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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo, através da análise de projetos de reabilitações realizadas nos últimos 

cinco anos na Baixa Pombalina, entender a influência que a estrutura original dos edifícios tem na adaptabilidade 

a novos programas (hotelaria ou apartamentos), assim como perceber a dificuldade em conseguir criar espaços 

que se adequem às necessidades e gosto contemporâneo, respeitando dentro do possível a estrutura original do 

edifício. 

Aborda-se resumidamente o Plano de Reconstrução da Baixa de Lisboa por Manuel da Maia, de forma a enquadrar 

o período histórico de construção em estudo. É realizada uma comparação entre a espacialidade do edifício 

original e as necessidades espaciais contemporâneas. Enunciam-se as principais características e potencialidades 

das estruturas de madeira enquanto material construtivo sendo, posteriormente referidas as patologias mais 

comuns e algumas técnicas adequadas à sua reabilitação. É feito um ponto de situação da reabilitação em 

Portugal, bem como as vantagens de reabilitar, em particular nesta zona da cidade de Lisboa. 

Em relação aos edifícios reabilitados para funcionarem como unidade hoteleira, ressalva-se o elevado número de 

projetos que optaram por demolir totalmente a estrutura interna do edifício, ainda que se tenha analisado um 

bom exemplo de reabilitação capaz de conciliar as espacialidades e estrutura originais na sua grande parte. Após 

uma seleção e análise de seis casos de estudo conclui-se que a reabilitação de edifícios Pombalinos para uso 

habitacional passa por uma boa reutilização dos mesmos e que se pode tirar partido das virtudes espaciais e 

estruturais dos edifícios originais, sem recorrer, por sistema, à sua demolição. Ainda que seja por vezes necessário 

proceder a alterações significativas na estrutura e de nem sempre ser possível recorrer a técnicas construtivas 

originais, é possível respeitá-la. 
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ABSTRACT 

This work aims, through the analysis of restoration projects over the last five years in Baixa, understand the 

influence that the original structure of the buildings has the adaptability to the proposed new program (hotels and 

apartments). As well as realize the difficulty to be able to create spaces that meet the needs and contemporary 

taste, respecting as much as possible the original building structure. 

After a brief analysis of the Reconstruction Plan of Lisbon by Manuel da Maia - in order to contextualize the 

construction period under study - a comparison between the spatiality of the original building and contemporary 

space needs is developed. It sets out the main characteristics and potential of wood structures as a building 

material being subsequently referred to their most common pathologies and some appropriate techniques for its 

rehabilitation.  

Regarding buildings rehabilitated and converted in hotels, it is emphasized the large number of projects that have 

chosen to completely demolish the building's internal structure, although there are some good examples of 

rehabilitation capable of reconciling the original spatiality and structure in majority. After a selection and analysis 

of six case studies it is concluded that the rehabilitation of Pombalino buildings for residential use depends on 

good reuse of the same and that can take advantage of spatial and structural virtues of the original buildings, 

without resorting, per system, to its demolition. Although it is sometimes necessary to change the structure and 

it is not always possible to use the original construction techniques, it is possible to respect it. 
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1 . INTRODUÇÃO 

1 .1 JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

“A preservação do património arquitetónico é parte essencial da própria memória que o Homem vai construindo 

e legando. A sua conservação e reabilitação é a arte de conciliar o desejável e o possível, juntando o indispensável  

conhecimento ao bom senso que é ingrediente fundamental para o sucesso.” 

João Augusto da Silva Appleton (2013) 

O tema da reabilitação está desde há alguns anos no discurso de várias entidades ligadas à área da construção, 

devido à profunda crise da área, que se intensificou com o quase colapso do investimento público no setor, o que 

veio dar um maior relevo a uma área de atividade que vem crescendo nas últimas décadas. Mas o que distingue a 

reabilitação da simples conservação e reconstrução? Uma das premissas da reabilitação é o d esejo (ou 

necessidade) de respeitar a realidade pré-existente, ao mesmo tempo que são introduzidas melhorias de 

desempenho do edificado nas mais variadas áreas, da segurança estrutural ao conforto, à eficiência energética, à 

conservação do valor patrimonial e à economia. 

Porquê reabilitar? 

A reabilitação é um dos caminhos pelos quais se procura responder à necessidade de assegurar a longevidade do 

património arquitetónico, pois se não for recuperado e modernizado tombará, literalmente, no esquecimento e 

caminhará para a ruína. O valor do património não se traduz apenas no seu valor material, mas sobretudo na sua 

capacidade de contar a história das cidades e da sua evolução histórica. 

Relacionado com este primeiro tema está um segundo, o da sustentabilidade, tão ou mais importante face aos 

problemas globais atuais. Não sendo este o tema principal da dissertação, está necessariamente relacionado com 

o tema a desenvolver, pois a reabilitação tem como linhas orientadoras alguns dos objetivos que vão de encontro 

os princípios da sustentabilidade. Podendo estes concretizarem-se materialmente no processo de reabilitação, ao 

contrário de outros projetos mais teóricos, esta responde com total objetividade prática e visível. 

Construir edifícios eficientes é importante, mas mais importante é reabilitar os que já existem, melhorando por 

exemplo a sua eficiência energética. O impacto a nível global desta ação é enorme, pois a utilização dos edifícios 

de habitação e de serviços tem sido o principal responsável pelo aumento do consumo de energia elétrica em 

Portugal, segundo dados apresentados pelo Engenheiro Hélder Gonçalves na conferência Energia 2020 na 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a 8 de Fevereiro de 2010.  

Onde reabilitar? 

Em Julho de 2014, durante a visita ao primeiro edifício reabilitado ao abrigo do Programa Reabilita Primeiro Paga 

Depois, o Primeiro-Ministro António Costa referiu o seguinte (CML. O Corvo – Sitio de Lisboa):  

A reabilitação urbana é muito importante, não só porque ajuda a recuperar pa rte do edificado que está muito 

degradado, como é decisiva para a dinamização da economia. (…) Esta crise veio reforçar a atração das pessoas da 
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periferia pelo centro da cidade. Há um bom stock de casas para arrendar em Lisboa. E as pessoas o que querem é 

morar perto do centro, dos seus postos de trabalho e ter qualidade de vida . 

Esta procura das pessoas pelo centro da cidade tem-se refletido no crescimento do número de obras de 

reabilitação de edifícios devolutos na Baixa Pombalina ao longo dos últimos anos. Quem hoje passa por esta zona 

da cidade não fica indiferente ao número de edifícios que se encontram em avançado estado de degradação, é 

ainda assim reconfortante observar o esforço que tem sido feito no sentido de reabilitar esses mesmos edifícios.  

Foi esta constatação que levou à escolha do tema da dissertação. A curiosidade em perceber o que tem sido feito 

e como, nos últimos anos, em termos de reabilitação na Baixa Pombalina. O tipo de programa abordado ao longo 

da dissertação incide sobre os edifícios reabilitados para alojamentos ou unidades hoteleiras pelo crescimento do 

setor do turismo em Portugal, em particular na cidade de Lisboa. O aumento de turistas que visitam a cidade e a 

revolução que se deu nos últimos anos com a introdução do conceito de aluguer de curta duração levou ao 

crescimento do número de edifícios reabilitados nesta zona da cidade. 

O tema da reabilitação das estruturas de edifícios antigos foi já várias vezes abordado em dissertações de 

Mestrado em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, sendo o enfoque dado ao tema essencialmente 

técnico e construtivo. Como exemplo salientam-se as seguintes: 

- Dimensionamento de estruturas de madeira: coberturas e pavimentos  (MARTINS, 2010); 

- Reabilitação Energética de Edifícios Pombalinos (RITO, 2010); 

- Comportamento sísmico de um quarteirão Pombalino (SIMÕES, 2010); 

O tema da reabilitação ou de outros temas ligados à Baixa Pombalina já foram trabalhados em algumas 

dissertações de Mestrado Integrado em Arquitetura, é ainda assim novidade a especificidade do tema proposto. 

Como exemplo salientam-se as seguintes dissertações em Arquitetura: 

- A adaptabilidade dos edifícios Pombalinos a novos usos (GONÇALVES, 2008); 

 - Revitalização da Baixa Pombalina: Proposta de Humanização , (MORAIS, 2015); 

- O impacto do alojamento local na reabilitação urbana em Lisboa (CRUZ, 2016); 

A primeira dissertação aproxima-se do tema tratado no presente trabalho pois analisa os edifícios pombalinos, em 

particular dois casos de estudo, de modo a entender a adaptabilidade do edifício a novos usos. A novidade e 

originalidade do presente trabalho está no foco na análise das opções de projeto tomadas de modo a obter as 

espacialidades pretendidas, olhando para as alterações realizadas na estrutura do edifício. É ainda singular, por 

incidir sobre os programas de edifícios para apartamentos e unidades hoteleiras. 

As duas últimas dissertações focam temas abrangidos pelo presente trabalho, justificando a opção de trabalhar 

sobre a Baixa Pombalina e a importância dos edifícios reabilitados para apartamentos na cidade de Lisboa. 
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1 .2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Como mencionado anteriormente, foram várias as dissertações de engenharia que focam o tema da reabilitação 

de estruturas de madeira, sendo específicas no que se refere à reabilitação técnica da estrutura ou ao seu reforço 

sísmico. Sendo de Arquitetura, a presente dissertação tem objetivos distintos das de Engenharia Civil.  

O foco da dissertação não passa por esclarecer quais as melhores técnicas de reabilitação da estrutura do edifício, 

ou conhecer a madeira como material estrutural a todos os níveis. Estes e outros pontos foram alvo de pesquisa 

e integram capítulos da dissertação, porém não é na vertente técnica que este se incide. 

O objetivo da presente dissertação é, através da análise de projetos de reabilitações realizadas nos últimos 5 anos 

na Baixa Pombalina, entender a influência que a estrutura original tem na adaptabilidade ao novo programa 

proposto, assim como perceber a dificuldade, respeitando dentro do possível a estrutura do edifício, em conseguir 

criar espaços que se adequem às necessidades contemporâneas (APPLETON, 2013): é no excerto seguinte que 

lança o mote para o objetivo do trabalho.  

Mesmo no património arquitetónico corrente, constituído por edifícios que i soladamente se podem considerar 

banais, mas que em conjunto assumem uma importância histórica e cultural do maior relevo, devem ser adotadas 

regras de abordagem e assumidas metodologias de projeto e construção que permitam alcançar os objetivos mais 

importantes: recuperar em bases economicamente sustentáveis o edificado existente, fazendo com que ele ganhe 

ou retome capacidades funcionais compatíveis com as necessidades contemporâneas, mantendo o essencial do 

corpo e do espírito do objeto intervencionado, através de uma intervenção que assegure com todas estas 

componentes, a criação de uma nova unidade necessariamente distinta da original.  

1.3 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

De modo a conseguir atingir de forma eficaz os objetivos anteriormente referidos, seguiu-se a seguinte estrutura 

de trabalho: 

No segundo capítulo é feito um enquadramento do período de construção Pombalino, no processo contínuo que 

é o desenvolvimento da cidade de Lisboa e nas várias tipologias construtivas que foram sendo desenvolvi das ao 

longo dos tempos. É ainda detalhado o desenvolvimento do Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina. 

No terceiro capítulo fez-se numa primeira parte a caraterização do edifício Pombalino focando sobretudo aspetos 

realizados com a sua espacialidade original, mencionando na segunda parte as necessidades atuais, de forma a 

criar a base teórica de referência para a análise dos projetos. 

O capítulo 4 trata o tema da reabilitação, focando dois pontos-chave: o estado atual da Baixa Pombalina e as 

vantagens de reabilitar, em particular nesta zona da cidade. 

No capítulo 5, na sequência das motivações mencionadas no capítulo anterior face à reabilitação, foca-se a 

reabilitação das estruturas dos edifícios pombalinos. Devido à importância da estrutura da Gaiola Pombalina como 

condicionante espacial dos edifícios pombalinos, neste capítulo é apresentada a madeira como material, não 

sendo exaustiva a sua descrição, para depois serem descritas as várias patologias e técnicas de reabilitação mais 

adequadas. 
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No capítulo 6 são analisados os projetos selecionados (casos de estudo), sendo detalhado numa primeira fase o 

processo de seleção, para numa segunda fase ser feita a análise individual de cada caso. 

Nos capítulos 7 e 8 são retiradas as conclusões gerais sobre os objetivos mencionados anteriormente, concluindo 

com algumas recomendações acerca de temas tratados ao longo da dissertação no capítulo 9. 

Os anexos são apresentados num corpo à parte para facilidade de consulta dos elementos de projeto recolhidos. 
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2 . ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E CONSTRUTIVO 

2 .1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Pretende-se no presente capítulo enquadrar o contexto histórico da cidade e a sua importância para a reabilitação 

atual. O território Português, em particular o de Lisboa, sofreu grandes transformações desde o início da sua 

ocupação. O desenho da cidade, em particular da zona da Baixa Pombalina, como hoje a conhecemos é fruto das 

sucessivas ocupações a que esta foi sujeita, da ação do terramoto de 1755, assim como do crescimento 

demográfico verificando-se mais acentuado nos últimos séculos. Sendo, a partir do final do século XX de uma 

forma especial, deixada ao abandono no que se refere à preocupação com a manutenção dos edifícios.  

Atualmente a zona da Baixa, ao contrário do seu objetivo inicial, não acolhe as funções de maior importância 

política e administrativa, nem se encontram os edifícios em condições de conservação que permitam responder à 

crescente procura de alojamento, face ao crescimento do fluxo turístico da cidade. É então, devido à necessidade 

de reabilitação do parque habitacional desta zona da cidade, que se insere o tema da presente dissertação. 

2.1.1. LISBOA ANTES E DEPOIS DO TERRAMOTO 

As primeiras ocupações do território hoje conhecido por Lisboa remetem aos tempos do Paleolítico, sendo os 

primeiros vestígios arqueológicos referentes aos Fenícios, situados na zona do Castelo de S. Jorge, pensando-se 

ser este o povo fundador da cidade. Durante vários séculos o território foi sendo reconquistado a vários povos, 

até que em 1147 D. Afonso Henriques toma a cidade aos mouros. O crescimento da cidade vai sendo notório, 

alternando entre períodos de planeamento controlado e anarquia construtiva, com a construção das sucessivas 

muralhas, até chegar ao século XVIII, onde devido a intensa atividade económica se verifica na zona baixa de Lisboa 

um confuso emaranhado de ruas entre a zona do Rossio e o Terreiro do Paço. O crescimento da cidade de Lisboa 

está ilustrado, até ao início do século XVIII, na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crescimento da cidade de Lisboa até ao terramoto de 1755 

MASCARENHAS, 2009 

Anos – 200 a.C. a 700 d.C. Anos 700 A 1100 d.C. Anos 1175. a 1300 d.C. 

Anos 1275 a 1475 d.C. Anos 1450 a 1600 d.C. Anos 1575 a 1750 d.C. 
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No dia 1 de Novembro de 1755 dá-se um violento terramoto de intensidade 8.5 na escala de Richter, seguido de 

vários incêndios e de um tsunami, deixou a cidade de Lisboa completamente destruída, sendo as zonas mais 

afetadas também as mais construídas: a zona central da Baixa, a oeste o Bairro Alto e a este a zona da colina do 

Castelo. Face à necessidade de responder ao eminente estado de urgência Sebastião José de Carvalho e Melo , 

criou os meios para se desencadear o processo de reconstrução da cidade. Atribuiu a responsabilidade de levar a 

cabo toda a supervisão e planeamento, o Arquiteto e Engenheiro Manuel da Maia. Plano que será desenvolvido 

com maior detalhe no ponto seguinte. 

Após o terramoto de 1755 foram vários os passos dados no que se refere à evolução do traçado da cidade de 

Lisboa até se chegar aos dias de hoje, sendo os mais significativos apresentados de seguida: 

 - 1758 – Início da execução do Plano de Reconstrução da cidade elaborado por Eugénio dos Santos; 

 - 1764 – Abertura do Passeio Público projetado por Reinaldo Manuel; 

 - 1800 a 1850 – Desenvolvimento das zonas de Campo de Ourique, Campolide e Santa Engrácia; 

 - 1879 – Demolição do Passeio Público e abertura da Avenida da Liberdade; 

 - 1888 – Aprovação do Plano das Avenidas Novas, assim como a continuação do eixo da Avenida da 

Liberdade com as Avenidas Fontes Pereira de Melo e da República; 

 - 1901 a 1904 – Abertura de um segundo eixo de comunicação, a Avenida Almirante Reis; 

 - 1938 a 1948 – Elaboração do Plano Geral de Urbanização orientado por Étienne de Gröer; 

 - 1998 – Exposição Mundial de 98, permite a reconstrução do limite oriental da cidade; 

2.1.2 PLANO DE RECONSTRUÇÃO DE MANUEL DA MAIA (1755 - 1758) 

Pretende-se neste ponto referiras principais fases do Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina desenvolvido por 

Manuel da Maia, assim como os principais intervenientes (SANTOS, 2005): 

4  de Dezembro de 1755 - É entregue ao Duque de Lafões a “1ª Dissertação sobre a renovação da Cidade de Lisboa, 

por Manuel da Maia, Engenheiro mor do Reino”, onde são apresentados os cinco modos possíveis para a 

reconstrução de Lisboa. 

- 1º modo: a proposta trata-se de reconstruir a cidade da mesma forma, utilização os destroços na construção; 

- 2º modo: semelhante ao modo anterior, com a diferença que as ruas são alargadas; 

- 3º modo: segue o mesmo princípio que as opções anteriores, diminuindo a altura dos edifícios; 

- 4º modo: visa a utilização dos destroços para suavizar as passagens da cidade baixa para a alta, de modo a 

melhorar a drenagem natural das águas pluviais; a altura dos edifícios não pode ser superior à largura das ruas; 

- 5º modo: contruir uma nova cidade, pois ao mudar de local reduz o risco da ocorrência de um novo sismo, pois 

a zona baixa da cidade já havia sido sofrido vários em anos anteriores; 

16  de Fevereiro de 1756 – Manuel da Maia entrega a segunda parte da sua Dissertação ao Duque de Lafões, onde 

são discutidas as consequências de cada modo anteriormente exposto e possíveis soluções. É também dado início 

a um levantamento e registo das propriedades, para de futuro ser restituído a cada proprietário; 
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19  de Abril de 1756 – é entregue ao Duque de Lafões a terceira parte da Dissertação de Manuel da Maia, onde são 

apresentadas plantas que ilustram as várias opções apontadas anteriormente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

- Planta nº 1: o Ajudante Pedro Gualter da Fonseca 

concretiza as intenções descritas no 2º modo. 

Figura 2. Planta nº 1 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 

- Planta nº 3: o Capitão Eugénio dos Santos Carvalho 

representa os ideais apresentados no 1º modo. 

Figura 4. Planta nº 3 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 

- Planta nº 4: Pedro Gualter da Fonseca, não responde 

diretamente a um modo apresentado anteriormente. 

Figura 5. Planta nº 4 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 

- Planta nº 2: o Capitão Elias Sebastião Pope vai ao 

encontro dos objetivos do 3º modo. 

Figura 3. Planta nº 2 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 
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Das seis plantas apresentadas, foi a planta nº 5 a aprovada, a partir da qual se desenvolve em detalhe o plano de 

Reconstrução. É nesta fase que Manuel da Maia escolhe as pessoas que executarão com maior precisão cada parte 

do seu plano. Elege portanto o Tenente-Coronel Carlos Mardel e o Capitão Eugénio dos Santos e Carvalho, para 

de acompanharem e decidirem sobre todo o desenvolvimento prático de execução do projeto. 

12  de Junho de 1758 – é apresentado ao Duque de Lafões, Regedor da Justiça, por João Sebastião de Carvalho e 

Melo, o Plano aprovado para a Reconstrução  da Baixa de Lisboa.  

Olhando às características do plano, são percetíveis as razões que levaram à escolha deste traçado (quadrícula) 

para a base de desenvolvimento do mesmo, sendo as mais relevantes as seguintes: 

- Não olha à conservação dos sítios e ruas antigas, o que permite total liberdade na resolução de problemas 

existentes em relação à falta de salubridade e fluidez de circulação; 

- O traçado regular das ruas permite enquadrar as praças de hierarquia superior (Terreiro do Paço, Rossio), nas 

quais se situariam os edifícios de caracter público de maior importância; de todas as plantas esta é a que apresenta 

a mesma proporção de espaço privado e público; 

- O desenho regular permite pensar em avanço as possibilidades de construção de um sistema de esgotos, de 

abastecimento de água, de recolha de lixos e de bocas-de-incêndio; 

- Planta nº 5: Eugénio dos Santos e Carvalho desenha 

uma proposta livre de qualquer pré-existência. 

Figura 6. Planta nº 5 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 

- Planta nº 6: Elias Sebastião, também neste desenho 

se verifica uma total liberdade. 

Figura 7. Planta nº 6 da dissertação de Manuel da Maia 

MASCARENHAS, 1996 



9 
 

De modo a entender o Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina desenvolvido por Manuel da Maia, são 

apresentadas, as linhas gerais do mesmo e os objetivos pretendidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plano para a Reconstrução da Baixa de Lisboa (1756)  
SANTOS, 2005 

O desenho regular das rua, definido por três eixos estruturantes (Rua do Comércio, Rua Augusta e Rua do Ouro), 

visa enquadrar, ligando e articulando as duas praças principais (Terreiro do Paço e Rossio). 

O Quarteirão tem um papel gerador de todo o traçado, pois as suas dimensões e a sua utilização enquanto 

elemento que preenche o vazio cria todo o traçado. 

Nos limites do traçado, as transições são claras, como se pode observar na figura 8. A Oeste foram mantidos os 

conventos e as ruas antigas que fazem a transição para a colina do Carmo e de S. Francisco. A Este criou-se uma 

nova rua (Rua da Madalena) paralela às novas ruas, porém com a distinção de não ser de nível, acompanhando os 

desníveis da colina do Castelo. 

Observa-se na figura 8 duas zonas distintas, zona Norte e zona Sul, separadas por uma rua transversal que une as 

duas colinas mencionadas anteriormente. A Norte os quarteirões desenvolvem-se na direção noroeste-sudeste, 

enquanto, a Sul se desenvolvem na direção perpendicular. 

As fachadas são projetadas de acordo com um critério hierárquico, sendo que existe um modelo definido para 

cada tipo de rua. A continuidade das fachadas é lida na rua e não no quarteirão. 

Eixos estruturais 

Praças Principais 

Zona Sul 

Zona Norte 

Limite Nascente 

Limite Poente 
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2 .2 ENQUADRAMENTO NA EVOLUÇÃO DAS TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS 

2.2.1 EVOLUÇÃO DAS TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS EM PORTUGAL   

Pretende-se agora enquadrar o edifício de Rendimento Pombalino no que se refere à sua tipologia construtiva. 

Para tal, numa primeira fase é feita a sua localização de entre os vários tipos de tipologias, sendo numa segunda 

fase, detalhadas as características construtivas do Edifício de Rendimento Pombalino. 

Para se entender a importância dos edifícios Pombalinos no Parque Habitacional de Lisboa observa-se no Anexo I, 

a distribuição por zonas da Grande Lisboa, os edifícios segundo o material de construção, no ano de 2001. Verifica-

se que os edifícios anteriores aos que possuem “estrutura de alvenaria com placa” ocupam uma percentagem de 

cerca de 39% do total dos edifícios. É por isso essencial ter uma atenção especial no que refere à discussão e 

planeamento de projetos de reabilitação deste tipo de edifícios. 

Ainda que o foco do trabalho seja o Edifício de Rendimento Pombalino, há que o enquadrar em relação aos 

restantes tipos de tipologias estruturais. Para uma mais fácil identificação dos períodos de construção, encontram-

se divididas, na figura 9, sete tipologias diferentes, consoante o período de construção e o tipo de estrutura  

(CÓIAS, 2007):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evolução dos processos de construção corrente do edificado de Lisboa  
COIAS, 2007 

1 – Edifícios Medievais; 

2 – Edifícios Renascentistas; 

3 – Edifícios de Rendimento Pombalinos; 

4 – Edifícios “Gaioleiros”; 

5 – Edifícios com estrutura mista; 

6 – Edifícios com estrutura em betão-armado “sem ductilidade”; 

7 – Edifícios com estrutura em betão-armado “com ductilidade”;
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2.2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO EDIFÍCIO DE RENDIMENTO POMBALINO 

Pretende-se neste ponto descrever, não de um modo exaustivo, os sistemas construtivos do Edifício de 

Rendimento Pombalino. Deste modo, após informação recolhida em MASCARENHAS, 2009, são apresentadas 

segundo o sentido ascendente do edifício: fundações, estrutura do piso térreo, gaiola pombalina, escadas, 

fachadas, pavimentos, tetos e cobertura. É relevante falar das partes fundamentais da estrutura e não de todos 

os elementos que compõe o edifício, por essa razão não foram mencionadas as portas e janelas, as lareiras e as 

claraboias. 

Existem duas soluções construtivas utilizadas nas fundações do edifício Pombalino, ilustradas na figura 10. A 

primeira corresponde a um sistema de estacas dispostas na vertical, paralelamente, no alinhamento das paredes-

mestras, unidas no topo por toros transversais. O cruzamento das paredes estruturais interiores e exteriores do 

piso térreo dita o alinhamento dos pilares, construídos em pedra, assentes também estes em estacas; destes 

pilares são construídas abóbodas em tijolo maciço, suportando por sua vez um ensoleiramento de alvenaria de 

pedra. 

A segunda solução é em tudo igual à primeira exceto na localização das estacas, pois neste caso estas encontram-

se dispostas por todas a área de implantação do edifício, existindo uma base horizontal, ensoleiramento, 

construído diretamente sobre a grelha de toros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Fundações dos edifícios de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

Também para o piso térreo existem duas soluções construtivas, ilustradas na figura 11. A primeira solução surge 

na continuidade dos elementos construídos nas fundações, sendo erguidos pilares em blocos de pedra 

aparelhados, no alinhamento dos anteriores. Estes são então ligados por arcos torais de pedra, suportando estes 

por sua vez os vigamentos que recebem as tábuas que formam o teto do piso térreo. Os vigamentos são dispostos 

perpendicularmente à fachada principal. 
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A segunda solução é em tudo semelhante à primeira, exceto na estrutura que suporta o teto, sendo neste caso 

construídas abóbodas quadripartidas, tendo no seu limite arcos torais, que unem os pilares e recebem as cargas 

transmitidas pelas abóbodas. O vigamento do pavimento do primeiro piso é então assente sobre as abóbodas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estruturas do piso térreo do edifício de Rendimento Pombalino (com arco e com abóboda) 
MASCARENHAS, 2009 

A base de toda a gaiola resulta de uma matriz de elementos verticais, horizontais e diagonais visíveis na figura 12, 

designada por Cruz de Santo André. Este sistema permite contruir paredes mais leves e flexíveis, com um bom 

comportamento sísmico, são chamadas de Paredes de Frontal. 

As paredes interiores são de dois tipos, estruturais e divisórias, o que as distingue é o reforço estrutural e o 

acabamento. As paredes estruturais interiores são semelhantes às exteriores de divisão dos edifícios, sendo 

preenchidas no seu interior por alvenaria de pedra e revestidas por argamassa, de modo a poder ser dado um 

acabamento mais uniforme. As paredes divisórias, de tabique, têm um menor reforço estrutural, sendo cobertas 

por um fasquiado e revestidas também por argamassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Constituição da estrutura da madeira da Gaiola Pombalina  
SANTOS, 2005 

Todas as junções das várias partes resultam do encaixe por samblagem, posteriormente reforçado com recurso a 

pregos com tramos de pequena dimensão, ilustradas na figura 13. 
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Figura 13. Exemplos de samblagens da Gaiola Pombalina  
MASCARENHAS, 2009 

 

O desenvolvimento das escadas em madeira, tal como da estrutura da gaiola, só se inicia no segundo piso por 

razões estruturais. No piso térreo, os primeiros lances da escada são construídos em alvenaria com os degraus de 

pedra. A partir desse ponto a escada é construída em madeira, transição é visível na figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Construção da escada do edifício de Rendimento Pombalino a partir do piso térreo 
MASCARENHAS, 2009 

São vários os tipos de escada existentes no edifício em estudo, sendo que podem ser divididos em dois grandes 

grupos: escadas com estrutura central e sem estrutura central. No primeiro grupo existem as que se desenvolvem 

à volta de uma parede contínua que acompanha todo o edifício e as que se desenvolvem também em torno de 

uma parede, cujos topos são recortados - visíveis no lado esquerdo da figura 16. No segundo grupo evidenciam-

se as escadas que se desenvolvem com três lanços e dois patamares intermédios e as escadas em leque sem 

patamares intermédios- visíveis no lado direito da figura 15. 
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Figura 15. Exemplos de escadas do edifício de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

Nas paredes exteriores pertencentes às fachadas principal e tardoz, as estruturas são mais simples (lado direito 

da figura 16), ao contrário das predes divisórias entre edifícios (lado esquerdo da figura 16), servindo quase apenas 

para suportar os vigamentos dos pavimentos e receber as paredes exteriores em alvenaria de pedra, situando-se 

não ao eixo da parede mas sim pelo interior. A diferença entre estas duas paredes pode ser verificada na figura 

17, ao lado direito a parede da fachada e do lado esquerdo a parede divisória. 

Os elementos presentes na fachada, do lado exterior, são fixos à alvenaria de modo a evitar o desprendimento e 

queda durante a ocorrência de um sismo (vergas, ombreiras, peitoris, sancas, frisos, pilastras e socos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Vista interior das paredes exteriores do edifício de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 
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Os pavimentos e tetos apresentam um método construtivo já conhecido, sendo a inovação feita nas ligações às 

paredes estruturais. 

As vigas de suporte do pavimento e do teto são colocadas na perpendicular em relação à fachada da rua, 

funcionando assim como travamento a toda a estrutura vertical. Nas extremidades as vigas são assentes nas 

paredes de alvenaria, ficando embutidas nesta, no caso das paredes de fachada; nas paredes divisórias é feito um 

reforço estrutural através de samblagens e aplicação de ferros de amarração. 

Por cima e por baixo das vigas são colocadas pequenas ripas, de modo a prevenir a transmissão de ruído, sobre as 

quais assentam o soalho e são pregadas as pranchas que criam o teto. Pranchas de pinho, com 22 milímetros de 

espessura e dezasseis centímetros de largura. 

A figura 17 ilustra a estrutura de vigas principal (do lado esquerdo) antes de serem colocadas as restantes vigas e 

fixação das ripas e do soalho (do lado direito).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Detalhes construtivos do pavimento de um Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

No edifício em estudo existem duas soluções para a cobertura inclinada (telhado): telhado triangular figura 18) e 

de mansarda (figura 19); sendo de duas águas em todos os casos exceto nos edifícios situados nos gavetos, que 

têm quatro águas. 

Ambos apresentam vantagens e desvantagens quando comparados, sendo as principais: o telhado triangular é de 

mais fácil construção que o de mansarda, porém o de mansarda apresenta melhores condições de habitabilidade.  

A construção de ambos os telhados segue a construção de um telhado tradicional, com prumos verticais que ligam 

a estrutura do telhado à gaiola, sendo que o de mansarda apresenta um segundo nível de inclinação, o que consiga 

ganhar altura para mais um piso habitável. Todos os elementos são ligados entre si por ferragens metálicas. 
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Figura 18. Estrutura de um telhado simples de um Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estrutura de um telhado de mansarda de um Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

Nos Anexos II, III e IV são visíveis todos sistemas descritos anteriormente, sendo ainda possível observar a 

totalidade do edifício, segundo vários pontos de vista, realçando as diferentes partes da sua estrutura. 
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3 . CARATERÍSTICAS ESPACIAIS DO EDIFÍCIO POMBALINO 

É objetivo deste capítulo a caraterização espacial do Edifício de Rendimento Pombalino, pois é nesta perspetiva 

(da Arquitetura) que se distingue o foco da presente dissertação, quando comparada com outras dissertações, 

nomeadamente da área de Engenharia Civil. Pretende-se entender a distribuição e qualidades espaciais do 

edifício, de forma a entender a adequabilidade dos espaços face às necessidades atuais do mercado. É 

posteriormente feita uma comparação entre alguns exemplos de reabilitação atual em edifícios com estrutura 

pombalina, nomeadamente no que se refere aos espaços resultantes e ao seu respeito pela estrutura original. 

3 .1 ESPACIALIDADE DO EDIFÍCIO POMBALINO 

O edifício de rendimento Pombalino surge em primeiro lugar com o duplo objetivo de alojar rapidamente um 

grande número de pessoas e promover a reconstrução da Baixa de Lisboa no mínimo espaço de tempo possível. 

Por estas razões, era imperativo concretizar os seguintes conceitos: economia, solidez, regularidade e 

simplicidade. As caraterísticas espácias do edifício refletem estes conceitos, sendo as principais apresentadas de 

seguida, ilustradas por desenhos de edifícios. 

Na figura 20 pode-se observar que os edifícios pombalinos não surgem como objetos individuais, isolados, mas 

enquadrados num quarteirão. Os desenhos das fachadas segue uma base previamente definida segundo a 

hierarquia das ruas, desenhadas por Eugénio dos Santos em 1756, no âmbito do plano de Manuel da Maia. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Planta do primeiro piso e alçado de um quarteirão da Baia Pombalina 
MASCARENHAS, 2009 

A figura 21 ilustra a espacialidade do piso térreo, com função essencialmente comercial, é um espaço 

desimpedido, sendo visíveis os pilares de suporte, assim como o teto em abóbada ou em vigamentos de madeira.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espacialidade do piso térreo do Edifício de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 
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Na figura 22 apresentam-se plantas de algumas variantes possíveis de “pisos tipo” do edifício em estudo. Como 

se pode observar, o acesso aos pisos superiores, é feito através de escadas posicionadas em grande parte dos 

edifícios ao eixo do mesmo, exceto em caso de o edifício se situar no cunhal do quarteirão (planta situada no canto 

inferior direito da figura 23) e de o edifício ser muito estreito. As frações apresentam, de forma geral, a mesma 

distribuição em cada piso, não havendo grandes variações do desenho das plantas ao longo do edifício.  

As caraterísticas espaciais dos pisos superiores são, sucintamente: compartimentação regrada, resultando em 

espaços pequenos contínuos, não havendo na maior parte dos casos zonas de circulação. Transita-se de uns 

espaços para os outros através de vãos abertos nas paredes de frontal. Os espaços interiores, por não terem 

aberturas para o exterior, possuem piores qualidades de habitabilidade e eram por isso ded icados a funções 

secundárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Exemplos de distribuições espaciais em vários pisos do Edifício de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 

A figura 23 ilustra as fracas qualidades espaciais do último piso do edifício de Rendimento Pombalino , devido ao 

baixo pé-direito e às poucas condições de habitabilidade. Existe uma maior exposição aos elementos exteriores, é 

menor o número de vãos quando comparado com os outros pisos e a geometria da cobertura não permite a 

utilização da totalidade da área. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Exemplos de distribuições espaciais em vários pisos do Edifício de Rendimento Pombalino 
MASCARENHAS, 2009 
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 3 .2 ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPACIAIS ATUAIS 

Com o tempo, evoluiu também a cultura e o modo de viver e habitar os espaços. É objetivo deste ponto, face às 

novas necessidades dos utentes dos edifícios da zona em estudo, perceber a adequabilidade dos vários programas 

à estrutura original do edifício Pombalino. 

Ao nível do programa funcional, que está necessariamente ligado ao modo de vida dos utilizadores, houve 

alterações importantes, quando comparado com o período de construção dos Edifícios de Rendimento 

Pombalinos. Os edifícios deixaram de ser exclusivamente para uso habitacional, sendo atualmente as atividades 

mais relevantes, além da habitação, as atividades de serviços como bancos, escritórios, hotéis e hostels.1 Aos novos 

usos e à evolução cultural estão associadas novas espacialidades. 

A primeira a destacar será a que está ligada à nossa condição biológica. As instalações sanitárias, devido a uma 

maior consciência da importância da higiene e salubridade nos edifícios, sofreram alterações significativas, do 

mesmo modo, que também a legislação associada a estes espaços se foi adaptando. Atualmente é obrigatório que 

todos os edifícios públicos tenham Instalações Sanitárias em todos os pisos, em particular de acesso a pessoas 

com mobilidade reduzida. Esta situação não se verificava no período de construção do edifício em estudo, o que 

leva a uma adaptação estrutural do mesmo face à necessidade atual, nomeadamente à introdução das 

infraestruturas e maior compartimentação dos espaços de carácter privado. 

Em edifícios com vários pisos, que é o caso do edifício pombalino existe a necessidade de transportar bens e 

pessoas para os pisos superiores. Tarefa que antes se realizava através do esforço físico, atualmente, devido à 

evolução tecnológica, é possível realizar através de meios mecânicos. Adicionando a esta necessidade a legislação 

referente à circulação de pessoas com mobilidade reduzida, é ainda mais imediata a colocação destes meios 

mecânicos. As estruturas de suporte dos elevadores mecânicos não seguem o mesmo método construtivo que o 

do edifício em estudo, sendo por isso necessário haver uma restruturação em parte da estrutura original, de forma 

a incorporar este novo elemento. 

Em oposição à compartimentação, mencionada como característica espacial típica do edifício de Rendimento 

Pombalino, o espaço amplo (open space) é um conceito espacial cada vez mais apreciado por aqueles que 

pretendem utilizar um espaço de escritórios, certas zonas sociais de hotéis ou hostels. Esta recente tendência leva 

a que seja dificultada a tarefa de adequar programas desta natureza à estrutura original de edifícios Pombalinos, 

ou adaptar a estrutura a esta necessidade espacial. 

Nos Anexo V e VI podem-se observar imagens representativas de dois tipos de reabilitações. As que foram capazes 

de adaptar a estrutura aos programas propostos, que souberam utilizar a plasticidade material da estrutura em 

benefício da espacialidade pretendida não comprometendo o seu valor patrimonial. As que pelo contrário, por 

focarem demasiado na solução final descaracterizaram o espaço original, demolindo toda a estrutura, ou utilizam 

a estrutura como mero adereço estético, não lhe atribuindo o valor patrimonial e utilidade estrutural possível. 

                                                                 
1 Hostel é um tipo de alojamento que se caracteriza pelos preços convidativos e pelo incentivo à socialização dos hóspedes, 
cada pessoa pode arrendar uma cama ou beliche, com instalação sanitária, lavandaria e cozinhas partilhadas.  
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4 . REABILITAÇÃO DA BAIXA POMBALINA 

4 .1. SITUAÇÃO ATUAL DA BAIXA POMBALINA 

Após a análise do processo histórico de construção da Baixa Pombalina, assim como as intenções e propósitos de 

quem a pensou há cerca de 250 anos, importa perceber o seu contexto atual, nomeadamente o seu 

enquadramento legal e jurídico, bem como a condição física do seu conjunto edificado. 

Segundo BARREIROS (2013), nos últimos quatro anos, verificou-se uma mudança no quadro jurídico do património 

cultural e do ordenamento do território na cidade de Lisboa. Como principais exemplos dessa mudança encontra-

se a publicação do Plano Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina (Aviso n.º 7126/2011, de 18 de Março), 

ilustrado no Anexo VII, e a reclassificação da Lisboa Pombalina (figura 24) como Conjunto de Interesse Público 

(Portaria n.º 740-DV/2012, de 24 Dezembro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Perímetros de Classificação da “Lisboa Pombalina e do PPS da Baixa Pombalina 

BARREIROS, 2013 

O PPS surge no seguimento da candidatura da Baixa Pombalina a Património Mundial, beneficiando assim de 

estudos realizados pelo município e da elaboração de um documento de estratégia urbana. Chegada a fase da 

intervenção é definido um conjunto integrado de propostas: “(…) densificação da oferta cultural e de lazer, na 

dinamização e qualificação da oferta comercial e residencial, no investimento no espaço público, na criação de 

um novo sistema de mobilidade, na articulação da Baixa com as colinas.” (BARREIROS, 2013). 

Para que possa ser entendido a atual estado de conservação do edificado na Baixa Pombalina recorre-se às 

conclusões retiradas em MORAIS, 2015, pois é o mais recente estudo realizado sobre o tema. 

Área de Lisboa Pombalina 

 

Limite do Plano Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina 
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O documento acima mencionado trata-se de uma dissertação desenvolvida por um aluno de Arquitetura do 

Instituto Superior Técnico. Devido à especificidade do tema - Revitalização da Baixa Pombalina: Proposta de 

Humanização - o aluno decidiu realizar o levantamento da totalidade do edificado da Baixa segundo alguns temas, 

sendo um deles o estado de conservação exterior dos edifícios. A planta resultante desse levantamento pode ser 

consultada no Anexo VIII e as conclusões em termos de totais de área bruta de construção no quadro 1.  

 

 

 

 

Quadro 1. Resultados da avaliação do estado de conservação exterior dos edifícios da Baixa Pombalina (2014)  

MORAIS, 2015 

Ao analisar o quadro pode-se concluir que quase 75% dos edifícios necessitam de ser intervencionados, cerca de 

17% dos quais se encontram num elevado estado de degradação. 

4 .2. PORQUÊ REABILITAR NA BAIXA POMBALINA? 

“A preservação do património arquitetónico é parte essencial da própria memória que o Homem vai construindo 

e legando. A sua conservação e reabilitação é a arte de conciliar o desejável e o possível.” (APPLETON, 2013).  

A Baixa Pombalina não se trata de um edifício que se encontra em avançado estado de degradação, mas sim de 

um conjunto urbano que necessita de critério e rigor no que se refere à sua reabilitação. O que foi em tempos o 

coração da Lisboa, encontra-se de momento afetado pelo congestionamento diário e pelo esvaziamento noturno, 

centrado na falta de soluções capazes de retornar a esta zona a sua função residencial. É assim objetivo desta 

parte do trabalho analisar quatro pontos fundamentais e que se entende justificarem a Reabilitação da Baixa 

Pombalina: a análise do mercado da reabilitação urbana a nível nacional, os incentivos municipais e fiscais do 

município de Lisboa, as vantagens ambientais da reabilitação e do aproveitamento das estruturas de madeira e 

ainda o valor patrimonial do edificado da Baixa Pombalina. 

4.2.1. CONTEXTO ATUAL DA REABILITAÇÃO URBANA 

Face ao atual estado da economia mundial, é necessário pensar uma estratégia global que permita crescer e se 

possível de forma sustentável, olhando a um futuro a médio ou longo prazo. A imagem de referência de alguém 

que visita ou habita uma cidade é o estado de conservação e o nível de segurança do parque edificado e das infra 

estruturas dessa mesma cidade. De modo a entender a evolução do Mercado da Reabilitação procedeu-se ao 

tratamento dos dados apresentados em CENSOS Lisboa 2001: resultados definitivos e de documento (INE, 2013). 

Em primeiro lugar olha-se à evolução do número de edifícios com necessidades de reparação entre 2001 e 2011, 

em Portugal. Neste período verifica-se uma significativa melhoria no estado de conservação dos edifícios, cujos 

valores estão apresentados no gráfico 1. Ainda assim em 2011 existiam cerca de 1 milhão de edifícios do parque 

habitacional português necessitados de intervenção. 
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Gráfico 1. Variação do número de edifícios segundo o estado de reparação entre 2001 e 2011 em Portugal 

INE, 2013 

Perante o cenário apresentado acima, são várias as oportunidades que o Mercado da Reabilitação tem ao 

responder às necessidades apresentadas: aparecimento de novas tecnologias em parceria com outras entidades 

do sector; aumento da qualidade do produto construído associado a um maior valor; melhoria da imagem do 

sector; novas oportunidades de especificidades na área: reabilitação energética dos edifícios, aposta nas energias 

renováveis e prestação de serviços de manutenção; 

No gráfico 2 são comparados os vários tipos de edifícios baseado na sua estrutura, em termos de necessidades de 

reabilitação. Daqui se conclui que os que apresentam uma menor urgência de atuação são os edifícios mais 

recentes. Ao entrar na época construtiva anterior ao aparecimento do betão depara-se com uma maior 

necessidade de reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição de edifícios segundo o estado de conservação, por tipo de estrutura de construção em 2011 em 
Portugal 

INE, 2013 

Ainda que se verifique um crescente na reabilitação do edificado, em Portugal a área de maior peso no sector da 

construção sempre foi o da construção de obras novas. No segmento da reabilitação, segundo dados de INE, 2013, 

os edifícios residenciais representavam em 2011 mais de 75% de todo o segmento. 
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De forma a obter-se uma visão global do mercado da Reabilitação Urbana, importa atender às conclusões 

apresentadas em O Parque habitacional e a sua reabilitação – análise e evolução 2001-2011 (INE, 2013) que 

permitem perceber as potencialidades do setor da reabilitação urbana em Portugal. 

Comparando com os outros países da Europa, Portugal apresenta valores de produtividade do segmento da 

reabilitação de edifícios inferiores à média europeia no ano 2011. O levantamento do estado de conservação dos 

edifícios realizado nesse mesmo ano demonstra que existe um mercado potencial para a reabilitação de edifícios, 

potenciando a adaptação das empresas de construção. Na maioria dos casos, a reabilitação tem sido impulsionada 

e concretizada por entidades particulares. Entre 2004 e 2011 o número total de empresas ligadas ao setor da 

construção passou de 128 832 para, 99 179, registando entre 2008 e 2011 uma perda de cerca de 120 000 

trabalhadores. 

São claras as vantagens e consequências da aposta no Mercado da Reabilitação. Deve então, por todas as razões 

apresentadas acima, ser feita uma aposta assertiva e concreta no sentido de encontrar soluções que beneficiem 

todas as partes intervenientes no processo de Reabilitar a cidade de Lisboa. 

4.2.2. INCENTIVOS MUNICIPAIS E FISCAIS À REABILITAÇÃO 

Ao longo dos últimos anos têm sido dados vários passos no sentido de agilizar os procedimentos burocráticos e 

ao mesmo tempo, dotar de incentivos fiscais quem pretende reabilitar na cidade de Lisboa, sendo vários os 

decretos de lei aprovados nesse sentido. Neste ponto são focados alguns incentivos fiscais e programas criados 

pela CML. Posteriormente será enquadrado o mais recente regime aprovado pelo município, o RERU, assim como 

os seus objetivos. 

A ERU para Lisboa é um instrumento de atuação municipal, pretendendo dar resposta a cinco desafios (AML / ERU 

2011 – 2024) 

a) Articular o dever de reabilitação dos edifícios que incumbe aos privados a responsabilidade de qualificar o espaço 

público e os equipamentos e modernizar as infraestruturas e equipamentos das áreas urbanas a reabilitar. 

b) Garantir a complementaridade e coordenação entre os diversos atores, concentrando recursos em operações 

integradas de reabilitação nas «áreas de reabilitação urbana», cuja delimitação incumbe aos municípios e nas quais 

se intensificarão os apoios fiscais e financeiros; 

c) Diversificar os modelos de gestão das intervenções de reabilitação urbana (hoje centrados na figura das sociedades 

de reabilitação urbana, SRU), abrindo novas possibilidades de intervenção dos proprietários e outros parceiros 

privados; 

d) Criar mecanismos que permitam agilizar os procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas de 

reabilitação; 

e) Desenvolver novos instrumentos que permitam equilibrar os direitos dos proprietários com a necessidade de 

remover os obstáculos à reabilitação associados à estrutura de propriedade  nestas áreas.  
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O conceito de Reabilitação de edifícios é definido na ERU como:  “o resultado da operação urbanística em que, se 

mantêm as fachadas, o número de pisos acima do solo e os elementos estruturais de valor patrimonial (abóbodas, 

arcarias, estruturas metálicas ou de madeira), sendo admitido mais um piso pelo aproveitamento do vão da 

cobertura e, eventualmente, de pisos em cave nos termos definidos no PDM .” (CML / CRU) 

Atualmente são vários os programas criados pela CML de forma a incentivar a reabilitação, encontrando-se ainda 

alguns em fase de estudo. Apresentam-se de seguida alguns desses programas: 

 - RE – 9 Vantagens para reabilitar em Lisboa; 

 - RER – Programa de segurança sísmica e aumento da eficiência energética (em estudo); 

 - RE – HABITA LISBOA – Programa de Reabilitação de devolutos (em estudo); 

 - Reabilita Primeiro Paga Depois; 

O Regime Excecional para a Reabilitação Urbana (RERU) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de Abril. 

Ao contrário de outros Regimes, este não procura atribuir incentivos excecionais às entidades responsáveis pela  

reabilitação de um edifício. Trata-se antes de um conjunto de normas, que desobriga as obras de reabilitação 

urbana da execução de certas normas técnicas, habitualmente aplicáveis à construção nova. 

A aprovação deste Regime pretende responder aos cerca de 1 milhão de edifícios a necessitar de intervenções de 

reabilitação que ainda existem em Portugal, pois como mencionado anteriormente, os regulamentos técnicos não 

se adequam às necessidades específicas dos edifícios antigos. 

São abrangidas por este plano as obras de conservação, alteração, reconstrução, construção ou ampliação  de 

edifícios construídos há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana e se destinem ao uso 

habitacional, sendo que sempre que condicionadas por pré-existências, cumpram os seguintes requisitos: não 

ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das edificações confinantes mais elevadas; não agravem as 

condições de salubridade ou segurança de outras edificações; qualquer solução a construir, não deve conduzir à 

redução da resistência estrutural nem ao aumento da vulnerabilidade sísmica da construção, mas sim ao seu 

melhoramento, devendo ser avaliadas as condições de segurança das fundações. 

4.2.3. VANTAGENS AMBIENTAIS 

Pretende-se neste ponto justificar a pertinência da reabilitação enquanto atividade relevante na procura da 

sustentabilidade. Em primeiro lugar constata-se a intenção de Portugal expressa na ENDS 2015, para em seguida 

enquadrar a reabilitação enquanto promotora da sustentabilidade quando comparada com os outros tipos de 

intervenções no setor da construção. Por último são identificadas as vantagens ambientais da utilização da 

madeira enquanto material estrutural. 

Em 2008 surge em Portugal a ENDS 2015, um conjunto de orientações e prioridades que se estabelecem após 

uma detalhada análise SWOT, à data, da competência nacional em garantir o desenvolvimento sustentável . Deste 

modo, são definidos sete objetivos de ação, sendo o que mais se relaciona com o objetivo do presente trabalho o 

Terceiro Objetivo - Melhor Ambiente e Valorização do Património (APA, 2008):  
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Este objetivo visa assegurar um modelo de desenvolvimento que integre, por um lado, a proteção do ambiente, com 

base na conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, (...), por outro, o combate às alterações climáticas 

que, sendo em si mesmo um desafio para diversos sectores da sociedade, (…). Tem-se em vista, também, a 

preservação e valorização do património construído.  

Olhando agora para a dimensão ambiental da sustentabilidade, é relevante apresentar o papel da reabilitação na 

contribuição para a mesma. De entre as várias fases de um projeto de reabilitação, a que mais está alinhada na 

procura da sustentabilidade é a fase construtiva, de onde se salienta as seguintes contribuições: aproveitamento 

dos solos pré-existentes; redução da produção de matérias de construção e das necessidades de transporte; 

melhorias em diversos aspetos que aumentam as condições de habitabilidade e de conforto do edifício; melhor 

eficiência energética através de um melhor comportamento térmico e acústico. 

Pelos pontos mencionados acima pode-se admitir que a reabilitação vai de encontro o objetivo mencionado 

anteriormente, pois tem como premissa fundamental a ”preservação e valorização do património construído.” 

(APA, 2008) 

Olhando agora para a madeira enquanto material preferencial na reabilitação das estruturas do Edifício de 

Rendimento Pombalino, analisa-se a pertinência da sua utilização enquanto material com valor ambiental. 

Umas das possíveis definições de construção sustentável é “aquela que é capaz de utilizar materiais e métodos de 

construção e manutenção dos edifícios, satisfazendo as necessidades do presente, sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras.” (CACHIM, 2014) 

A implementação deste conceito tem implicações no modo de pensar a arquitetura, já que todas as componentes 

do edificado devem ir ao seu encontro. Fatores como a eficiência energética e o ciclo de vida dos materiais 

utilizados são alguns exemplos capazes de influenciar o resultado final obtido. É baseado nestes dois pontos que 

será avaliada a madeira enquanto boa ou má solução para material construtivo. 

Por energia incorporada define-se, a “energia necessária para extrair e processar matérias-primas, transformando-

as em produtos acabados” (CACHIM, 2014). Quanto maior for a energia requerida até se chegar ao estado final 

do produto, maior a quantidade de combustíveis fosseis e de outros recursos é utilizada, tendo como 

consequência uma maior libertação de CO2 para a atmosfera, refletindo todo este processo numa maior 

penalização do efeito de estufa. 

A madeira, como demonstrado anteriormente, exige muito poucos recursos na fase de transformação, pois chega 

ao utilizador final muito pouco alterada, possuindo assim uma energia incorporada significativamente inferior à 

do betão, aço, tijolo e alumínio. 

Sendo a madeira um material de construção natural é um material completamente renovável. Estando esta 

caraterística associada à sua elevada durabilidade, é um material que oferece excelentes condições para ser 

reutilizado inúmeras vezes. Podemos verificar esta vasta aplicabilidade da madeira nos produtos derivados que 

resultam do reaproveitamento dos resíduos gerados pela indústria madeireira. 
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Olhando a uma perspetiva da reabilitação que procura, na maior parte dos casos, a reutilização dos materiais 

resultantes da demolição total ou parcial da obra, é possível afirmar que a madeira apresenta um ciclo de voda 

que se renova automaticamente sempre que acontece uma obra de reabilitação. 

4.2.4. VALOR PATRIMONIAL 

Ainda que haja um grande número de razões que contribuem para a certeza de que a Baixa Pombalina possui 

caraterísticas que permitem justificar o seu valor patrimonial, optou-se por fazer um olhar crítico sobre um tema 

da atualidade, no que se refere à Baixa Pombalina: a sua candidatura a Património Mundial.  

Trata-se de um processo demorado que tem vindo ser objeto de críticas. Olhando a duas fases deste percurso, a 

fase inicial em 2003 e outra mais recente em 2015, observa-se a complexidade e singularidade do processo. 

A fase de pensar e refletir sobre uma possível candidatura dá-se no ano de 2003, aquando as Jornadas sobre A 

Baixa Pombalina e a sua importância para o Património Mundia l, nos dias 9 e 10 de Outubro. Nestas Jornadas 

estão presentes várias entidades que refletem e tiram conclusões acerca de vários assuntos comuns ao tema 

central. 

Como contributo da Baixa Pombalina para o Património da Humanidade destacam-se alguns dos critérios gerais 

de acesso dos bens patrimoniais à lista: “constituírem um modelo fundamental no quadro patrimonial do seu 

tempo; terem proteção adequada que assegure a respetiva conservação, salvaguarda e valorização; manterem 

integridade e autenticidade em função do respetivo modelo.” (MATEUS, 2004) 

Logo após serem apresentados estes pontos, são enunciadas, estando relacionadas, seis razões pelas quais a Baixa 

Pombalina, à altura, não preenchia na totalidade os requisitos. Dessas seis razões destaca-se uma, que se estende 

até aos dias de hoje e está relacionada com o que será mencionado no ponto seguinte: enfrentar a desfiguração 

resultante das modificações do tempo na respetiva autenticidade e integridade, considerando o todo como 

somatório de todas as ações e experiências que o mesmo tempo sedimentou desde que identificadas e associadas 

acréscimo de valor; 

O processo de candidatura não se encontra ainda concluído, tendo sio objeto de um encontro intitulado Baixa 

Pombalina a Património Mundial: Ainda é Possível?- organizada pelo ICOMOS e pelo GECoRPA em Abril de 2015, 

em Lisboa. 

Como se encontra descrito no site do GECoRPA, associação que agregar as empresas e os profissionais que 

exercem atividade na área da reabilitação do edificado e da conservação do Património (AGUIAR, 2015): 

Arquitetos, engenheiros, historiadores e outros especialistas foram unânimes na afirmação que o reconhecimento 

do valor universal da Baixa não pode ficar refém de lutas políticas locais. (…) Foi ainda recordado que o estatuto de 

Património da Humanidade assenta (…) desde logo o compromisso de manutenção do valor patrimonial e a prática 

efetiva de uma conservação ativa e integrada. 

Desta conferência são retiradas algumas conclusões acerca do motivo pelo qual a Baixa Pombalina se encontra  

num estado decisivo neste processo, entre outros assuntos, focam a área da reabilitação (AGUIAR, 2015): 
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Várias disciplinas lembraram‐nos (…) que na Baixa o desenho deve ser sobretudo processo; um processo onde se 

instaurem métodos de projeto comprometidos com a capacidade de ver e compreender o espírito dos lugares, (…), 

dos valores históricos e artísticos (…), porque estamos na Baixa Pombalina, não descurando os valores da arte da 

construção. 

De forma a serem alcançados os critérios necessários para a nomeação da Baixa Pombalina como Património da 

Humanidade é necessário uma ação conjunta de todos os intervenientes responsáveis pela conservação e 

reabilitação desta zona da cidade, entidades políticas, agentes imobiliários, arquitetos, engenheiros, construtores , 

entre outros. É necessário, de uma forma decidida e assertiva definir critérios e implementar medidas que 

traduzam um “compromisso de manutenção do valor patrimonial e aa prática efetiva de uma conservação ativa e 

integrada.  
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5 . REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS COM ESTRUTURAS EM MADEIRA  

É objetivo do presente trabalho perceber a atualidade da reabilitação no que se refere aos edifícios da Baixa 

Pombalina, sendo a principal razão para a intervenção nestes edifícios o seu avançado estado de degradação. 

Pretende-se neste capítulo identificar as causas dessa degradação, as consequentes patologias nos elementos 

estruturais e as técnicas construtivas de reabilitação das estruturas interiores, atuando de forma pouco intrusiva. 

De forma a entender as patologias e degradação que ocorrem na estrutura de madeira um edifício pombalino é 

necessário conhecer a madeira enquanto material, é sobre este ponto que se foca a primeira parte deste capítulo.  

5 .1. A MADEIRA ENQUANTO MATERIAL 

Ao longo deste ponto far-se-á um aprofundamento relativo às características da madeira, integrado no objetivo 

do trabalho (madeira como elemento estrutural dos edifícios), com o objetivo de clarificar conceitos chave que 

serão posteriormente mencionados. A pesquisa para o desenvolvimento deste capítulo centrou -se 

essencialmente em CACHIM, 2014. 

5.1.1. CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA 

A madeira enquanto material lenhoso provém de apenas duas das dezassete divisões em que se classifica o reino 

vegetal: a divisão das Gimnospérmicas, plantas com semente desprotegidas, sendo a sua classe mais importante 

a das Coníferas, ou Resinosas; e a divisão das Angiospérmicas, plantas com sementes cobertas, cuja classe mais 

relevante é a das Dicotiledóneas, ou Folhosas. A madeira proveniente das árvores resinosas é geralmente 

denominada por madeira branda (softwood), enquanto a madeira das folhosas é chamada de madeira dura 

(hardwood). São apresentadas no quadro 2 as principais diferenças entre as duas classes. 

 

 Resinosas Folhosas 

Botânica  Plantas de sementes nuas, que não se 

encontram protegidas por um ovário 

Plantas em que os óvulos se encontram protegidos por 

um ovário, evoluindo para sementes após a fecundação 

F olhas  Folhas persistentes (algumas exceções), 

geralmente estreitas de pontas aguçadas 

Folhas persistentes ou caducas, geralmente planas com 

uma rede de finas nervuras 

F lores  Sem pétalas Geralmente com pétalas 

F rutos  Geralmente, um cone, muitas vezes com 

escamas lenhosas 

Grande diversidade de forma, textura e cor 

Terrenos  Aceitam condições hostis Habitat menos hostil 

Exemplos  Pinheiro, Cipreste, Abeto, Sequoia Carvalho, Sobreiro, Eucalipto, Choupo 

 
Quadro 2. Principais características das árvores de espécie resinosa e folhosa  

CACHIM, 2014  

5.1.2.ESTRUTURA ANATÓMICA 

A estrutura da madeira é resultado das necessidades da árvore enquanto ser vivo (suporte, alimentação e 

proteção), estando dividida em três partes distintas: a raiz, tem como propósito agarrar a árvore ao solo e permitir 

a entrada de sais minerais e água na mesma; o fuste, principal elemento de suporte face à ação do vento e da 
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gravidade, permite ainda a condução dos sais minerais e água à extremidade da árvore; a copa, formada por ramos 

e folhas, cuja principal função é realizar o processo de fotossíntese, essencial à subsistência da árvore.  

Observando, na figura 25, o corte transversal de uma árvore podemos identificar as principais zonas do fuste, para 

assim compreender a sua estrutura anatómica. 

São elas: a medula, zona central do tronco composta por um tecido macio, onde se inicia o crescimento dos ramos 

novos; o cerne, zona envolvente da medula, de cor mais escura, cuja função principal é a de sustentação do tronco 

(elevada resistência ao ataque de agentes biológicos); o borne, restante zona do tronco até à casca, composta por 

células vivas que têm a função de transportar a seiva e armazenar nutrientes, a sua espessura vai aumentando 

com a altura; o câmbio, zona de transição entre a casca e o borne, é constituída por células vivas de onde surgem 

os anéis de crescimento; a casca, camada exterior cuja função é proteger, é composta por duas camadas, uma 

externa constituída por células mortas e outra subjacente, composta por células vivas que fazem o transporte do 

alimento produzido nas folhas para os ramos em crescimento. 

 

Figura 25. Principais zonas no tronco de uma árvore (corte transversal)  

CACHIM, 2014 

É ao nível sub microscópico que se consegue observar a composição das células constituintes da madeira. O que 

distingue as células vegetais das animais é o facto de estas serem autoportantes, ou seja, o seu suporte físico está 

diretamente relacionado com a sua estrutura, visível na figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Composição estrutural de uma célula vegetal 
CACHIM, 2014 
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5.1.3.PROPRIEDADES DA MADEIRA 

O elevado número de espécies e as condições ambientais em que estas se desenvolvem, traduz-se numa grande 

variabilidade das suas propriedades físicas e mecânicas. Não sendo objetivo do trabalho detalhar exaustivamente 

a madeira enquanto material, selecionaram-se as propriedades que estão relacionadas com o tema trabalho. 

A madeira é um material higroscópico, ou seja, realiza trocas constantes de água com o exterior até se encontrar 

um ponto de equilíbrio. No seu interior a água está presente em duas formas: água livre, que preenche os espaços 

entre as células e a água de saturação, que fica retida no interior das paredes celulares. 

De forma a compreender as consequências mecânicas do comportamento higroscópico da madeira é importante 

conhecer o conceito de teor de água, valor percentual do peso de água da amostra em relação ao seu peso seco. 

Partindo da madeira verde (recém cortada), esta vai perdendo a água de constituição à medida que vai secando, 

chegando ao ponto de saturação das fibras (ponto onde apenas as fibras das paredes celulares se encontram 

saturadas), abaixo do qual se dão as retrações ou dilatações e consequentes distorções e empenamentos.  

Sendo a variação dimensional resultante da perda de água na madeira a causa de várias patologias, o processo de 

secagem da madeira, antes, durante e após a obra, deve ser alvo de particular atenção. Para cada combinação de 

humidade e temperatura existe um teor de água de equilíbrio, aquele em que não existem trocas de água entre a 

madeira e o exterior. Estão descritos no quadro 3 os valores usuais presentes na madeira: 

Classe Teor de água  % Es tado / Loca l i zação 

 Saturada > 70 Madeira imersa durante um longo período de tempo 

Verde 70 - PSF Madeira em pé ou de corte recente 

Semi seca PSF - 23 Madeiras em ambiente muito húmido ou frequentemente exposto à chuva  

Seca 23 - 18 Madeira seca 

Construções não cobertas ou 

cobertas mas muito expostas Seca ao ar 18 - 13 

Inverno 18 – 16 

Primavera / Outono 16 – 14 

Verão 14 -12 

Dessecada 13 - 0 Locais interiores ou aquecidos 

Completamente 

seca 

0 Após secagem em estufa, não é possível manter em condições ambientes pois 

absorverá água do ar 

 
Quadro 3. Classificação da madeira segundo o seu teor de água 

CACHIM, 2014 

De seguida apresentam-se os seguintes conceitos relativos às propriedades físicas da madeira que mais estão 

relacionados com a construção: dureza, condutibilidade térmica, isolamento e absorção acústicos.  

A dureza da madeira define-se pela quantidade de peso por esta suportada até ao ponto em que a sua superfície 

cede. Naturalmente, são as mais densas e pesadas as mais duras, tendo consequências na sua trabalhabilidade. 

A condutibilidade térmica pode ser definida como a quantidade de calor que atravessa a área de um material com 

uma determinada espessura, num determinado espaço de tempo e onde existe uma diferença de temperatura 

entre superfícies opostas. 
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A madeira, por se tratar de um material celuloso é um mau condutor térmico, por ser um material muito poroso. 

Verifica-se no quadro 4 que a madeira e o PVC apresentam o valor mais baixo. 

Material  Condutibilidade térmica (W/mK) 

Madeira 0.17 

Aço 60 

Betão 1.8 

Água 0.58 

Cerâmica 1.15 

PVC 0.17 

Vidro 0.8 

Alumínio 200 

 
Quadro 4. Condutibilidade térmica de vários materiais 

CACHIM, 2014 

Os conceitos de isolamento e absorção acústica estão na base das propriedades acústicas de qualquer material . 

Devido à capacidade de vibração das partículas componentes da madeira, esta responde de forma eficaz ao 

isolamento a sons de percussão, sendo esta qualidade ainda mais relevante quando comparada com estruturas 

de betão. 

O comportamento mecânico da madeira está necessariamente ligado à sua constituição anatómica, assumido 

como um conjunto de tubos paralelos entre si orientados segundo o eixo de crescimento da árvore. Os fatores 

que mais diretamente influenciam as propriedades da madeira são: as condições do ambiente em que esta se 

encontra, a dimensão do elemento estrutural e o tempo de aplicação das cargas à estrutura em causa. 

O aumento do teor de água na madeira diminui a sua resistência, sendo apenas percetível para níveis inferiores 

ao ponto de saturação das fibras. Quanto maior a peça em causa, menor é a tensão de rotura da mesma, este 

efeito tem o nome de efeito de escala. 

A madeira tem uma elevada resistência a esforços aplicados na direção paralela às suas fibras constituintes, apesar 

de elevada a resistência à compressão é ainda assim inferior à da resistência à flexão. A resistência à compressão 

é de extrema importância em elementos como pilares e montantes é essencial ter em conta a instabilidade da 

peça (encurvadura), sendo este fenómeno mais preponderante quanto mais esbeltas forem as peças. 

Avaliando o comportamento quando o esforço é aplicado perpendicularmente às fibras da madeira. A sua 

resistência à tração é muito baixa, sendo o seu valor característico cerca de 30 a 70 vezes inferior à tração paralela. 

Assim como o caso da tração, também a resistência à compressão segundo a direção perpendicular é baixa. Este 

esforço ocorre nas zonas de apoio das vigas, onde se concentra toda a carga em pequenas superfícies, sendo 

necessária a transmissão de esforços sem que haja deformações importantes. 

A resistência à flexão da madeira é a sua propriedade mecânica mais importante, é por ela que estão definidas as 

classes de classificação das madeiras nas normas europeias. É também a este esforço que estão sujeitas a maior 

parte dos elementos estruturais, que por ter elevada resistência, destaca a madeira quando comparada com 

outros materiais construtivos. 
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 5 .2. DEGRADAÇÃO DA MADEIRA E CAUSAS DAS PATOLOGIAS 

Como mencionado anteriormente, se corretamente aplicada e devidamente protegida, a madeira tem a 

capacidade de durar centenas de anos em boas condições. Porém, quando sujeita a condições desfavoráveis, esta 

pode degradar-se a um ritmo muito acelerado. Os principais agentes deteriorantes da madeira são: os agentes 

biológicos, atmosféricos e a ação do fogo. 

A biodegradação da madeira acontece quando esta serve de alimento aos organismos vivos que nela habitam, 

existindo três tipos de agentes biológicos: fungos, insetos (térmitas e carunchos) e xilófagos marinhos (obras 

marítimas). Sendo apenas os dois primeiros objeto de detalhe devido à natureza da estrutura em estudo 

“Os fungos têm uma estrutura constituída por células filamentosas que se desenvolvem e penetram na madeira 

(…) dando origem a podridões.” (CACHIM, 2014) Como consequência destes fungos, visíveis na figura 27, a 

madeira perde a sua resistência mecânica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proliferação de fungos por humedecimento 

ROSEIRA, 2012 

“Os insetos atacam a madeira através da abertura de galerias (…).” (CACHIM, 2014) O que distingue os carunchos 

das térmitas é o facto de os primeiros resultam da eclosão de ovos em fendas que posteriormente dão origem a 

larvas e os segundos vivem em colónias no solo. Os dois organismos desenvolvem-se melhor em condições de 

elevada humidade do ar e da madeira. As consequências da infestação por estes organismos é pior, pois ao ser 

detetada já se encontra numa fase muito avançada, como se pode observar na figura 28. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Apodrecimento de estruturas por ação de térmitas 

PESQUISA ONLINE 
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Os dois agentes atmosféricos responsáveis pela deterioração da madeira são a água e a radiação solar. A água tem 

consequências sobre a madeira devido ao comportamento higroscópico da mesma, mencionado anteriormente, 

sendo provocados empenos e fissuras devido às diferenças de humidade no seu interior e exterior. A radiação 

solar atua na madeira de duas formas, direta (radiação ultravioleta), provocando o escurecimento e alteração dos 

componentes da mesma; indireta (radiação infravermelha), provocando o aquecimento superficial da madeira 

levando à redução de humidade naquele local, ocorrendo pequenas fissuras devido às diferenças de humidade. 

Ainda que o fogo seja o agente que maiores estragos provoca no menor espaço de tempo, a madeira tem a 

capacidade de resistir ao efeito do fogo, estando relacionado com a densidade da mesma. O processo de 

combustão da madeira realiza-se de modo a que a sua superfície arda rapidamente, transformando-se numa 

camada de carvão que consegue isolar a madeira maciça no eu interior, visível na figura 29. Em elementos 

estruturais de grandes secções transversais consegue-se evitar a alteração das propriedades do núcleo central da 

peça. De modo a aumentar a resistência da madeira à ação do fogo é possível introduzir proteções específicas. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Estrutura de madeira afetada por ação do fogo 

PESQUISA ONLINE 

A pouca durabilidade da madeira está também ligada à sua utilização que se mostra muitas vezes ser desadequada 

(presença de humidade) ou mau planeamento, ao não escolher as espécies corretas para as funções a 

desempenhar pela estrutura, ou ainda a má conceção de pormenores construtivos na fase de projeto. 

Existem três motivos para o aparecimento de humidade na madeira: humidade presente nos solos, instalações de 

águas e esgotos em edifícios antigos e entrada de água pela cobertura. A água presente nos solos tende a subir 

por capilaridade, através das paredes ou pilares, passando depois a todos os elementos que com estes estiverem 

em contacto. Nas coberturas, devido à elevada exposição às condicionantes atmosféricas, os elementos  

estruturais encontram-se permanentemente em situação crítica. 

5 .3. ANOMALIAS EM EDIFÍCIOS ANTIGOS COM ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Pretende-se neste ponto fazer uma síntese das anomalias que ocorrem em edifícios com estrutura em madeira e 

alvenaria, partindo de ROSEIRA, 2012. A correta identificação destas anomalias permitem realizar um projeto de 

reabilitação adequado às necessidades estruturais do edifício em questão. 
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Aquelas que se relacionam com efeitos nas fundações do edifício são as alterações do solo de fundação e o 

aumento das cargas. As alterações e movimentos do solo de fundação que aconteçam devem-se a quaisquer 

variações resultantes da atividade humana ou que surjam de forma natural (ROSEIRA, 2012). 

 As deformações resultantes de um assentamento diferencial de fundações podem induzir fendilhação e alterações 

geométricas importantes nas alvenarias antigas, como deformação de vãos, desnivelamento dos pavimentos, 

desaprumo das paredes, (…). As distribuições das cargas podem, eventualmente, ser alteradas e nos casos mais 

graves, comprometer a estabilidade da estrutura .  

 

 

 

 

 

Figura 30. Danos em edificações, devido a assentamentos 

MARTINHO, 2010 

O incremento das tensões na fundação do edifício pode resultar também do aumento das cargas de utilização e 

das alterações da estrutura. As alterações da estrutura passam pelo acréscimo de pisos e pela abertura de vãos 

no piso térreo, que resulta no enfraquecimento da base de edifícios. A figura 30 demonstra algumas das 

consequências do efeito de assentamentos devido ao aumento das cargas de utilização. 

Apresentam-se agora as que estão relacionadas com as paredes estruturais e divisórias e com a cobertura, sendo 

as mais relevantes: o esmagamento, as anomalias presença de água e o desconforto térmico. 

“O esmagamento da madeira surge principalmente devido a cargas concentradas excessivas, (…) o seu 

aparecimento é característico em zonas de contacto entre vigas de madeira e a alvenaria.” (ROSEIRA, 2012) Por 

essa razão deve ser avaliada em fase de inspeção do projeto de reabilitação, nomeadamente no encontro de 

estruturas de cobertura com paredes resistentes. 

“A água é o principal agente causador da desagregação das paredes, dado que as humidades infiltradas procuram 

e encontram os pontos mais fracos (fendas e vazios), criando depois uma rede de percursos preferenciais. (…) Por 

outro lado, a água que ascende por capilaridade nas fundações e paredes, vai dissolvendo ao longo do seu trajeto 

os sais solúveis provenientes do solo ou das argamassas e demais elementos que constituem a alvenaria, (…) 

alterando a estrutura da parede.” (ROSEIRA, 2012) 

A presença da água da chuva é particularmente crítica nas coberturas, sobretudo em zonas de remate e de 

caleiras, a facilidade deste acontecimento deve-se ao simples levantar o u partir de uma telha. O mau desenho ou 

não manutenção dos sistemas de drenagem de águas pluviais pode levar á presença de água na cobertura. 
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O desconforto térmico é, no caso das estruturas em estudo, causado pela ausência de isolamento térmico nas 

paredes exteriores, divisórias, pavimentos e coberturas. A presença de humidade leva ao aparecimento de fungos 

e bolores que apodrecem elementos de parede, como cruzes de Sto. André em frontais, pavimentos e coberturas, 

causando perdas de resistência e consequente aumento das deformações destes elementos. 

Relacionadas com as estruturas de pavimentos estão anomalias resultantes da construção defeituosa da estrutura. 

O pavimento pretende responder às ações verticais, face a estas, as deficiências associadas à deformação 

excessiva dos pavimentos podem ter diversas origens, destacando-se as seguintes: “Insuficiência de secção das 

vigas por erros ou falta de projeto, não tendo sido previstas as dimensões necessárias para as cargas previsíveis; 

fluência da madeira; excesso de carga em relação ao previsto para a utilização do edifício (ROSEIRA, 2012) 

Reforça-se o papel da estrutura dos pavimentos aquando o acontecimento de um sismo, pois quando os edifícios 

são sujeitos a forças horizontais, os pavimentos têm a capacidade de distribuir as forças de inércia horizontais 

pelos elementos verticais. O comportamento do pavimento como membrana distribuidora, depende sobretudo 

das ligações do pavimento às paredes adjacentes. Sempre que o pavimento não está devidamente ligado às 

paredes adjacentes é maior a probabilidade de colapso do edifício, estando os quatro tipos de colapso ilustrados 

na figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mecanismos de colapso de paredes perpendiculares à direção do sismo 

ROSEIRA, 2012 

5.4 TÉCNICAS E MÉTODOS ADEQUADOS DE REABILITAÇÃO DE ESTRUTRAS DE MADEIRA 

São agora mencionados os principais métodos para combater a ação dos agentes deteriorantes da madeira , 

contrariar o aparecimento das patologias mencionadas anteriormente e as técnicas construtivas que visam 

assegurar a correta reabilitação das estruturas interiores dos edifícios pombalinos. 

Para a presença de fungos é aconselhável a prevenção do aparecimento de humidade na madeira, na fase da 

pormenorização do projeto, se estes aparecerem em fase de obra deve-se aplicar produtos que limpem a madeira. 

De forma a evitar o aparecimento de caruncho toda a madeira de resinosas deve ser tratada previamente com 

A          B           C              D 

 

A e B: rotação da parede devida à falta de ligação do pavimento às paredes paralelas à ação sísmica  

C: rotura em flexão de parede devido a impulso de pavimento demasiadamente flexível  

D: instabilidade de parede devido ao impulso do pavimento intermédio com falta de ligação às paredes laterais  
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inseticidas líquidos, ou realizar um tratamento preventivo por fumigação em câmara de expurgo. Devem ser 

realizadas verificações periódicas (anualmente) das estruturas para evitar a propagação das pragas. Para prevenir 

o aparecimento de térmitas devem-se colocar materiais não perfuráveis entre a madeira e o solo, deve-se utilizar 

madeira com boas características de resistência naturais a este inseto (africanas) em pavimentos, guarnições de 

vãos, escadas, lambris. Em madeira de pinho deve-se dar previamente um tratamento preservador. 

O comportamento reativo da madeira ao fogo pode ser melhorado através da aplicação de tratamentos ignífugos 

antes da aplicação em obra ou da colocação de barreiras protetoras (placas de madeira maciça ou aglomerados) 

nos elementos a proteger, em obra. 

As soluções construtivas a utilizar de forma a evitar a subida da humidade dos solos é realizar a drenagem 

adequada do solo, impermeabilização correta das paredes, fazer o apoio dos pilares de madeira em elementos de 

betão ou pedra cerca de 20 ou 30 cm acima do solo. A nível de apoio das vigas nas paredes, este deve ser realizado 

de modo a haver circulação do ar no local, através de um orifício na parede ou deixando um espaço no topo e na 

parte superior da viga. 

No que se refere ao reforço estrutural, este está intimamente ligado à segurança das pessoas e bens e por isso 

deveria ser o qual mais tempo se deveria dedicar no processo de reabilitação de edifícios antigos, mas nem sempre 

é isso que acontece. São vários os motivos para que isso aconteça: o desconhecimento das técnicas tradicionais e 

a pouca confiança na sua segurança; o pressuposto de que essas mesmas técnicas perturbam a normal utilização  

dos edifícios; o abuso do fachadismo, onde se demole todo o interior do edifício deixando apenas a sua caixa 

exterior. Em COIAS, 2007, estão descritos os principais riscos de se construir utilizando apenas as metodologias 

descritas anteriormente, sendo apresentados de forma sintética os que estão relacionados com utilização do 

betão armado e do aço:  

A grande rigidez do novo material quando comparado com a das alvenarias pode trazer distorções ao 

comportamento global do edifício; o peso específico do betão é cerca de 3 vezes superior ao da madeira, (…), causa 

um aumento da massa do edifício e consequentemente das forças sísmicas; (…), o aço não garante em todos os casos 

uma boa ligação à alvenaria original. 

Pelas razões acima apresentadas, a reabilitação estrutural pode seguir uma, ou mais, das seguintes estratégias: 

melhoria local de componentes estruturais; aumento global da rigidez; aumento global da resistência; aumento 

da capacidade de dissipação de energia. 

Vítor Coias menciona que, de modo a atingir os objetivos mencionados anteriormente se pode atuar em três áreas 

distintas: componentes estruturais de alvenaria, componentes estruturais de madeira e a estrutura do edifício na 

sua globalidade. 

Para efeitos do presente trabalho, serão apenas focadas soluções da segunda área. São de seguida apresentadas 

cinco soluções que têm sempre um dos dois conceitos presentes: aumento da resistência do elemento a ser 

reabilitado através do reforço com novos materiais; reconstituição da secção em reabilitação usando o mesmo 

material, com ou sem elementos de ligação. 
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Reforço de elementos estruturais com peças de aço  (figura 32) 

São utilizadas chapas e perfis laminados de aço corrente ou inoxidável, protegidos contra a corro são, no reforço 

dos elementos de madeira. A sua fixação tem como objetivo melhorar a resistência, rigidez e capacidade de 

contraventamento das paredes de alvenaria. Solução adaptável a quaisquer partes da estrutura, geralmente 

utilizada em coberturas, pavimentos e tetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Vários dispositivos de reforço possíveis numa asna de madeira 
COIAS, 2007 

Aplicação de folha ou tec ido de material  compósito em elementos estruturais  (figura 33) 

É utilizado um produto laminado, folha ou tecido de fibra de alta resistência e resina de epóxido em elementos de 

madeira, mais utilizado no reforço das junções nos elementos dos frontais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vista frontal e perspetivada do reforço dos nós de um painel de frontal 
COIAS, 2007 

Adição de novos elemento s a pisos e estruturas da cobertura, uti l izando o mesmo material  

Utilização de madeira natural ou produtos derivados para substituir ou reforçar áreas da estrutura que se 

encontrem em elevado estado de degradação e não seja possível recuperar as peças em questão. 
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Substituição de troços de elementos estruturais de madeira por próteses com elementos de l igação  (figura 34) 

As partes deterioradas são substituídas por novas próteses, sendo depois ligadas por varões, chapas de aço, 

materiais compósitos e resina de epóxido para selagem às partes existentes. Tem que ser garantida a boa 

ventilação da madeira nas novas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Prótese de madeira nova com varões metálicos de ligação pré-colados 
COIAS, 2007 

Substituição de troços de elementos estruturais por próteses com peças de reforço  (figura 35) 

Substituindo as zonas apodrecidas, colocam-se as novas próteses com recurso a peças de aço inoxidável ou de aço 

corrente devidamente protegidas contra a corrosão, para assegurar o reforço à estrutura existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Prótese de madeira nova colocado num pavimento com recurso a peça de reforço 
COIAS, 2007 
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De forma a conseguir projetos integrados e respeitadores do património construído é necessário, em primeiro 

lugar, conhecer o material, compreender o que leva à sua degradação para de foram planeada e competente 

adequar as soluções construtivas às necessidades programáticas. É possível, concluir as seguintes qualidades e 

vantagens das técnicas construtivas apresentadas anteriormente: asseguram o respeito pela estrutura; utilizam 

processos construtivos semelhantes aos originais; procuram a utilização, sempre que possível, de materiais 

idênticos ou compatíveis, não pondo em causa a segurança estrutural do edifício. 

Nesta análise foi possível de concluir que o tema da reabilitação de estruturas de madeira está pouco aprofundado 

em Portugal, pelo que foram encontradas dificuldades em descobrir e estudar documentos que o sustentam e 

exploram. Contudo os autores analisados neste documento revelam um profundo conhecimento sobre o tema.   
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6 . CASOS DE ESTUDO 

Tal como referido anteriormente, pretende-se com esta dissertação avaliar e comparar as opções tomadas (e as 

suas consequências), nos últimos anos, em projetos de reabilitação de edifícios antigos com estrutura em madeira 

na Baixa Pombalina. Após ter sido feito um enquadramento geral sobre o que tem acontecido nos últimos anos 

em Lisboa, mais concretamente na Baixa Pombalina, no que se refere às necessidades de reabilitação. É agora 

momento de analisar criticamente com maior detalhe os projetos de reabilitação. 

Serão de seguida apresentados os passos e as condicionantes que levaram à escolha dos projetos, assim como os 

projetos em si, para posteriormente serem comparados e daí se retirarem conclusões sobre o que tem sido a 

prática comum em projetos de reabilitação na Baixa Pombalina, o porquê das opções tomadas e sugerir melhorias 

nessas mesmas práticas. 

6 .1 METODOLOGIA E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

Olhando aos principais fatores de atratividade da cidade de Lisboa, em conjugação com os edifícios que têm vindo 

a ser reabilitados ao longo dos últimos anos, percebeu-se que a grande parte destes se destinava a unidades 

hoteleiras ou a apartamentos de curta e longa duração. Por este motivo, optou-se pela escolha de projetos de 

reabilitação que tivessem como programa os mencionados anteriormente. 

A nível de janela temporal, decidiu abranger-se projetos que tivessem sido concluídos entre o ano de 2010 e o 

ano corrente, ou ainda se encontrem em fase de construção, de modo a recolher informação verdadeiramente 

atual. 

O processo de seleção dos projetos não foi imediato, pois havia que filtrar os projetos em função de alguns 

critérios. Esse processo é detalhado de seguida, explicando os objetivos e dificuldades de cada uma das fases. 

PRIMEIRA FASE: PESQUISA 

A primeira fase de pesquisa teve como objetivo a recolha do máximo número de projetos que correspondessem 

aos pontos definidos anteriormente, sem grande atenção à qualidade ou de estado de conservação dos edifícios. 

O método de pesquisa utilizado passou pela comparação e complementaridade de duas fontes, a planta de 

Localização dos Estabelecimentos Hoteleiros e Alojamentos Locais, presente no Anexo VIII (MORAIS, 2015) e a 

informação recolhida de um fórum online (Skyscrapercity / Projetos na Baixa Pombalina). O fórum apresentado 

pretende divulgar a nível mundial obras de arquitetura e engenharia, onde qualquer pessoa pode publicar projetos 

e fazer comentários. Existe uma grande quantidade de informação relativa a projetos de reabilitação em Lisboa, 

em particular na Baixa Pombalina. Por ser o tema do trabalho, grande parte da pesquisa incidiu na pesquisa de 

obras através deste meio. 

Dessa primeira pesquisa resultaram os seguintes casos de estudo: 18 projetos relativos a projetos para 

apartamentos e 13 para estabelecimentos hoteleiros, num total de 31 projetos. 
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De modo a seriar e regrar a processo de um modo contínuo e claro ao longo de toda a pesquisa, foram atribuídos 

códigos aos projetos recolhidos. Aos de apartamentos inic iados pela letra A e aos projetos de hotéis a letra H, 

seguido de um número e o nome do projeto ou da morada deste. No quadro 4 estão mencionados os projetos 

que resultaram da primeira fase de pesquisa:

A1. Baixa House 
 

A12. Madalena 129 - 137 
 

H5. Hotel Lis Baixa 
 

A2. Rua da Assunção 88 
 

A13. Rua Capelo 14 - 18 
 

H6. Hotel Portugal Lisboa 
 

A3. Rua da Prata 88 
 

A14. Rua da Prata 249 
 

H7. My Story Hotel Ouro 
 

A4. Rua Nova do Carvalho 43 - 47 
 

A15. Bacalhoeiros 99 
 

H8. Emporium Lisbon Suites 
 

A5. 3 Apartamentos Pombalinos 

 

A16. Magdala 66 

 

H9. Hotel Santa Justa 

 

A6. Edifício Chinesas Milagrosas 
 

A17. Restauradores 72 
 

H10. Beautique Hotel Figueira 
 

A7. Rua dos Correeiros 28 
 

A18. Apartamentos Bela Rainha 
 

H11. Lisboa Prata Beautique Hotel 
 

A8. Fanqueiros 112 
 

H1. International Design Hotel 
 

H12. Be Hotel Lisboa 
 

A9. São Julião 72 

 

H2. The Art Inn Lisbon 

 
H13. 7 Hotel Lisbon 

A10. Jules & Madeleine 
 

H3. Intercontinental Indigo Lisboa 

Hotel 
 

 

A11. Madalena Residence 
 

H4. Hotel da Apartamentos na 
Padaria 

 

 

Quadro 5. Resultado da primeira fase de pesquisa de casos de estudo  

PESQUISA ONLINE 

Pode-se observar a localização na Baixa de Lisboa de todos os casos de estudo selecionados no Anexo IX, estando 

assinaladas a verde as unidades hoteleiras e a encarnado os edifícios de apartamentos. 

SEGUNDA FASE: SELEÇÃO 

Após uma rápida avaliação dos projetos recolhidos na primeira fase, e confirmação através de visita ao local, foram 

rejeitados aqueles os que se incluíam nos seguintes critérios: 

1. O projeto encontrava-se em fase de projeto ou concurso; 

2. Não era possível encontrar informação relativa à autoria do projeto; 

3. Projetos realizados por entidades estrangeiras; 

4. Projetos situados fora da zona em estudo; 

A exclusão de projetos por terem sido realizados por escritórios de arquitetura estrangeiros deve-se à dificuldade 

de comunicação e consequente resultado na procura de elementos de projeto. Verificou-se esta dificuldade na 

fase de perceber quem tinham sido os executantes desses projetos, pois é muito pouca a informação d isponível. 
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São estes os projetos excluídos nesta fase, estando entre parenteses a razão de exclusão apresentadas acima: 

A3. Rua da Prata 88 (1) 

A4. Rua Nova do Carvalho 43 – 47 (4) 

A9. Rua São Julião 72 (3) 

A17. Restaurados 72 (2) 

A18. Apartamentos Bela da Rainha (2) 

H3. Intercontinental Indigo Lisboa Hotel (1) 

H4. Hotel de Apartamentos na Rua da Padaria (1) 

H11. Lisboa Prata Boutique Hotel (2) 

H12. Be Hotel Lisboa (2) 

H13. 7 Hotel Lisboa (2) 

São apresentados nas figuras 36 à 42 todos os casos de estudo selecionados nesta fase, assim como a sua 

localização na Baixa Pombalina e informação complementar sobre a morada, programa do projeto, data de início 

do projeto e da construção e autoria do projeto de arquitetura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Localização dos casos de estudo H1, H2 e H9 na Baixa Pombalina 

PESQUISA ONLINE 

  

H1. International Design Hotel 

Rua da Betesga, nº 3 

Hotel 

2013 (construção) 

EAO Portugal Arquitetura 

H2. The Art Inn Lisbon 

Rua 1º de Dezembro nº 31 

Hotel 

2014 (construção) 

Grupo KTL (construtora) 

H9. Hotel Santa Justa 

Rua dos Correeiros, nº 204 

Hotel 

2011 (projeto) 
2013 (construção) 

NLA – Nuno Leónidas Arquitetos 
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Figura 37. Localização de alguns casos de estudo H10, A2 e A14 na Baixa Pombalina  

PESQUISA ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Localização de alguns casos de estudo A12, H5 e H6 na Baixa Pombalina 

PESQUISA ONLINE 

H10. Beautique Hotel Fiugueira 

Praça da Figueira, nº 16 

Hotel 

2013 (construção) 

Saraiva + Associados 

A2. Rua da Assunção 88 

Rua da Assunção, nº 88 

Apartamentos tipologia T1 

2012 (construção) 

MLeP 

A14. Rua da Prata 249 

Rua da Prata, nº 249 
Apartamentos para 
aluguer de curta duração 

2014 (projeto) 
2016 (em construção) 
Pedro Carrilho Arquitetos 

A12. Madalena 129 - 137 

Rua da Madalena, nº 129 - 137 

Apartamentos 

2015(projeto) 
2016 (em construção) 
Francisco Simões Arquitetos Associados 

H5. Hotel Lis Baixa 

Rua dos Douradores, nº 146 

Hotel 

2015 (construção) 

mE Arquitetos 

H6. Hotel Portugal Lisboa 

Rua João das Regras, nº 4  

Hotel 

2014 (construção) 

GRCA Arquitetura 
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Figura 39. Localização de alguns casos de estudo A7, A13 e H7 na Baixa Pombalina  

PESQUISA ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Localização de alguns casos de estudo A1, A5 e A6 na Baixa Pombalina  

PESQUISA ONLINE 

A7. Correeiros 28 

Rua dos Correeiros, nº 28 

Apartamentos 

2015 (construção) 

João Santa Rita Arquitetos 

A13. Rua Capelo 14 - 18 

Rua do Capelo, nº 14 - 18 

Apartamentos 

2007 (projeto-) 
2011 (construção) 

CHP Arquitetos  

H7. My Story Hotel Ouro 

Rua do Ouro, nº 100 

Hotel 

2014 (construção)  

Metro Urbe – Projetos e 
Consultoria em Arquitetura, Lda 

A1. Baixa House 

Rua dos Fanqueiros, nº 38 
Apartamentos para 
aluguer de curta duração 

2007 (projeto)  
2011 (construção) 
José Adrião Arquitetos 

A5. 3 Apartamentos Pombalinos 

Rua de São Julião, nº 30 

Apartamentos 

2013 (projeto) 
2016 (licenciamento) 

Aurora Arquitetos 

A6. Edifício Chinesas Milagrosas 

Rua da Padaria, nº 38 

Apartamentos 

2009 (projeto) 
2013 (construção) 

Posto 9 Arquitetos 
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Figura 41. Localização de alguns casos de estudo A8, A10 e A11 na Baixa Pombalina  

PESQUISA ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Localização de alguns casos de estudo A8, A10 e A11 na Baixa Pombalina  

PESQUISA ONLINE 

A10. Casas na Baixa – Jules & Madeleine 

Rua de São Julião, nº 23 

Apartamentos para aluguer de curta duração 

2013 (construção) 

Glamourarte, Lda (interiores) 

A8. Fanqueiros 112 

Rua dos Fanqueiros, nº 112 

Comércio e Apartamentos 

2015 (construção) 

João Santa Rita Arquitetos 

A11. Madalena Residence 

Rua da Madalena, nº 56-60 

Apartamentos 

2013 (projeto) 
2015 (construção) 

Fragmentos de Arquitetura 

A15. Bacalhoeiros 99 

Rua dos Bacalhoeiros, nº 99 

Apartamentos 

2014 (projeto) 
2016 (construído) 

ARX 

A16. Magdala 66 

Rua da Madalena, nº 66 

Apartamentos 

2011 (projeto) 
2015 (construção) 

ORAG (construtora) 

H8. Emporium Lisbon Suites 

Rua dos Bacalhoeiros, nº 18 

Hotel 

2014 (construção) 

Bernardo Bugalho (arquiteto) 
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TERCEIRA FASE: RECOLHA DE MATERIAL 

A última fase de pesquisa incide sobre a recolha de elementos de projeto, descriminados no quadro 5. 

NOME DO PROJETO  ESTADO 
AUTORIA DO 

PROJETO 
RESPOSTA DO PROJETISTA 

ELEMENTOS 

RECOLHIDOS 

A1. Baixa House Construído 
José Adrião 

Arquitetos 

Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 
Amarelos+Encarnados 

A2. Rua da Assunção 88 Construído MLeP 
Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 

Projeto de Alterações 

Projeto de Estruturas 

Fotografias (original) 

A5. 3 Apartamentos 

Pombalinos 

Licenciamento 

especialidades 
Aurora Arquitetos 

Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 

Memória Descritiva 

Amarelos+Encarnados 

A6. Edifício Chinesas 

Milagrosas 
Construído Posto 9 Arquitetos 

Cumpre o objetivo, vão 

fornecer elementos 

Memória Descritiva 

Amarelos+Encarnados 

A7. Correeiros 28 Contruído 
João Santa Rita 

Arquitetos 

O cliente não autoriza a 

divulgação 
Nenhum 

A8. Fanqueiros 112 Contruído 
João Santa Rita 

Arquitetos 

O cliente não autoriza a 

divulgação 
Nenhum 

A10. Casas na Baixa Jules 

& Madeleine 
Construído 

Glamourarte 

(interiores) 

O cliente não autoriza a 

divulgação 
Nenhum 

A11. Madalena Residence Construído 
Fragmentos de 

Arquitetura 

Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 

Memória Descritiva 

Amarelos+Encarnados 

A12. Madalena 129-137 Construção 
Francisco Simões 

Arquitetos 

Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 

Memória Descritiva 

Amarelos+Encarnados 

Relatório Prévio 

A13. Rua Capelo 14-18 Construído RRJ Arquitetos 
Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

A14. Rua da Prata 249 Construção 
Pedro Carrilho 

Arquitetos 

Não cumpre os objetivos 

(modelo pombalino) 
Nenhum 

A15. Bacalhoeiros 99 Licenciamento ARX 
O dono-de-obra não 

autoriza a divulgação 
Nenhum 

A16.Magdala 66 Construído RUSSO Arquitetos 
Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

H1. International Design 

Hotel 
Licenciamento 

EAO Portugal 

Arquitetura 

Não é autorizada a 

divulgação 
Nenhum 

H2. The Art Inn Lisbon Construído Grupo KTL 
Projeto apenas de 

interiores 
Nenhum 

H5. Hotel Lis Baixa Construído mE Arquitetos 
Cumpre os objetivos, vão 

fornecer elementos 

Memória Descritiva 

Projeto de Alterações 

H6. Hotel Portugal Lisboa Construído GRCA Arquitetura 
Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

H7. My Story Hotel Ouro Construído Metro Urbe 
Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

H8. Emporium Lisbon 

Suites 
Construído Bernardo Bugalho Projeto de interiores Nenhum 

H9. Hotel Santa Justa Construído 
NLA – Nuno 

Leónidas Arquitetos 

Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

H10. Beautique Hotel 

Figueira 
Construído Saraiva + Associados 

Não cumpre os objetivos, 

demolição total 
Nenhum 

Quadro 6. Resultado da recolha de elementos de projeto na última fase de pesquisa  dos casos de estudo 

PESQUISA ONLINE 
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Foram pedidos os elementos de projeto referentes à memória descritiva e aos amarelos e encarnados. Com a 

memória descritiva pretende-se entender a condição original do edifício assim como todas as condicionantes de 

projeto a nível do estado de conservação da estrutura. Através dos amarelos e encarnados observa-se as 

alterações realizadas a nível dos espaços e da estrutura. A recolha dos elementos acima referidos deu-se por 

contacto dos escritórios através do envio de uma carta por correio eletrónico e ainda pelo contacto telefónico 

com os mesmos. 

Com os resultados apresentados anteriormente é possível retirar algumas conclusões e colocar questões, ainda 

que a amostra analisada não represente a totalidade dos casos de reabilitação na Baixa Pombalina. 

De entre os 13 projetos de reabilitação para apartamentos selecionados, apresentam-se os seguintes conclusões: 

 - 5 estão de acordo com os objetivos do trabalho, pois as estruturas foram objeto de reabilitação; 

 - 4 não foram autorizados a divulgação dos elementos pedidos; 

 - 3 não cumprem os objetivos do trabalho, por se tratarem de demolições totais dos edifícios em causa; 

 - 1 não cumpre os objetivos do trabalho, por se tratar de um edifício posterior à época em estudo; 

O projeto excluído devido à época construtiva do edifício é o A6. Edifício Chinesas Milagrosas. Após a leitura da 

sua memória descritiva, chegou-se à conclusão que este pertence ao período dos edifícios “Gaioleiros”. Por se 

tratarem de sistemas construtivos diferentes, decidiu-se não analisar este projeto. 

Focando agora nos projetos que têm como programa as unidades hoteleiras, dos 8 selecionados agrupam-se os 

seguintes: 

 - 1 está de acordo com os objetivos do trabalho, pois as estruturas foram objeto de reabilitação; 

 - 1 não foi autorizada a divulgação dos elementos pedidos; 

 - 2 não cumprem os objetivos do trabalho, pois são apenas projetos de alteração de interiores; 

 - 4 não cumprem os objetivos do trabalho, por se tratarem de demolições totais dos edifícios em causa; 

Nos projetos referentes aos hotéis destaca-se um grupo (50% dos casos), o dos projetos que não cumprem os 

objetivos do trabalho. Pela sua dimensão, é pertinente fazer uma análise crítica baseada na resposta dada por dois 

dos escritórios. 

H7. My Story Hotel Ouro - O edifício em causa já havia sido intervencionado anteriormente, as paredes interiores 

já haviam sido substituídas por estruturas metálicas pesadas, segundo resposta do escritório que realizou o 

projeto de reforço estrutural.  

H9. Hotel Santa Justa - Em resposta dada pelo escritório responsável pelo projeto de reabilitação, a estrutura 

existente do edifício já era de betão armado, apresentando algumas deficiências, por esse motivo foi totalmente 

refeita no mesmo material. 
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Apesar de não ter sido possível obter resposta dos dois outros escritórios, relativamente à necessidade de 

demolição, é possível concluir que no caso da reabilitação de edifícios antigos com estrutura em madeira para 

hotéis é usual demolir a estrutura existente. Não sabendo os motivos, pode-se assumir algumas razões: as 

qualidades espaciais impostas pela estrutura original não servem as necessidades espaciais do novo uso; as 

necessidades de evacuação, devido ao elevado número de pessoas a utilizar o espaço, leva a que seja necessário 

construir mais comunicações verticais em betão armado, havendo uma incompatibilidade a nível estrutural. 

6 .2 ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO 

Na fase de análise dos casos de estudo, entre os 31 projetos pesquisados, os que cumprem os critérios já 

mencionados são:  

A1. Baixa House 

A2. Rua da Assunção 88 

A5. 3 Apartamentos Pombalinos 

A11. Madalena Residence 

A12. Madalena 129-137 

H5. Hotel Lis Baixa 

A análise dos projetos é baseada na apreciação dos elementos recolhidos segundo 3 pontos: 

1º - A condição inicial do edifício, se possível, o estado de conservação da estrutura, o que permite conhecer o 

ponto de partida de todo o processo desenvolvido pelo escritório; 

2º - Adaptabilidade do programa do projeto à estrutura do edifício em causa, possibilitando entender a 

adequabilidade dos espaços interiores previamente às alterações realizadas na estrutura existente; 

3º - Entender as soluções construtivas propostas e verificar se respeitam a estrutura pré-existente, em particular 

nas seguintes zonas: comunicações verticais, garagens em pisos subterrâneos acrescentados, open-spaces, 

instalações sanitárias e alterações na cobertura; 

Cada projeto é analisado por si só, não havendo comparação entre projetos, pois a situação de partida de cada 

um é única, assim como o programa proposto. 

No fim de cada projeto são retiradas algumas conclusões, com base nos vários conceitos desenvolvidos ao longo  

da dissertação, com particular foco no que foi apresentado no ponto 3.2. São ainda alvo de análise imagens dos 

projetos já concluídos, de modo a ser percetível as espacialidades propostas. 
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A1. BAIXA HOUSE 

Condição in ic ial  

A informação disponível no site do escritório responsável pelo projeto descreve o edifício do seguinte modo: 

“Situado no gaveto da Rua dos Fanqueiros com a Rua da Conceição, em plena Baixa de Lisboa, o edifício teve 

desde a sua construção no fim do século XVIII grandes alterações que modificaram profundamente o carácter 

original da maioria das suas frações.” (José Adrião Arquitetos) 

A organização funcional do edifício é a seguinte: um piso de cave, de apoio aos espaços comerciais do piso 

superior; piso térreo com espaços comerciais e de serviço e acesso aos pisos superiores com entrada para a Rua 

dos Fanqueiros; cinco pisos de uso habitacional, sendo que o último apresenta um pé-direito reduzido, não se 

sabendo as suas condições de habitabilidade. 

Não foram fornecidos elementos que esclareçam a condição inicial do edifício, a nível de acabamentos interiores 

e a nível estrutural. 

Adaptabi l idade do programa 

Segundo informação disponibilizada no site do escritório em causa, sabe-se o principal objetivo deste projeto: “As 

principais ações determinadas pelo projeto foram: a alteração da tipologia de dois para três apartamentos por 

piso.” (José Adrião Arquitetos) 

De seguida observam-se os desenhos presentes no Anexo X, de forma a entender as alterações realizadas na 

estrutura com o objetivo de responder às novas necessidades espaciais do programa. 

Nos desenhos F.001 e F.002 observamos que a única alteração à estrutura existente foi devido à introdução de 

um elevador, sendo necessário demolir parte uma parede no piso térreo, para garantir o acesso ao mesmo. 

Observando os desenhos F.003 a F.0066 é percetível a semelhança no desenho dos espaços ao longo dos pisos 

reservados aos novos apartamentos. Tendo como consequência, opções de alteração da estrutura semelhantes 

em todos os pisos, com algumas exceções, nomeadamente no primeiro piso, pois não existe nenhuma parede na 

zona do novo elevador e é demolida uma antiga instalação sanitária situada no alçado tardoz. 

Em geral não são demolidas grande parte das paredes interiores, tirando parte da compartimentação original do 

espaço no desenho dos novos espaços. Apenas nos pisos 2, 3 e 4 é demolida uma parede de maior espessura no 

novo quarto da fração T1. O acrescento de novas paredes deve-se sobretudo à introdução de novas cozinhas e 

instalações sanitárias. 

Verificamos no desenho F.007, que ao contrário dos pisos mencionados anteriormente, a estrutura das paredes 

deste último piso é alterada quase na totalidade, ainda que parte das paredes sejam recolocadas no mesmo sítio, 

o mesmo se verifica nas paredes exteriores. 

O conjunto dos desenhos F.008, F.009 e F0.11 permite perceber que a cobertura foi totalmente removida, para 

ser reconstruída. A planta permite ler a redução da dimensão das trapeiras, pelos cortes apresentados observa -



51 
 

se o aumento do pé-direito do último piso, tornando o espaço habitável. O corte 05 demonstra a fraca qualidade 

espacial original devido ao baixo pé-direito. 

Soluções construtivas propostas  

No site do projetista lê-se a seguinte descrição: “Como estratégia de projeto e de modo a minimizar custos, 

decidiu-se aceitar a condição heterogénea do edifício existente. Definiu-se a intervenção como uma nova adição 

em continuidade com a sua história (…), pondo de parte uma possível operação de restauro.” (José Adrião 

Arquitetos) 

É ainda referido as principais atuações da intervenção no edificado: “A introdução de um elevador, a substituição 

de todas as infraestruturas e a conservação de uma parte substancial dos seus elementos construtivos tais como 

os soalhos, os tetos em saia e camisa, (…). Os remates necessários e os “remendos” foram assumidos como tal.” 

(José Adrião Arquitetos) 

Não havendo desenhos de pormenor que ilustrem as opções construtivas tomadas, são tidas em conta as soluções 

descritas nos desenhos presentes no Anexo X (Elementos fornecidos por José Adrião Arquitetos): 

PAREDES E TETOS: 

PR1, PR 5: Uniformização e reparação de pequenos defeitos nas paredes com massa de reparação “HANTEK” da CIN 

(Ref.15-950); 

PR1a: Reposição de estrutura de madeira tipo pombalina (Cruz de Santo André) preenchida com tijolo amaciçado e 

rebocadas com argamassas de cimento, areia e cal hidráulica, nas ligações de estuque (novo/velho) deverão ser 

incorporadas uma rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino, malha de 6mm; 

PR2, PR3 e PR4: Sistema KNAUF W112 98/400 LR - Parede formada por duas placas standard aparafusadas a cada 

lado de uma estrutura metálica em chapa galvanizada (…) Aplicação de “banda acústica KNAUF 48mm” em neoprene 

entre os canais e a laje inferior e superior (…) inclui aplicação de lã de rocha de 40mm / 40Kgm3; 

PR6: Limpeza geral da azulejaria, reposição e substituição de elementos quando necessário;  

TT1: Uniformização e reparação de pequenos defeitos nas paredes com massa de reparação “HANTEK” da CIN 

(Ref.15-950); 

TT2 e TT3: Teto falso KNAUF D47- Teto falso contínuo formado por uma placa standard aparafusada a uma estrutura 

metálica em chapa galvanizada (…) suspensa da lage ou teto suporte mediante “pivot + varão roscado” (…) inclui 

aplicação de “banda acústica KNAUF 30mm” em neoprene entre os perfis L e as paredes perimetrais, aplicação de lã 

de rocha de 40mm / 40Kgm3; 

PAVIMENTOS: 

PV1: Soalho existente afagado e envernizado com verniz mate; 

PV2: Soalho proposto de casquinha vermelha 200mm de largura 35 mm de espessura envernizado com verniz mate 

PV3: Pavimento em pedra mármore assente sobre enchimento de leca + tela impermeabilizante + OSB;  
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Conc lusões 

O princípio assumido pelo projetista, descrito acima, reflete uma despreocupação com a conservação da estrutura 

original do edifício. Comparando os vários pisos, essa despreocupação reflete-se sobretudo no último piso, pois 

quase todas a paredes existentes são removidas, assim como a alteração da estrutura da cobertura. 

Através da leitura dos desenhos é visível que nos pisos habitacionais intermédios as novas paredes que não 

seguem o modelo pombalino existem sobretudo nas novas instalações sanitárias e cozinhas, pelo motivo 

mencionado acima de repor todas as redes infraestruturais do edifício. 

No que se refere à espacialidade, ao observar as imagens do Anexo X é percetível a preocupação do projetista em 

manter a identidade dos espaços originais, ainda que não tenha conservado na totalidade a sua estrutura original. 

Observa-se também que decidiu manter a estrutura da cobertura visível, dando uma nova amplitude espacial ao 

último piso e com isso garantir uma boa qualidade habitacional, o que não era antes conseguido. 

Os processos e decisões mencionadas na análise do projeto acima revelam dificuldades ao conciliar a procura de 

espaços e necessidades atuais com a estrutura pré-existente. A decisão de assumir como princípio de intervenção 

uma nova adição recusando a opção de restauro não parece ter sido a melhor opç ão. Revela uma despreocupação 

com o património construído e vai contra a procura de uma resposta mais verdadeira e genuína, demonstrando 

alguma preguiça em entender a situação original e a história do edifício intervencionado. 

  



53 
 

A2. RUA DA ASSUNÇÃO 88 

Condição in ic ial  

Não tendo sido possível obter a memória descritiva do projeto, esta primeira análise é feita sobre o conhecimento 

geral do edifício e através de imagens do interior do mesmo, fornecidas pela entidade responsável pelo projeto.  

O edifício tem a seguinte distribuição funcional: piso térreo com várias frações destinadas a comércio e serviços, 

e acesso aos pisos superiores; cinco pisos de uso habitacional, sendo o último de águas furtadas. 

São apresentadas de seguida imagens que ilustram o estado de conservação do edifício, ainda que não seja 

possível verificar a sua condição a nível estrutural. 

Na figura 43 é visível o bom estado de conservação das escadas e das zonas de acesso aos fogos, ainda que apenas 

registe a situação de um piso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estado de conservação das escadas do edifício na Rua da Assunção, nº 88 

MLeP 

Na figura 44 apresentam-se duas salas, que não sendo representativas da totalidade dos espaços interiores do 

edifício, permite perceber a boa conservação destes espaços, com foco no pavimento e teto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Estado de conservação de um quarto e uma sala do edifício na Rua da Assunção, nº 88 

MLeP 
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Na figura 45 é visível o bom estado de conservação de duas instalações sanitárias, sendo estas as zonas de maiores 

problemas a nível estrutural devido à presença de água e aparecimento de infiltrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Estado de conservação de duas instalações sanitárias do edifício na Rua da Assunção, nº 88 
MLeP 

Na figura 46 são visíveis os remendos que foram sendo realizados na cobertura do edifício, sem resolver a razão 

da infiltração, foi-se cobrindo com tela asfáltica, descaracterizando por completo a imagem do telhado. É também 

visível a fraca qualidade de construção da claraboia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Estado de conservação da cobertura do edifício na Rua da Assunção, nº 88 

MLeP 

Ainda que não seja visível a estrutura do edifício, dada o bom estado de conservação geral do edifício, pode-se 

assumir que os elementos estruturais não apresentavam grandes problemas, pondo em causa a segurança 

estrutural do edifício. 
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Adaptabi l idade do programa 

É agora analisada a alteração estrutural realizada de modo a atingir os espaços adequados ao novo uso, 

observando os desenhos e imagens do Anexo XI. A nível dos pisos intermédios trata-se de adaptar a antiga 

estrutura destinada a uma só fração, a três novas frações por piso. No piso de águas furtadas trata-se de atribuir 

melhores condições de habitabilidade e de adequar os espaços ao modo de viver contemporâneo. 

No desenho A011 observamos as plantas de todos os pisos, de onde podemos retirar algumas conclusões a nível 

de alteração estrutural. 

No piso térreo, foi apenas alterada a zona de acesso aos pisos superiores, pois as restantes frações, por serem de 

uso comercial, não foram intervencionadas. Podemos observar a demolição de parte de uma parede estrutural de 

modo a receber a nova caixa-de-elevador, que se sabe ter sido construída em betão-armado. 

Nos pisos intermédios podemos observar a semelhança entre todas as plantas, com exceção de no piso 1 existir 

uma zona de depósitos de lixo junto ao núcleo de escadas. 

De um modo sucinto, pode-se concluir que a demolição das paredes interiores ocorreu em duas zonas: no vão das 

escadas ao nível dos pisos de forma a garantir o acesso às três frações; em toda a zona central da planta, as paredes 

transversais de menor dimensão, de modo a ser possível obter espaços mais amplos. 

Todas as novas paredes acrescentadas, com exceção de duas, servem para compartimentar os espaços principais, 

de forma a introduzir as novas cozinhas e instalações sanitárias. 

No último piso a demolição das paredes dá-se na zona dos novos espaços mais amplos (cozinha, sala, escritório e 

quarto), pois anteriormente havia uma maior compartimentação. Mais uma vez, as novas paredes dividem os 

espaços das instalações sanitárias e da cozinha, com a adição de um closet neste piso. 

Pela observação da planta de cobertura apresentada no desenho A011 e pelos cortes apresentados no desenho 

A012, é visível a alteração efetuada na cobertura. Na planta observa-se o redimensionamento das trapeiras e o 

alinhamento das linhas de cumeeira. É visível nos cortes o aumento do pé-direito do último piso com a demolição 

da parte inferior da estrutura da cobertura, assim como a alteração do desenho da mesma. 

Soluções construtivas propostas  

São agora analisados desenho de pormenor construtivo, que permitem tirar conclusões acerca das soluções 

propostas pelo projetista. 

No desenho FE-01 do Anexo XI observamos dois tipos de plantas: plantas da estrutura de pavimentos dos vários 

pisos e plantas da estrutura metálica de travamento do piso. Ainda que não estejam representados todos os pisos, 

sabe-se que o que nestes está é o definido para todo o edifício. É observável a vontade de reconstruir utilizando 

o modelo pombalino. 
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No desenho FE-03 estão representados dois cortes que acompanham duas paredes frontais representadas no 

desenho mencionado acima (FE-01). São distinguíveis os elementos que são mantidos e aqueles que são 

reforçados, ou acrescentados de novo, seguindo o modelo pombalino. 

No desenho FE-06 estão representadas várias soluções construtivas de reforço: das paredes de frontal, das zonas 

de interceção de paredes de frontal com paredes de fachada, de pavimentos com paredes estruturais. Grande 

parte dessas soluções segue os exemplos mencionados em COIAS, 2007, descritas no ponto 5.3.3 do present e 

trabalho. 

No desenho FE-07 estão representados detalhes construtivos da nova cobertura, que apesar de não seguir em 

rigor o modelo pombalino, utiliza os mesmos materiais e técnicas de construção adequadas. 

Conc lusões 

No que se refere à adaptabilidade do programa à estrutura existente, houve desejo do projetista de manter parte 

da estrutura existente, dividindo os espaços mais amplos com as principais paredes estruturais. 

Não sendo conhecido o processo construtivo das restantes paredes divisórias, por se tratarem de paredes com 

dimensão inferior e se encontrarem maioritariamente em instalações sanitárias ou cozinhas, pode-se assumir que 

seguem o processo construtivo semelhante às paredes PR2, PR3 e PR4 do projeto anterior. Neste projeto é nítida 

a vontade de, quando possível, adotar técnicas construtivas semelhantes à época original do edifício, em particular 

no reforço das paredes de frontal e na reconstrução da cobertura. 

Ao observas as imagens do Anexo XI percebe-se que as intenções construtivas nem sempre correspondem à boa 

concretização a nível de espaço final. 

Observe-se a imagem da kitchenette, na parede de fundo é visível parte de uma parede de frontal que 

aparentemente está sem apoio. Aqui está presente um uso apenas estético da estrutura, não procurando conciliar 

a sua função estrutural com a componente plástica da mesma, pois nem é percetível o material nobre que é a 

madeira, que está escondido por trás da pintura. O espaço da escada associado aos patamares dos pisos perde a 

sua leitura vertical de um grande fosso, pelo simples acrescento do teto falso. Repare-se da necessidade de 

iluminação dos patamares, mesmo durante o dia, quando a iluminação proveniente da claraboia deveria ser 

suficiente. No último piso observamos um espaço desafogado onde se procura revelar a estrutura, aqui houve 

intenção de aumentar a habitabilidade do espaço. Ao observar a estrutura da cobertura e a sua presença no 

espaço parece faltar alguma parte, a suposta linha inferior, componente fundamental da asna não se encontra na 

estrutura. Talvez o objetivo fosse não reduzir visualmente o pé-direito do espaço. 

Conclui-se, pelos motivos mencionados acima que o projeto Rua da Assunção 88 foi capaz de responder de forma 

respeitadora e integrada no que se refere à estrutura original do edifício, apesar de isso não se traduzir em espaços 

de elevada qualidade. O que mostra que ao tratar a parte técnica e construtiva de forma eficiente e competente, 

garanta um projeto de qualidade.  
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A5. 3 APARTAMENTOS POMBALINOS  

Condição in ic ial  

O projeto refere-se à reabilitação de uma fração situada no 2º andar do edifício localizado na Rua de São Julião, 

nº 32. O edifício pombalino em causa enquadra-se na tipologia construtiva da época, sendo constituído por 8 

pisos: uma cave, piso térreo, piso de sobreloja e cinco pisos, sendo o último em águas furtadas. 

Para melhor compreender as restrições do projeto, observe-se as alterações realizadas no edifício ao longo dos 

tempos, presente na memória descritiva fornecida: 

“Na análise das frações de 2º andar e restantes andares superiores, (…), pode concluir-se que estas terão tido 

originalmente uso habitacional, tendo sido entretanto o seu uso convertido para outros fins, nomeadamente 

indústria e armazém. Verifica-se que a fração, para além de ter sido alvo de intervenções que modificaram 

profundamente o seu carácter original, encontra-se num notável estado de degradação.” (Memória descritiva 

fornecida por Aurora Arquitetos) 

É de seguida apresentado, com base na memória descritiva fornecida, o estado de conservação de partes da 

estrutura do fogo a ser reabilitado, ilustrado por imagens presentes no mesmo documento: 

A figura 47 ilustra a seguinte descrição do estado de conservação dos pavimentos do edifício em causa: 

“Na generalidade o pavimento é em linóleo colado sobre betonilha armada. Após sondagem verificou-se que a 

referida betonilha se encontra colocada sobre soalho (…). Apesar da sobrecarga provocada não se verificam sinais 

de deformação estrutural.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pormenor da estrutura de pavimento do edifício na Rua de São Julião, nº 32 

Aurora Arquitetos 

Na figura 48 pode-se observar o estado de conservação das paredes, aquando a fase de levantamento do projeto:  

“A totalidade das paredes encontra-se revestida com reboco de base cimentícia, sendo que nas paredes de frontal  

é armado com rede galinheiro. Há alguns locais onde há destacamento desta camada permitindo observar o 

revestimento inferior em estuque. Nas paredes das zonas húmidas o revestimento faz-se através de azulejos em 

grés porcelânico industriais, com dimensões de 10x10 cm.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos)  
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Figura 48. Pormenor do estado de conservação das paredes do edifício na Rua de São Julião, nº 32 

Aurora Arquitetos 

A seguinte descrição refere-se ao estado em que se encontraram os tetos da fração em causa, na fase de 

levantamento do edifício, estando ilustrado na figura 49: “Encontram-se em mau estado de conservação, fruto de 

visíveis infiltrações com origem nos andares superiores e do dano provocado pelos grampos do teto falso 

entretanto retirado. As técnicas construtivas são variadas, existindo divisões com tetos em estuque sobre 

fasquiado e divisões em pranchas de madeira sobrepostas.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estado de conservação dos tetos do edifício na Rua de São Julião, nº 32 

Aurora Arquitetos 

Para concluir a avaliação do estado de conservação da fração em causa e da sua estrutura, observa-se um excerto 

da memória descritiva do projeto: “Pelo seu estado atual, provavelmente decorrente da necessidade da adaptação 

do espaço para conversão ao uso industrial, o imóvel revela ter sofrido grandes intervenções que modificaram 

profundamente o seu carácter original. Assim, de um modo geral, pode-se afirmar que o imóvel perdeu o valor 
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arquitetónico característico dos apartamentos pertencentes ao plano e época construtiva pombalinos.” (Memória 

descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

Adaptabi l idade do programa 

Sendo que à altura do início do projeto, o uso da fração estava definido para atividade comercial ou industrial, era 

objetivo do mesmo a sua alteração para uma nova divisão em três frações autónomas para uso habitacional. Desse 

modo, o projeto tem como fim a realização de obras para reabilitação e requalificação do imóvel, bem como obras 

de alteração do interior para adaptação ao uso habitacional. 

Estão definidos na memória descritiva os princípios gerais da intervenção: 

- “Adaptação ao novo uso de forma a responder às exigências contemporâneas quanto a segurança, habitabilidade 

e funcionalidade; 

- Compatibilização com a compartimentação existente, diminuindo ao mínimo a necessidade de demolições, de 

forma a não pôr em causa a integridade da estrutura existente; 

- Reinvenção da arquitetura dos interiores pombalinos selecionando-se algumas das suas principais características: 

espaços pouco decorados, utilização modular dos elementos construtivos e os vãos interiores e exteriores como 

os principais elementos de caracterização arquitetónica.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

Observando a folha nº PD.av.1.01 do Anexo XII, pretende-se analisar as alterações realizadas na estrutura, sendo 

este o modelo de atuação descrito na memória descritiva: 

“Procura-se também uma compatibilização com a compartimentação atual de forma a evitar a demolição de 

paredes, bem como a construção de paredes novas.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

Verifica-se uma relativa facilidade na redefinição dos novos espaços, sendo apenas necessário preencher os 

antigos vãos existentes nas paredes interiores, como se pode verificar nos seguintes espaços: 

- nos dois quartos e instalação sanitária da zona central da fachada da Rua de São Julião; 

- na instalação sanitária, sala de jantar e quarto polivalente junto à zona de circulação central do fogo esquerdo; 

Em toda a fração foram apenas demolidas três paredes e uma escada, o que demonstra uma grande 

adaptabilidade do espaço à estrutura existente. Da mesma forma, foram apenas construídas três novas paredes, 

sendo as restantes acrescentadas a paredes já existentes. 

Soluções construtivas propostas  

Devido à descaracterização do interior da fração mencionada anteriormente, foi adotada pelo projetista como 

metodologia de reabilitação das estruturas existentes o seguinte método, explicado na memória descritiva: 

“Assim, opta-se pela reinterpretação dos conceitos, métodos, técnicas e materiais pombalinos, sendo do seu 

confronto com os métodos construtivos atuais que resulta a expressão arquitetónica da atual proposta de 

intervenção. Acredita-se que esta releitura dos princípios pombalinos vem demonstrar a sua adequabilidade à 
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época atual e corresponder ao desejado imaginário arquitetónico desta zona da cidade, garantindo  assim a 

restituição do carácter e valor do imóvel.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

Não havendo peças desenhadas dos pormenores construtivos, são analisados os processo construtivos através da 

descrição existente na memória descritiva: 

“Todos os pavimentos serão em madeira de Riga, flutuantes e completamente independentes do pavimento 

existente. Após prolongada análise opta-se por não remover a betonilha existente. A indiscutível vantagem do 

ponto de vista do aligeiramento das sobrecargas sobre a estrutura existente é anulada pela violência da ação de 

remoção para os andares inferiores.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

“Sempre que possível serão recuperados os tetos originais, salvaguardando os casos em que esta operação se 

mostrar inviável, ou quando for necessário conduzir redes infraestruturais. Nestas situações serão utilizados tetos 

em gesso cartonado.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

“As paredes novas são em gesso cartonado com estrutura em aço leve e isolamento acústico. Também as forras 

das paredes existentes, sempre que se mostrem necessárias, serão em gesso cartonado. Esta técnica construtiva 

pretende evitar sobrecargas adicionais sobre a estrutura.” (Memória descritiva fornecida por Aurora Arquitetos) 

Conc lusões 

A opção de não remover a betonilha, não parece ser a solução mais adequada, ainda que tenha implicações em 

obra por distúrbios e sujidade para o piso inferior. Ao tomar essa decisão não se está a respeitar a estrutura 

original, a madeira enquanto material e o valor patrimonial do edifício. 

Como se pode verificar na figura 49, escondido por trás dos tetos falsos encontram-se trabalhos decorativos em 

gesso. A solução de trazer à vista estes elementos é a mais correta pois é valorizado o acabamento enquanto 

elemento artístico. 

A solução da construção de paredes divisórias em estrutura metálica leve com gesso cartonado não respeita a 

estrutura original, não devendo ser justificada pela sobrecarga da estrutura, porque se assim fosse, essa seria uma 

motivação para se retirar a betonilha na estrutura dos pavimentos. 

A nível espacial observemos as imagens do Anexo XII, sendo percetível a intenção de devolver alguma intimidade 

ao espaço original, já que esta se havia perdido totalmente quando o edifício havia sido adaptado a uso industrial. 

Tanto na sala com o fresco, como na sucessão de salas divididas por portas em harmónio, é possível entender a 

concretização da intenção mencionada anteriormente. Na outra sala observa-se um espaço mais afunilado, o que 

corresponde a um espaço mais controlado e intimista que um grande openspace. 

Conclui-se, pelas opções mencionadas acima que no projeto 3 Edifícios Pombalinos se poderia ter tomado outras 

opções em relação à restituição da estrutura original de pavimento. É também observada relativa facilidade na 

adaptação da estrutura ao novo programa, por este motivo é possível assumir que a anterior transformação para 

uso industrial facilitou a adaptação proposta pelo projeto em estudo, talvez pelos espaços possuírem já dimensões 

mais generosas que respondem de forma eficaz às necessidades atuais. 
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A11. MADALENA RESIDENCE 

Condição in ic ial  

De forma a entender o ponto de partida de todo o projeto, observe-se a descrição do edifício, presente na 

memória descritiva fornecida pelo projetista: 

“O edifício é composto por sete pisos com 13 divisões com utilização independente, Piso 0 atualmente com três 

lojas, piso de sobre loja dividido em duas frações, piso 1 dividido em esquerdo e direito, piso 2 com uma fração 

única, piso 3 com uma fração única, piso 4 dividido em esquerdo e direito e piso 5 dividido em esquerdo e direito.” 

(Memória descritiva fornecida por Fragmentos de Arquitetura) 

 Sabendo qual a composição do edifício, é pertinente conhecer a sua estrutura geral: 

 “Trata-se de um edifício de rendimento pombalino, construído segundo o sistema de gaiola pombalina e fachada 

simétrica repetitiva (…) sendo estruturalmente constituído por pavimentos de madeira devidamente assentes 

numa malha de paredes resistentes. As paredes periféricas são constituídas por elementos de alvenaria de pedra 

(…). As paredes interiores são, na generalidade, em gaiola Pombalina com as habituais cruzes de Santo André, 

sendo algumas constituídas de tabique fasquiado com funções de travamento e/ou divisão de espaços.” (Memória 

descritiva fornecida por Fragmentos de Arquitetura) 

No desenho 08 do Anexo XIII encontram-se fotografias referentes ao estado de conservação do interior do edifício. 

Após observação das mesmas, complementando com informação da memória descritiva, os pisos que se 

encontram em piores condições de habitabilidade são os pisos, térreo e 5, devido ao reduzido pé-direito; os que 

se encontram em estado avançado de degradação visual são os 2, 3 e 4; o piso 1, por estar habitado, é o que se 

encontra em melhor estado de conservação. 

Adaptabi l idade do programa 

Recorrendo uma vez mais à memória descritiva do projeto, é claro o objetivo do mesmo: “O edifício teve 

intervenção recente ao nível da fachada, pelo que se pretende (…) melhorar a solução estrutural da cobertura o 

que nos permitirá também melhorar as condições de habitabilidade, salubridade e a componente térmica desta. 

No geral pretende-se em cada fração alterar a localização de alguns compartimentos de modo a que fique mais 

adequado às necessidades do cliente.” (Memória descritiva fornecida por Fragmentos de Arquitetura)  

As alterações de cada fração estão mencionadas na memória descritiva, porém não é objetivo do trabalho dissecar 

todas as opções tomadas a nível de organização espacial, mas sim, perceber as alterações efetuadas na estrutura, 

mantendo ou retirando elementos, de modo a conseguir os espaços pretendidos. Para tal, far-se-á uma análise 

dos desenhos 03 do Anexo XIII. 

No piso térreo com acesso pela rua da Madalena, verificamos que as maiores alterações ao espaço deste piso 

foram: a construção da caixa de elevador (contínua em todos os pisos), implicando a demolição de parte de uma 

parede mestra; a construção de novas escadas que dão acesso à sobre loja; a demolição de duas instalações 

sanitárias, de modo a receber espaços mais amplos e apropriados ao uso pretendido; a alteração do pé-direito. 



62 
  

No piso de sobreloja, foram demolidas paredes divisórias interiores de duas antigas salas na zona central, de forma 

a obter-se um espaço amplo para escritório e na zona nascente foram compartimentadas duas antigas salas e a 

cozinha, de modo a criar pequenos espaços de arrumos para cada fração. 

No piso 1 observam-se demolições e novas construções. Demoliram-se as duas antigas instalações sanitárias, para 

a construção de uma nova cozinha e de uma nova zona de circulação, assim como a demolição parcial de paredes 

interiores centrais, despindo as cruzes de Santo André, mencionadas anteriormente. Construíram-se novas 

paredes divisórias nas novas instalações sanitárias e na nova kitchenette, assim como em antigas portas de acesso 

a quartos. 

No piso 2 as maiores alterações dão-se em três zonas: foram construídas novas paredes divisórias no antigo 

quarto, junto ao alçado norte, criando uma nova instalação sanitária; idêntico ao realizado no piso 1, foram 

demolidas parcialmente as paredes divisórias centrais, dando lugar à nova sala de jantar; foi demolida a parede 

divisória do quarto situado no canto sudoeste. 

No piso 3 foram demolidas, total e parcialmente, paredes estruturais divisórias nas zonas dos quartos, junto ao 

alçado poente, assim como na zona central. As novas paredes foram introduzidas em duas zonas: na zona central , 

de forma a criar a kitchenette e a nova instalação sanitária, assim como a nova lavandaria; junto ao alçado 

nascente, na construção da nova instalação sanitária. 

No piso 4 são demolidas as paredes divisórias estruturais dos antigos quartos junto ao alçado poente, numa das 

paredes centrais que abrem a nova kitchenette e junto ao alçado nascente, no antigo quarto e cozinha. As novas 

paredes surgem na zona central, nas novas instalações sanitárias e no antigo acesso aos quartos situados nas 

extremidades do alçado poente. 

É no piso 5 que se dão as maiores alterações. A demolição total de paredes dá-se nas divisões junto ao alçado 

nascente e poente, dando origem a espaços mais amplos. Na zona central da planta há várias demolições parciais 

e construção de novas paredes, para criar as novas instalações sanitárias, kitchenette e novas zonas de circulação. 

São ainda construídas novas escadas de acesso ao mezanino superior. 

No novo mezanino situado por cima do último piso todas as paredes são novas, as de betão da caixa de elevador 

e as paredes divisórias. A cobertura deste espaço foi totalmente removida e construída de novo, sendo elevada a 

cota de cumeeira, explicado em maior detalhe no ponto seguinte. 

Soluções construtivas propostas  

A análise das soluções é feita da seguinte forma: um primeiro olhar sobre a descrição dos trabalhos a efetuar, 

complementados com elementos desenhados; uma análise de elementos desenhados de pormenor construtivo.  

De um modo geral, as soluções apresentadas na memória descritiva são as seguintes: 

- “Subida da cota da cumeeira deste edifício no sentido de al inhar com a cobertura do vizinho na Rua de São Julião 

(…). Na área do atual sótão será criado um mezanino aberto para a sala do piso 5, piso de mansarda. Propõe-se, 
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uma vez que a cobertura tem que ser substituída por não se encontrar em condições (…).” (Memória descritiva 

fornecida por Fragmentos de Arquitetura) 

As figuras 50 e 51 ilustram a solução construtiva descrita acima, sendo possível observar a alteração da qualidade 

espacial do espaço da cobertura, sendo o pormenor construtivo analisado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Detalhe do corte alçado sul do desenho 04 do Anexo XIII 

Fragmentos de Arquitetura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Detalhe do corte alçado nascente do desenho 04 do Anexo XIII 

Fragmentos de Arquitetura 

- “Alterações estruturais – em algumas situações, (…) deverá ser retirado o miolo das paredes estruturais deixando 

a cruz de Santo André à vista (…). O projeto de estruturas entregue em anexo salvaguarda esta situação, uma vez 

que todas as paredes estruturais (…) sejam amarradas com uma estrutura metálica composta por duas vigas 

laterais, uma de cada lado da parede, vigas estas que vão descarregar de alto a baixo em quatro novos pilares 

metálicos e nas paredes das fachadas, complementada ainda pela estrutura de betão do elevador que também se 

propõe neste projeto.” (Memória descritiva fornecida por Fragmentos de Arquitetura) 
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Pode-se observar a intenção desta alteração de esvaziar o miolo das paredes interiores (cruzes de Santo André) 

no desenho 09 do Anexo XIII. 

- “Propõe-se retirar uma parte da laje entre pisos 0 e sobre loja de forma a melhorar os pés direitos dos dois pisos.”  

(Memória descritiva fornecida por Fragmentos de Arquitetura) 

As figuras 52 e 53 ilustram a solução construtiva descrita acima, sendo possível observar a alteração da qualidade  

espacial do espaço da sobre loja, sendo o pormenor construtivo analisado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Detalhe do corte alçado sul do desenho 04 do Anexo XIII 

Fragmentos de Arquitetura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Detalhe do corte 2 do desenho 04 do Anexo XIII 

Fragmentos de Arquitetura 

Observando agora o desenho 07 do Anexo XIII pretende-se analisar a alteração à estrutura do novo pavimento da 

sobre loja, o reforço estrutural nos pavimentos e a alteração à estrutura da cobertura. 

No P2 podemos observar que a estrutura do novo pavimento não segue o sistema pombalino, foi em alternativa 

decidido colocar uma estrutura metálica à vista, assente nos pilares e paredes- mestras já existentes, recebendo 

por sua vez o pavimento em soalho flutuante 
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No P1 verificamos a regularização dos pavimentos, o seu reforço é realizado colocando uma estrutura metálica de 

rebordo, permitindo a colocação de um teto falso em gesso cartonado de modo a garantir um acabamento 

homogéneo, permitindo ainda a colocação de uma sanca que esconde a estrutura metálica. 

Ainda no P1 observamos a nova estrutura da cobertura, como se pode verificar na descrição dos vários materiais 

utilizados, o sistema construtivo não segue o modelo pombalino, pois recorre a estrutura metálica.  

Conc lusões 

Em relação à distribuição funcional e adequação do programa à estrutura existente, verifica-se uma necessidade 

de alteração da mesma, sendo legítimas as opções tomadas pois privilegiam a qualidade espacial. As necessidades 

do projeto no que se refere à colocação de um elevador e de resolver as fracas condições de habitabilidade do 

último piso levam às principais alterações na estrutura, com a utilização de técnicas e materiais distintos do 

modelo pombalino. 

As restantes alterações à estrutura advêm da necessidade de resposta da mesma aos espaços pretendidos pelo 

programa. Esta adequação revelou-se acertada pois com poucas demolições e aproveitamento de anteriores 

espaços, nomeadamente antigas zonas de quartos ampliadas para novas zonas de sala, ou ainda antigas zonas 

copa, cozinha adaptadas às instalações sanitárias, contribuíram para uma melhor funcionalidade e espacialidade. 

Excetuando o caso da alteração do pé-direito de algum piso, a reabilitação à estrutura existente é realizada de 

modo pouco intrusivo, o que revela preocupação e sentido de respeito pelo património construído, o que vai de 

encontro o pretendido no que se refere à correta reabilitação de edifícios antigos. São exemplo disso o reforço 

das cruzes de Santo André e a estabilização da estrutura de pavimento através da colocação de vigas metálicas, 

no encontro das anteriores com as paredes de suporte. 

Observando as imagens presentes no Anexo XIII é possível perceber a intenção do projetista de conceber espaços 

desafogados e amplos para as zonas sociais dos apartamentos, e espaços mais íntimos nas zonas privadas, o que 

vai de encontro a análise feita aos desenhos de alterações do projeto. 

Como referido no ponto 3.2 do presente trabalho, a espacialidade resultante é uma resposta às atuais 

necessidades, revelando a pouca adaptabilidade dos espaços originais, mais compartimentados, para as zonas 

sociais. Sendo porém possível observar um bom exemplo da utilização da materialidade e plasticidade da estrutura 

pré-existente ao integrar parte da estrutura de parede frontal na separação dos espaços.  

A necessidade de alteração do pé-direito do piso de sobre loja e da cobertura deve-se à fraca qualidade espacial  

e consequentes poucas condições de habitabilidade. 
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A12. MADALENA 129 – 137 

Condição in ic ial  

Com base na memória descritiva do processo de licenciamento far-se-á a caraterização do edifício: “O edifício 

supra citado é tardio pombalino, de habitação com comércio no piso térreo, datado do início do séc. XIX, (…) é 

composto por cave, subcave, rés-do-chão, quatro pisos e sótão. Tem cobertura de duas águas, claraboia saliente 

para a iluminação das escadas (…).” (Memória descritiva fornecida por Francisco Simões Arquitetos) 

A figura 54 ilustra a descrição presente no Relatório Prévio acerca do estado de conservação do edif ício: “O estado 

de conservação e abandono revelam-se logo no átrio da entrada e no patamar do piso térreo e em toda a caixa 

de escada (…) As escadas de acesso aos restantes pisos é em madeira e já se encontram, nos pisos superiores em 

elevado estado de degradação (…).” (Relatório Prévio fornecido por Francisco Simões Arquitetos) 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Estado de conservação do piso térreo do edifício da Rua da Madalena, nº 129 a 137 

Francisco Simões Arquitetos 

Na figura 55 podemos observar o descrito no Relatório Prévio, acerca do estado de conservação dos pavimentos: 

“No interior dos fogos é visível o estado de degradação (…) em tetos e paredes de tabique, deixando à vista a 

estrutura de gaiola com travamento em cruz de Santo André. (…) Os pavimentos apresentam grandes sinais de 

desgaste e apodrecimento (…).” (Relatório Prévio fornecido por Francisco Simões Arquitetos) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Estado de conservação dos tetos e pavimentos do edifício da Rua da Madalena, nº 129 a 137 

Francisco Simões Arquitetos 
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Adaptabi l idade do programa 

O novo projeto propõe a seguinte distribuição funcional, bastante distinta da anterior: 

- Piso -2 e intermédio: uma fração T1 em duplex; 

- Piso -1: uma fração T1; 

- Piso 0: T1 adaptável a pessoas com mobilidade reduzida; espaço comercial ou de serviços; casa dos lixos; 

- Piso 1: uma fração T0 e três T1; 

- Piso 2: quatro frações T1; 

- Piso 3 e 4: duas frações T1 e uma T2; 

- Piso 5: duas frações T2; 

Na memória descritiva do projeto são descritas as bases gerais para o desenvolvimento do projeto: 

“Os princípios fundamentais para o desenvolvimento deste projeto convergem no aproveitamento máximo de 

tabiques existentes, (…) demolição de compartimentos que não permitam um bom aproveitamento de áreas, 

mantendo e reforçando onde necessário a estrutura e garantindo a estabilidade do edifício e compatibilização das 

soluções estruturais. Da conjugação destas premissas surgiu um espaço equilibrado, com um elevado grau de 

qualidade de vida, adaptado às necessidades modernas, mas que ao mesmo tempo preserva e valoriza a imagem 

construída” (Relatório Prévio fornecido por Francisco Simões Arquitetos) 

Comparando agora descrições das opções tomadas presentes na memória descritiva com os desenhos presentes 

no Anexo XIV, analisa-se as consequências das alterações estruturais face às necessidades programáticas. 

Nos desenhos 16 e 17 do Anexo XIV observamos as principais alterações efetuadas nos pisos de cave: 

restruturação das escadas de acesso ao piso inferior; demolição de duas paredes-mestras na zona superior da 

planta para a criação de uma nova sala e instalação sanitária. 

É no desenho 18 do Anexo XIV que observamos a introdução do novo elevador, cuja descrição construtiva está 

pormenorizada mais à frente. É também observável que as grandes alterações neste piso se dão na parte superior 

da planta, com a demolição de uma parede divisória e de uma zona de circulações verticais situada no cunhal 

poente e a construção de várias paredes novas para a introdução de duas novas instalações sanitárias. 

Nos desenhos 19 a 23 do Anexo XIV observamos a semelhança entre os restantes pisos superiores, havendo 

pequenas alterações de uns para os outros, na adaptação às tipologias pretendidas. As paredes demolidas são as 

mesmas ao longo de todos os pisos, assim como as acrescentadas. As paredes acrescentadas encontram-se 

alinhadas verticalmente, garantindo assim uma coesão estrutural, assim como os novos espaços reservados a 

cozinhas e instalações sanitárias, facilitando também na introdução das novas redes infraestruturais. 
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No desenho 24 do Anexo XIV é observável a correção e abertura de novos vãos na cobertura, introduzindo novas 

trapeiras com desenho igual às existentes, alinhadas pelos vãos de fachada. Esta alteração permite maior entrada 

de luz, para um espaço que anteriormente não tinha condições de habitabilidade. 

Soluções construtivas propostas  

Não havendo desenhos de pormenorização construtiva, recorre-se à descrição presente na memória descritiva. 

Na fase de verificação da qualidade da estrutura propõe os seguintes procedimentos: 

“Será feita uma picagem a todas as paredes de tabique que se pretendam manter; será feita a remoção de todo 

o pavimento e tetos para se verificar a viabilidade e estabilidade dos elementos de vigamento existentes. Far-se-

á a demolição de todas as paredes que não são estruturais, para adequar ao projeto proposto.” (Relatório Prévio 

fornecido por Francisco Simões Arquitetos) 

No que se refere às opções tomadas na reabilitação e construção de novas paredes, está descrito: 

“Não se vão alterar os elementos estruturais existentes (…), todas as predes de frontal (com as cruzes de Santo 

André) não serão alteradas, aproveitando as aberturas existentes para a conexão entre os vários compartimentos. 

Substituir-se-ão as paredes de tabique que não têm relevância estrutural, (…) introduz-se novos elementos, 

dimensionados para tal, (…), fazendo a distribuição das cargas verticais para os elementos estruturais adjacentes. 

(…) Toda a construção nova é feita em gesso cartonado.” (Relatório Prévio fornecido por Francisco Simõ es 

Arquitetos) 

No desenho 25 do Anexo XIV é percetível a introdução do novo elevador. A descrição construtiva e a justificação 

do seu posicionamento está presente no seguinte excerto: 

“No que respeita às ligações verticais, pretende-se o corte das escadas para a inclusão de um ascensor em vidro, 

(…); isto prevê também a substituição da parte da escada em madeira por se encontrar em avançado estado de 

degradação, será feita uma reposição sem alteração da configuração nem dos materiais da mesma. (…) A 

colocação do elevador na bomba das escadas é estratégica, noutro local provocaria uma excentricidade de massa, 

que prejudica o comportamento sísmico que visamos proteger.” (Relatório Prévio fornecido por Francisco Simões 

Arquitetos) 

Na figura 56 são visíveis os pormenores mencionados nas seguintes descrições: 

“Para garantir um pé direito legal no quinto piso, efetua-se uma mudança ao nível da laje. (…) Ao proceder a esta 

mudança não há alteração dos alçados, passando, para tal, a existir um degrau junto às mansardas. (…) A cobertura 

será substituída para resolver problemas de estanquicidade, melhoria térmica e acústica, sendo reposta 

salvaguardando a morfologia original. (…), melhorar-se-á as condições de habitabilidade do piso das águas 

furtadas, mantendo a geometria da cobertura de duas águas, propondo a introdução de duas mansardas 

adicionais em ambas as águas (…)”(Relatório Prévio fornecido por Francisco Simões Arquitetos)  
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Figura 56. Alteração do nível da laje do quito piso do edifício da Rua da Madalena, nº 127 - 139 

Francisco Simões Arquitetos 

Conc lusões 

A adaptação dos pisos intermédios é bem conseguida pois é pouco intrusiva no que se refere ao número de 

paredes a demolir, aproveitando essencialmente as que estão em continuidade com as da caixa de escadas e 

outras duas perpendiculares, garantindo assim robustez na estrutura pré-existente. 

Com exceção da cobertura, do acerto do pavimento do piso 5 e da reconstrução da escada nos últimos pisos, que 

recorrem aos mesmos materiais, as restantes novas partes do edifício não seguem o modelo pombalino, o que 

revela uma dificuldade já mencionada em projetos anteriores. 

Nos pisos intermédios a compartimentação do espaço original leva a que com apenas algumas alterações na 

abertura e encerramento de vãos em paredes de frontal, se consigam controlar as circulações pretendidas. 

As imagens ilustrativas dos espaços interiores que se pode observar no Anexo XIV permitem ler a nova 

espacialidade proposta. A amplitude e profundidade dos espaços sociais de maior dimensão  é conseguida graças 

à remoção das paredes divisórias, que antes compartimentavam o espaço. Já o espaço social de menor dimensão 

reflete a procura atual de espaços mistos, onde se observa a zona de cozinha integrada na zona de sala, algo 

inconcebível à época da construção do edifício original. 

O projeto analisado revela uma boa adaptação do novo programa à estrutura pré-existente pois adequa de uma 

forma coerente as novas funções aos antigos espaços. 
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H5. HOTEL LIS BAIXA 

Condição in ic ial  

A memória descritiva do projeto em causa carateriza o edifício do seguinte modo: “Trata-se de um edifício de 

tipologia dita “pombalina” – prédio de rendimento – de construção tardia face ao Plano (presumivelmente 

edificado entre 1820 e 1834), constituído por piso térreo, quatro pisos intermédios e águas-furtadas, com quatro 

frentes.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 

Nenhum dos documentos fornecidos esclarece com rigor o estado de conservação do edifício. 

Adaptabi l idade do programa 

É objetivo do projeto alterar o uso original do edifício, habitacional, para receber uma unidade hoteleira. Como 

linhas orientadoras, os projetistas guiaram-se pelas seguintes premissas: “Deste modo, e embora uma intervenção 

não se faça sem custos para a entidade original do edifício, é preocupação dos projetistas e do promotor 

envolvidos neste processo que esta adaptação à sua nova função se faça não só evitando uma perca de entidade, 

mas também que se possa através dela devolver uma dignidade ao edifício que se encontra posta em cau sa por 

anos de abandono.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 

São ainda referidas pelos mesmos, algumas caraterísticas espaciais deste tipo de edifícios: “ (…) as características 

espaciais e a sua estrutura original permitem que tal alteração seja levada a efeito sem subverter o seu “esqueleto” 

original. (…) Para além desta importante facilidade verifica-se que mesmo a sua compartimentação é em grande 

parte suficientemente “elástica” para que não seja perdida de todo a noção original da volumetria interior da 

construção.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 

O novo programa proposto é bastante simples, seguindo a normal distribuição de um hotel contemporâneo: no 

piso térreo situam-se as zonas sociais do hotel (receção, zona de estar, restaurante, cozinha), assim como as 

respetivas zonas técnicas de apoio; os restantes pisos destinam-se à zona habitacional do hotel, com exceção do 

último piso, que além de acolher duas unidades de alojamento, é maioritariamente zona técnica. 

Soluções construtivas propostas  

São agora analisadas as alterações efetuadas na estrutura do edifício, de modo a adaptar ao novo uso, 

relacionando as descrições dos trabalhos a realizar na memória descritiva com os desenhos do Anexo XV. 

Ao observar a planta do piso térreo, no desenho ARQ 05.0 destaca-se a demolição de vários troços de paredes -

mestras, em particular da nova zona do restaurante. Pelo contrário, a necessidade de compartimentação dos 

espaços amplos levam à construção de paredes novas (instalações sanitárias, sala de estar e elevadores. 

Os pisos intermédios destinam-se à instalação das unidades de habitação, que segundo os projetistas: “A sua 

compartimentação original, pelo número de compartimentos existentes e pelo facto das suas áreas serem, de um 

modo geral, de dimensões generosas, permite a instalação dos referidos quartos sem necessidade de uma grande 

compartimentação.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 
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Apesar do mencionado acima, observa-se ao nível dos pisos intermédios, nos desenhos ARQ 05.0 e 06.0, pequenas 

alterações na localização das paredes interiores. Na memória descritiva alteração é justificada: “Por razões de 

dimensionamento legal da compartimentação relacionada com o novo uso, foi necessário introduzir alterações na 

localização de paredes, por vezes por escassos centímetros. Estes deslocamentos impõe-se também por razoes 

que dependem diretamente do projeto de acessibilidade e, embora essas questões se verifiquem essencialmente 

ao nível do 1º andar, pareceu-nos conveniente o prolongamento vertical por razões de estabilidade do próprio 

edifício.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 

A construção das novas paredes que não resultam do novo alinhamento das paredes existentes encontram-se 

sobretudo nas instalações sanitárias e derivam da necessidade de adaptar as necessidades da instalação hoteleira 

às dimensões resultantes da intervenção. No que se refere às escadas, é mencionado na memória descritiva o seu 

estado de conservação e a solução construtiva proposta: “Por se encontrar em adiantado estado de degradação, 

especialmente no pano de parede que confina com as antigas zonas húmidas (instalações sanitárias e cozinhas), 

foi necessário consolidar o núcleo das caixas de escadas. Esta consolidação foi executada com a introdu ção de 

peças metálicas devidamente dimensionadas. Os panos serão preenchidos por alvenaria de tijolo para rebocar, 

estucar e pintar a tinta de água.” (Memória Descritiva fornecida por mE Arquitetos) 

Apesar de não ser mencionado na memória descritiva, é visível em todos os cortes presentes no desenho ARQ 

07.0 que houve uma alteração do pé direito dos últimos dois pisos, ao ser rebaixado o pavimento do 5º piso. Não 

é possível, pela falta de documentação, conhecer o método construtivo utilizado para realizar esta última 

alteração. 

Conc lusões 

Ainda que as intenções dos projetistas fossem a de manter a identidade do edifício, por razões legais de 

acessibilidades, foram alteradas grande parte das paredes interiores, o que torna pouco credível o cumprimento 

desse objetivo. Não havendo quaisquer referências aos métodos construtivos das novas paredes e baseando no 

observado nos projetos anteriores, tudo aponta para que a construção das novas paredes divisórias, não siga o 

modelo pombalino. 

Como se observa nas imagens do Anexo XV, ainda que com materialidades distintas das originais, existe uma 

intenção de manter e respeitar a estrutura original do edifício a nível do piso térreo, permitindo a existência de 

espaços desafogados de receção e circulação de pessoas. 

Ao observar a nova escada percebe-se o desejo do projetista de manter a espacialidade e desenho originais, o que 

é um bom princípio. A solução construtiva não seguiu a mesma vontade de respeitar a pré-existência, revelando 

pouca coerência entre a materialidade e imagem pretendida e a forma para o conseguir.  

Devido à natureza do programa, em que é necessário rentabilizar ao máximo o hotel, colocando o máximo 

número de quartos possível, observa-se na imagem do quarto um espaço estreito, sem grande qualidade. Com 

base nos desenhos anteriormente mencionados é possível concluir que os atuais quartos são espaços ainda 

menores que as divisões originais do edifício. 
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7 . ANÁLISE DE RESULTADOS  

Após a análise individual dos projetos é agora feita uma análise comparativa, sendo definidos três critérios que 

permitem através de uma avaliação quantitativa chegar a conclusões acerca da qualidade dos projetos. Os critérios 

escolhidos abordam temas desenvolvidos ao longo da dissertação, sendo alguns focados na fase anterior: 

melhorias introduzidas a nível estrutural; técnicas de reabilitação utilizadas; respeito pela estrutura existente. 

As melhorias introduzidas a nível estrutural avaliadas advêm das estratégias de reabilitação mencionadas no ponto 

5.4:  

- Melhoria local de componentes construtivos 

- Aumento global da rigidez 

- Aumento global da resistência.  

A análise destas estratégias é baseada numa avaliação intuitiva pessoal, pois não existem elementos de projeto 

que permitam uma perceção rigorosa das alterações propostas a nível estrutural. A melhoria local de 

componentes construtivos refere-se a opções construtivas que tenham ação em partes específicas da estrutura 

interior, nas paredes de frontal, de tabique, ou ainda nas estruturas de pavimento A melhoria do aumento global 

da rigidez deve-se à introdução de elementos estruturais que aumentem a rigidez do edifício, tal como a 

introdução de estruturas de betão ou metálicas. A melhoria do aumento global da resistência é obtida quando 

existem melhorias em vários elementos da estrutura. Não percebo bem a diferença entre um e outro…por 

exemplo, a introdução de uma estrutura de betão não introduz automaticamente uma melhoria estrutural geral?  

No que se refere às técnicas de reabilitação utilizadas, trata-se de verificar a utilização de técnicas pouco intrusivas 

na reabilitação das paredes estruturais mantidas e se são semelhantes às mencionadas no ponto 5.4. 

O respeito pela estrutura é avaliado através de dois critérios: o valor aproximado da percentagem da estrutura 

interior demolida, não sendo possível distinguir, pelos desenhos fornecidos, as paredes estruturais principais e os 

elementos secundários; se houve utilização de estruturas originais como elementos capazes de ter um papel ativo 

na conformação e definição dos novos espaços. As alterações estruturais na cobertura não são contabilizadas 

como alteração à estrutura interior, ainda que esta seja alvo de análise e comentário no capítulo anterior, apenas 

por se tratar de uma alteração comum a todos os projetos. 
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Quadro 7. Quadro síntese da análise de resultados 

Autor 

O cálculo da percentagem de estrutura demolida deu-se através da proporção entre estrutura interior demolida / 

estrutura interior total. Para determinar os valores procedeu-se à medição, à escala, dos desenhos de amarelos e 

encarnados recolhidos. As medições foram realizadas de forma metódica e semelhante em todos os projetos, 

sendo os valores finais, um arredondamento, visto tratar-se de um processo com alguma falta de rigor. 

A avaliação acerca do aumento global da rigidez do edifício deu-se através da relevância das novas estruturas 

introduzidas, como sendo novas caixas de escadas, novos elevadores e novas estruturas metálicas de suporte e 

reforço das estruturas de pavimento. 

Realizada uma análise mais completa e abrangente das opções de projeto tomadas, no que se refere às alterações 

estruturais, pretende-se agora concluir sobre a qualidade de cada projeto com base nos critérios anteriormente 

mencionados. 

Observando o quadro 7 é possível separar os projetos de reabilitação em três grupos: 

Grupo 1 - os projetos Baixa House, Assunção 88 e Madalena Residence;  

Grupo 2 - o projeto Madalena 129-137;  

Grupo 3 - os projetos 3 Apartamentos Pombalinos e Hotel Lis Baixa. 

O primeiro grupo integra os projetos que se entende responderem de uma forma mais coerente, ponderada, 

respeitadora e construtivamente correta no que se refere às opções de reabilitação das estruturas interiores. 

Variando apenas a percentagem de estrutura demolida em cada projeto, todos eles optam por reabilitar parte da 

estrutura original e com esta conformar espaços que respondem de forma adequada às necessidades atuais. 

CRITÉRIO

PROJETO
RIGIDEZ RESISTÊNCIA

MELHORIA 

LOCAL

% ESTRUTURA 

DEMOLIDA

ELEMENTOS ORIGINAIS 

NA CONFORMAÇÃO 

DOS NOVOS ESPAÇOS

SIM SIM SIM SIM 35% SIM

SIM SIM SIM SIM 45% SIM

NÃO NÃO NÃO NÃO 5% NÃO

SIM SIM SIM SIM 60% SIM

SIM SIM SIM SIM 50% NÃO

SIM SIM NÃO NÃO 50% NÃO

A12. MADALENA 129-137

H5. HOTEL LIS BAIXA

RESPEITO PELA ESTRUTURA
TÉCNICAS 

POUCO 

INTRUSIVAS

MELHORIAS ESTRUTURAIS

A1. BAIXA HOUSE

A2. ASSUNÇÃO 88

A5. 3 APARTAMENTOS POMBALINOS

A11. MADALENA RESIDENCE
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O segundo grupo, onde apenas está presente o projeto Madalena 129-137, responde de forma respeitadora e 

coerente às necessidades de reabilitação da estrutura original e na adequação dos espaços às necessidades atuais, 

porém não tira partido da materialidade da estrutura original na conformação dos novos espaços, não deixando 

qualquer parte da estrutura original do edifício que é mantida ou recuperada a descoberto. 

O terceiro grupo enquadra os dois projetos que não souberam adequar as opções de projeto tomadas a nível das 

alterações propostas à estrutura original, de forma responder ao novo programa pretendido, pois não reabilitaram 

de forma respeitadora a estrutura pré-existente, introduzindo alterações pouco fundamentadas e coerentes. Não 

tiraram ainda partido da materialidade da estrutura original na conformação dos espaços. 

Pode-se concluir que a adequação do edifício pombalino às necessidades contemporâneas leva, ainda que seja 

um valor variável nos vários projetos, a uma alteração significativa da sua estrutura interior.  
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8 . CONCLUSÕES  

Como referido na introdução do presente trabalho o objetivo é, entender a influência que a estrutura original tem 

na adaptabilidade ao novo programa proposto, respeitando dentro do possível a estrutura do edifício, perceber a 

dificuldade em conseguir criar espaços que se adequem às necessidades contemporâneas. De forma a serem mais 

claras as conclusões retiradas, dividem-se as mesmas em dois grupos: adaptabilidade aos novos programas 

propostos e adequabilidade às necessidades atuais. 

No que se refere à adaptabilidade aos novos programas, são referidas as principais conclusões retiradas. 

Um aspeto comum aos edifícios que têm piso térreo e piso sobreloja foi a necessidade de aumentar o seu pé-

direito, ora retirando o piso de sobreloja ou diminuindo a altura do pé-direito do piso térreo em deterioramento 

do aumento do piso superior. Esta alteração deve-se à procura de espaços mais cómodos, capazes de receber 

funções de serviços e de escritórios ou mesmo apartamentos, o que não acontecia anteriormente. 

No que se refere à espacialidade dos pisos intermédios dos edifícios de apartamentos é possível observar um 

padrão ao nível de tratamento do espaço e consequente alteração na estrutura, ainda que haja variações entre 

projetos. 

Nas zonas privadas dos apartamentos, como sejam os quartos e escritórios, é fácil adaptar os espaços pré-

existentes, pois a sua espacialidade é bastante semelhante. Sendo possível observar o cuidado e intenção de 

alterar pouco a estrutura nestas zonas. 

Nas zonas sociais propõe-se espaços mais desafogados e amplos que os originais, assume-se portanto a 

inevitabilidade da demolição de algumas paredes divisórias nestas zonas. O que distingue a sensibilidade sobre o 

património construtivo dos vários projetistas é a capacidade de jogar com a plasticidade da estrutura da parede 

de frontal e de a utilizar na separação de alguns espaços. A acrescentar à necessidade de espaços amplos adiciona-

se a nova perspetiva social que se tem atualmente sobre a zona da cozinha. Em contrário ao que acontecia na 

época de construção dos edifícios, a zona da cozinha é agora muitas vezes partilhada com a zona de sala, o que 

leva a soluções que não compartimentam este espaço. 

Em resumo, no caso dos projetos de reabilitação de edifícios pombalinos convertidos para apartamentos é 

possível, afirmar que, de uma forma geral, a reabilitação de edifícios Pombalinos para uso habitacional é útil para 

uma boa reutilização dos mesmos e que se consegue tirar partido das virtudes espaciais e estruturais dos edifícios 

originais. É por vezes necessário realizar algumas alterações na estrutura, e apesar de não poder em todos os 

casos recorrer a técnicas construtivas semelhantes às do período de construção original do edifício, é possível  

respeitá-la. Ainda que esta intenção não se verificasse em todos os projetos analisados. 

Em relação aos projetos reabilitados para unidades hoteleiras, reforça-se em primeiro lugar a crítica realizada 

anteriormente (ponto 6.1) relativamente ao elevado número de projetos que optaram por demolir totalmente a 

estrutura interna do edifício. Não sendo possível saber em rigor as razões que levaram à tomada desta decisão, 

salienta-se o facto de o projeto Hotel Lis Baixa ter decidido manter a estrutura original. Ainda que exista apenas 

um exemplo de reabilitação para hotel, é possível retirar algumas conclusões: 
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O piso térreo, por ser composto na maior parte dos casos apenas pela estrutura vertical de pilares abobadados é 

um espaço desafogado e pouco compartimentado, o que se revela adequado às necessidades dos espaços sociais 

de uma unidade hoteleira. 

A compartimentação original do edifício Pombalino permite uma fácil adaptação aos pisos habitacionais dos 

hotéis. Os espaços existentes têm caraterísticas que respondem à necessidade de colocar um grande número de 

divisões com aproveitamento das fachadas, de modo a garantir uma maior qualidade habitacional destes espaços. 

A única observação que se faz é que no caso em estudo Hotel Lis Baixa houve a necessidade de compartimentar 

ainda mais os espaços originais, recorrendo-se a estruturas leves que não alterem a estrutura existente e garantem 

a reversibilidade do processo. 

Os pontos seguintes referem-se à adequabilidade dos edifícios pombalinos às necessidades atuais. 

As qualidades espaciais do último piso são sempre muito deficientes devido ao reduzido pé-direito associado à 

pouca ou nenhuma resistência térmica da cobertura. É portanto um processo construtivo observado em quase 

todos os projetos a remoção e reconstrução da cobertura, complementado em alguns casos, com a alteração do 

nível do pavimento do piso. O que distingue as diferentes opções de projeto são essencialmente os métodos 

construtivos e a decisão de deixar ou não a estrutura da cobertura à vista. As qualidades espaciais pretendidas 

neste último piso são muito semelhantes, ainda que no caso Hotel Lis Baixa, o mesmo não se verifique. Espaços 

amplos e desafogados com capacidade de se adaptarem a várias funções. De modo a aumentar a qualidade deste 

espaço, é na maior parte dos casos aproveitado o facto de se reconstruir a cobertura para aumentar o número de 

vãos para o exterior, pois é mencionada nas memórias descritivas dos projetos a pouca ventilação e consequente 

conforto deste espaço. 

Uma das mais importantes alterações aos edifícios originais ao longo do tempo, por necessidade de maior 

privacidade e conforto, foi a progressiva introdução de instalações sanitárias. Já mencionado acima, mas também 

de grande relevância no que se refere à alteração cultural é a atual utilização social do espaço da cozinha. 

Se a estes dois espaços se associar a necessidade de instalação de redes infraestruturais, está-se perante um 

conflito de interesses no que se refere à estrutura pré-existente, pois as paredes originais não possuem zonas de 

passagem (coretes técnicas) no seu interior para a passagem destas redes. Este é um dos motivos pelo qual quase 

todas as paredes das novas zonas de cozinha e instalações sanitárias seguem o mesmo modelo construtivo, 

estruturas metálicas leves forradas por gesso cartonado. O outro é a necessidade de uma facilidade em 

compartimentar espaços mais amplos que estão associados a estes, como quartos e salas. 

Por último é de referir a necessidade de introdução de elevadores nestes edifícios e as suas consequências 

estruturais, pois estas são mais relevantes que as espaciais. A estrutura da caixa dos elevadores é em betão-

armado, o que leva ao conflito entre dois tipos de estrutura, que respondem de forma bastante distinta às forças 

sísmicas. A introdução destes elementos leva sempre à demolição de parte da estrutura, levando à sua fragilização 

global, ainda que seja introduzido um elemento com grande resistência. 

De forma global pode-se concluir que a reabilitação cuidada e planeada dos edifícios Pombalinos, com uma correta 
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avaliação estrutural, levam a uma boa adaptação aos usos habitacional e hoteleiro, pois as necessidades espaciais 

são garantidas pelas qualidades espaciais e estruturais dos edifícios. É possível, com as limitações acima 

mencionadas garantir o respeito e preservação da estrutura pombalina, possuidora de um elevado valor 

patrimonial.  
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9 . RECOMENDAÇÕES 

Com base na análise ao que tem sido feito nos últimos anos na reabilitação dos edifícios da Baixa Pombalina, 

sugerem-se quatro recomendações. As duas primeiras referem-se à proporção de casos excluídos no processo de 

seleção por não cumprirem os objetivos do trabalho. A terceira incide sobre a aparente falta de conhecimento e 

confiança das técnicas construtivas originais por parte dos intervenientes. A quarta com um olhar mais abrangente 

no que se refere às áreas relacionadas com o tema da dissertação, abordadas ao longo da mesma. 

Dos 21 casos selecionados na segunda fase de pesquisa, 7 não se adequavam á natureza do presente trabalho 

devido à opção de demolir a estrutura original do edifício. Ainda que a amostra apresentada não represente a 

totalidade das reabilitações realizadas na Baixa Pombalina, é preocupante a quantidade de projetos que 

escolheram e seguiram pela opção mencionada anteriormente, um terço dos casos selecionados. A recomendação 

passa por, através de mecanismos legais, reforçar o controlo da qualidade dos projetos e um maior respeito pelo 

património construído existente, nomeadamente o valor histórico e construtivo das estruturas originais. 

Um dos motivos frequentemente invocado para que seja tomada a opção de demolir a estrutura original reside 

no avançado estado de degradação da mesma. É necessário por isso, garantir o acompanhamento dos edifícios 

devolutos na zona da Baixa Pombalina, pois são por vezes os próprios proprietários que aceleram 

convenientemente o processo de deterioração do edifício. A realização de vistorias regulares aos edifícios 

devolutos e a implementação de valores mínimos para a percentagem de estrutura original do edifício a manter 

nos projetos de reabilitação, são duas medidas que permitiriam a concretização de projetos que respeitem na sua 

grande parte o património construído. 

A aparente desconfiança (desconhecimento) das técnicas de construção em madeira revela o pouco 

conhecimento sobre como construir em madeira por parte dos vários intervenientes no projeto de reabilitação  

(arquitetos, engenheiros, empreiteiros, entre outros). Como recomendação propõe-se uma maior aposta na 

divulgação da construção em madeira. Formar mão-de-obra especializada, formar engenheiros, trazer 

especialistas de outros países que transmitam os seus conhecimentos, são estas algumas respostas mais práticas 

que talvez ajudem a despertar interesse para um método construtivo que merece maior atenção. 

A última recomendação passa por uma resposta mais complexa, mas possível. São várias as áreas de interesse 

associadas à reabilitação de edifícios antigos mencionados e explicados ao longo do trabalho: a reabilitação em si 

e as suas vantagens, a estrutura de madeira enquanto técnica e material de construção, a salvaguarda do 

património construído presente nos centros históricos, entre outros. A conjugação de esforços e alinhamento 

perante um fim comum em todas estas áreas, assim como outras, como por exemplo a exploração do parque 

florestal nacional pode trazer grandes vantagens a estes e outros setores ligados ou não ao setor da construção. 
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