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MEMÓRIA DESCRITIVA

Este projecto surge como resposta ao exercício proposto na 
disciplina de Projecto Final 2, do ano lectivo de 2018/2019. Exercício 
este que tem como tema a “Reabilitação como ferramenta para a 
sustentabilidade”.

O edifício em estudo, insere-se numa área da cidade muito 
heterogénea, tanto na volumetria como na materialidade do edificado. 
Aqui coabitam edifícios de diversas épocas e estilos, sendo grande 
maioria edifícios de serviços construídos nas últimas décadas, 
pontualmente ainda se encontram construções do século XIX tardio e 
do início do século XX.

Hoje encontramo-nos no fim da segunda década do século XXI, 
estamos a viver uma mudança de mentalidades, e se nas últimas 
décadas fomos deixando acontecer a descaracterização das nossas 
cidades, hoje acredita-se na reabilitação, acredita-se que se deve 
respeitar, compreender e por vezes enaltecer o passado, adaptando 
alguns destes edifícios, por vezes ampliando-os fazendo uso das novas 
tecnologias construtivas garantindo assim resposta às necessidades do 
presente não descurando necessidades futuras.

O edifício em estudo, situa-se num pequeno quarteirão muito 
próximo de um dos principais nós da cidade de lisboa, a rotunda do 
Marquês de Pombal, portanto de fácil acesso rodoviário, sendo muito bem 
servido em termos de transportes públicos.

Trata-se então do edifício nºs 21 a 35 na Rua Eça de Queiroz, na 
Freguesia de Santo António em Lisboa. Confronta a nascente com a Rua 
Eça de Queiroz, a partir da qual se fazem os diversos acessos, ocupa o 
lote na sua quasi totalidade estando contíguo aos edifícios adjacentes a 
norte e a poente, à excepção do edifício a sul, onde se deixou um espaço 
intersticial livre usado como serventia.









Foi com alguma surpresa e estranheza com que me deparei com 
o objeto de estudo, a começar pela própria morada, extensa em nºs, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, que normalmente deveria corresponder a um 
longo edifício em banda, ou vários, mas não, estamos perante um edifício 
peculiarmente pequeno.

É pequeno para a roupa que veste, não tem mais do que 18 
metros de frente, dois pisos e 8 metros de altura, está forrado a pedra lioz 
talhada em formas geométricas simples. A fachada é simétrica e 
apresenta-se com sete vãos em cada um dos dois pisos, o nr 21 está 
marcado no pequeno portão que encerra a serventia a sul e os outros 
seguem-se vão a vão. 

Do segundo piso balançam 3 varandins delimitados a balaústres 
pré-fabricados,  percebemos que a cobertura é em terraço, também ela 
delimitada por uma banda de balaústres e deixa-se adivinhar um terceiro 
piso recuado com cobertura de zinco e vão limpo na fachada.

     O ENCONTRO
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Materials

ZINC-TITANIUM SHEET

PVC WINDOW FRAMES

PAINTED WOOD RAIL

DECORATIVE ELEMENTS IN IRON
PAINTED WALL
STONE MASONRY IN LIOZ

IRON STAIRS

GLASS WINDOWS 

PAINTED WOOD DOOR

FRONT ELEVATION
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Materials

SIDE ELEVATION

ZINC-TITANIUM SHEET

GLASS WINDOWS 

STONE MASONRY

IRON STAIRS

STONE MASONRY

PAINTED WALL
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PlansGround Floor Plan
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BRICK WALL

STONE WALL 
(ALVENARIA ORDINÁRIA)

CEMENT

WOOD

CERAMIC TILES

STONE TILES

Materials
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PlansFirst Floor Plan
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Materials

BRICK WALL

STONE WALL 
(ALVENARIA ORDINÁRIA)

LIGHT WALL

ORIGINAL WOOD

CERAMIC TILES

OLDER WOOD

NEWER WOOD
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Second Floor Plan
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Materials

STONE MASONRY 

CEMENT

WOOD

CERAMIC TILES
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Condition of the building
MOISTURE 
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TERMITES and MOLD in result of long-term moisture
Condition of the building
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CRACKS uneven settlement of the building, weak foundations
Condition of the building
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

À primeira vista é muito difícil enquadrar historicamente e 
culturalmente este edifício.

Mas após estudo e análise, sei que estou diante de um edifício 
projetado em 1916 e construído em 1918.

Embora este tivesse sido pensado para receber uma fachada 
muito influenciada pela Arte Nova, não foi assim que foi construído, as 
plantas foram em parte respeitadas, mas a fachada foi bastante 
alterada e simplificada, talvez devido à escassez de recursos 
provocados pela Primeira Grande Guerra, ou simplesmente por 
vontade do proprietário que tinha também em seu nome o edifício 
contíguo a poente com frente para a rua Actor Tasso cuja cota de 
soleira fica a cerca de 4 metros mais alta.

 

Na memória descritiva deste primeiro projecto, podemos ler 
que o proprietário desejava uma cobertura em terraço pois não 
pretendia impossibilitar a vista ao edifício da rua Actor tasso. Torna-se 
então mais claro o porquê desta fachada comprimida, tão pouco 
esbelta, estranha, e talvez por isso interessante.

Foi então inicialmente concebido para estabelecimentos no 
piso de entrada e residências no segundo piso, desenvolvendo-se 
simetricamente em torno de um pátio central que ilumina as 
dependências interiores.

Mais de um século se passou, e estes dois edifícios andaram de 
mão e mão, sendo adaptados e alterados.





Momentos Principais 1945, 1979, 1985 e 2019

Em 1945, o proprietário pretende construir uma escada de 
ligação do edifício da rua Actor Tasso, a antiga “Pensão Belga”, de modo 
a aceder à cobertura em terraço do edifício na rua Eça de Queiroz.



Em 1979 ambos edifícios pertencem à PORTUCEL e são usados 
para escritórios.
Pretendem acrescentar um piso na cobertura em terraço do edifício da 
Rua Eça de Queiroz para ali poderem fazer um refeitório que estaria 
ligado ao edifício da antiga pensão Belga na Rua Actor Tasso.

Propõem então uma cobertura metálica impermeabilizada.

A qual é rejeitada pela câmara.

“Admite-se a possibilidade de ampliação do edifício. Todavia a solução 

apresentada não se considera aceitável, dado não se integrar no edifício 

existente perturbando  sua concepção arquitectónica (...)”



1985

“Julga-se não haver inconveniente na demolição de qualquer dos 
edifícios, devendo no entanto analisar-se o possível aproveitamento dos 
azulejos da fachada do prédio da rua actor Tasso e das cantarias do da 
Rua Eça de Queiroz”

         Direcção dos Serviços de Urbanização 15/11/1985

 2019

 O edifício da Rua Eça de Queiroz não foi demolido ao contrário 
do da Rua Actor Tasso onde hoje se constrói um edifício de 
apartamentos que não recorda o anterior edifício.
 O segundo andar do primeiro foi acrescentado de forma ilegal.

E se este edifício com características tão peculiares, e já com um 
século de vida chegou até os nossos dias, merece ser objecto de reflexão.





O exercício de Projecto

Uma das premissas do enunciado é a preservação da fachada, 
sabemos da impossibilidade de fazer escavações devido ao nível 
freático bastante elevado, sendo que para uma ampliação a única 
solução neste caso é crescer em altura.

Pretende-se fazer deste lugar um edifício de escritórios, 
sabe-se que será para uma empresa de propriedade pública, jovem e 
ligada à informática, onde as ferramentas de trabalho serão 
maioritariamente digitais, desde o computador portátil a tablets ou 
outros instrumentos. 

O programa que nos é proposto dá pistas ao funcionamento 
da empresa. E dele interpreta-se uma hierarquia bastante forte que se 
impõe.

Pedem-se então:

i) Instalação de três espaços open-space com capacidade para 5 trabalhadores em 
cada espaço;

 ii) Duas salas de reuniões, sendo uma no piso de entrada e outra no piso da 
administração;

 iii) Dois espaços de secretariado,  sendo um deles no  piso dos gabinetes da 
direção; 

 iv) Quatro gabinetes individuais de direção com uma área mínima de 18m2 sendo 
3 deles no mesmo piso; 

 v) Três conjuntos de IS (H e M) sendo um deles reservado no piso da administração 
e um outro adaptado a pessoas com deficiência motora no piso térreo; 

 vi) Um espaço de copa para serviço de refeições em simultâneo de 10 pessoas; 

 vii) Um espaço de garagem para 3 veículos automóveis; 

 viii) Espaços técnicos para equipamentos de cópia e informática distribuídos na 
quantidade de um por piso; 

 ix) Espaço de arquivo com dimensão superior a 15 m2;

x) Espaço de receção do edifício com dimensão para segurança e zona de espera 
de visitantes;
xi) Zona exterior para descanso e convívio de trabalhadores; 

xii) Espaço de auditório para 60 pessoas e sala técnica de equipamentos de 
projeção; 

xiii) Um espaço para resíduos



Os elementos do programa que se destacaram porque à partida 
não caberão nas pré-existências do edificado, são o auditório para 60px e 
a garagem para 3 veículos. 

Sabemos que os últimos utilizadores deste edifício foram o 
Banco de Badajoz, que reservaram de facto uma grande fatia do piso de 
entrada para garagem, onde entram apenas os manobristas mais 
habilidosos pois esta não cumpre as medidas mínimas para este efeito.

 Lembro-me que estou numa área bem servida em termos de 
transportes públicos, e que tendencialmente estamos a tomar opções 
mais sustentáveis, com foco no bem estar das gerações futuras. 
Pretende-se reduzir o tráfego rodoviário na cidade, e incentivar as 
pessoas a utilizarem os transportes públicos e a bicicleta como meio de 
transporte. Proponho então uma garagem para bicicletas.

Agora o problema centra-se em torno do auditório, tornou-se 
claro para mim desde o início que este teria que ser realizado no topo do 
edifício fazendo a transição de dois níveis.

Sei que se trata de uma empresa de registo de domínios  a .PT , e 
que é muito activa na realização de eventos e conferências. 

Informação essa que reforça a minha opção de colocar o 
Auditório a coroar o edifício e a conformar a nova volumetria inclinada 
que permitir-me-á de fazer da cobertura deste último um anfiteatro 
exterior, fazendo desta forma uso em plenitude da superfície edificada.

É do meu desejo libertar este pequeno edifício dos limites de 
crescimento abruptamente impostos à nascença, e introduzir uma nova 
escala que corresponda a esta nova função,  pois este edifício agora 
tímido e atarracado deixará de ser residencial para se transformar em 
importante sede de empresa, empresa essa que regista 
orgulhosamente centenas de novos domínios todos os dias, 
oferecendo assim um serviço valioso a quem ousou criar.
 

Por isso mesmo é necessário que este edifício que se erga e que 
se afirme que se descomprima e recupere esbelteza.  
Quero com isto transmitir expansão. Quero que este seja um edifício 
onde os eventos e o trabalho do dia a dia coexistam harmoniosamente e 
oferecer bem estar e inspiração ao quotidiano dos utilizadores do edifício. 



O PROJECTO

Assim sendo desenvolver-se-ão 3 novos pisos, ou melhor dois e meio.

Teremos então o Piso de entrada (piso 1), o Piso da direcção (piso 2), o 
piso dos open-spaces (piso3) e os pisos do Auditório (4 e 5).

As pré existências do edifício original serão a base do novo 
edifício:

O piso de entrada de carácter mais público, fará a recepção 
dos utilizadores, terá uma grande sala de reuniões, um importante 
conjunto de I.S., o Arquivo, a garagem para  bicicletas, um espaço de 
resíduos e um espaço para loja temporária (pop-up store) que servirá 
de apoio aos eventos, ou ainda para pequenas exposições aquando a 
realização de concursos. 

Terá duas entradas, uma primeira no centro da fachada em 
conformidade com o desenho desta última e uma outra que fará do 
espaço intersticial entre este edifício e o lote vizinho a sul, um pequeno 
beco que acolherá trabalhadores e visitantes, levando-os diretamente à 
recepção. É por este espaço que se acede à garagem e que ao anoitecer 
se libertarão os contentores de resíduos.

O piso 2 de carácter nobre será reservado à direcção fechando 
assim o volume pré-existente. Terá a  Sala de pausa que terá acesso a 
um espaço exterior, espaço este que delimitará a partir deste nível a 
volumetria do edificado. Os gabinetes desenvolver-se-ão nas área onde 
se encontravam as dependências mais nobres junto à fachada da Rua 
Eça de Queiroz. Haverá uma sala de Reuniões, um pequeno conjunto 
I.S e um secretariado, que marcará a entrada para esta área, a mais 
reservada do edifício. 



O volume que resulta do espaço entre o auditório e as 
pré-existências será reservado para  os open-spaces e está recuado em 
relação à fachada relacionando-se com o exterior através da banda de 
balaústres da antiga cobertura.

A fachada do Auditório estará alinhada com a fachada dos 
pisos 1 e dois e sua cobertura inclinada em terraço acolherá o 
anfiteatro exterior.

Terá como elemento de ligação um conjunto de escadas que 
arranca do átrio do piso de entrada que pelo seu ângulo inicial sugere 
as duas entradas: a entrada principal pré-existente e uma lateral a sul 
devolvendo um pequeno beco à cidade. 

Este conjunto de escadas desenvolve-se em tesoura nos dois 
primeiros pisos, seguindo de tiro à base do Auditório no piso 4, e da 
base deste ao seu topo, acompanhando então o desenvolvimento do 
edifício e a transação de escalas ao penetrar no novo volume.

Este projecto sugere a introdução de uma estrutura metálica 
com lages de perfil colaborante, pilares e vigas em perfil H e em I, todo 
o miolo do edifício é refeito, preservando a fachada e a memória do 
núcleo central, que será refeito em betão Branco armado.

As lages estarão todas elas espaçadas de 3,50 m.
A materialidade dos dois primeiros pisos, transmitirá nobreza, 

as paredes serão opacas, pintadas a cor clara e os pavimentos das salas 
fechadas serão em tábuas de madeira de pinho maciças, todas estas 
salas terão tecto falso, unicamente o átrio terá elementos afirmativos 
da nova linguagem introduzida neste edifício.

A fachada é tratada, forrada a reboco armado, e os vaos serão 
todos substituídos a vão limpo.

O novo volume terá como principais materiais, o metal e o 
vidro, terá como resultado um jogo de transparências, onde a luz 
natural  é filtrada e controlada pelo o utlizador.

Todo este volume é forrado a paineis de aço inoxidável 
microperfurados de acabamento mate. Que serão sombreamentos de 
aberturas articuladas nos espaços de trabalho.

A poente a luz é filtrada por lâminas no mesmo material.







































         

  Foi um longo percurso até aqui, com altos e muitos baixos, 
matrículas e desmatrículas, desistências, emigração e regresso.

Agradeço à minha família, por ter estado sempre là, às 
minhas irmãs, aos meus cunhados, às minhas sobrinhas que só 
precisam de ser para me encherem a alma. Mas principalmente aos 
meus Pais, que são a razão da minha existência em todos os sentidos.

Ao professor Miguel que me orientou e às minhas colegas, 
Ana e Malgorzata que tornaram esta readaptação mais fácil. 
                                               
                                                                  Sara Morgado, Lisboa, Set 2019

                  


