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I

 O edifício em questão localiza-se em Lisboa, a nordeste da rotun-
da do Marquês de Pombal, numa zona mista, caraterizada por edifícios 
tanto habitacionais como de escritórios, assim como alguns serviços.
 O terreno é limitado por outras construções exceto a nordeste, 
cujo limite é a Rua Eça de Queiroz. Existem também limitações no sen-
tido vertical. Por debaixo do edifício, uma bacia hidrográfica elimina à 
partida a opção de  aumentar o edifício para baixo. Para cima, existe uma 
cércea máxima de 14,83 metros estabelecida pelo Plano Diretor Munici-
pal de Lisboa.
 O projecto inicial foi feito em 1916, tendo sido a primeira cons-
trução em 1918. Desde então o edifício sofreu várias alterações até che-
gar à sua configuração atual.
 A intenção deste projecto é a reabilitação do edifício, sendo que o 
programa apresentado se destina a um edifício de escritórios.

Figura 1_ Ortofotomapa
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II

 No final do século XIX, com o crescimento da indústria e do co-
mércio, houve um grande aumento populacional em Lisboa, o que le-
vou ao alargamento da cidade através construção das Avenidas Novas 
por Ressano Garcia, desenhadas à imagem da transformação urbana que 
Haussmann projetou para a cidade de Paris. Surgem novos bairros com 
moradias unifamiliares e imóveis de rendimento onde habitava a classe 
média que se encontrava, na altura, em expansão.
 Este crescimento foi acompanhado por uma mudança na maneira 
como se fazia arquitetura em Portugal, um novo estilo que ficou mais tar-
de conhecido como arquitetura eclética. O ecletismo provém da junção 
de elementos de outros estilos anteriores como o Clássico, o Medieval, o 
Renascentista e o Barroco, para a criação de uma nova linguagem.

 O projeto original, tendo sido concebido em 1916, enquadra-se 
neste estilo e, à imagem de construções semelhantes feitas na mesma 
época, apresenta uma fachada muito ornamentada com cantaria de lioz e 
características de Arte Nova. No entanto, a construção que acabou por ser 
feita dois anos depois, embora ainda se enquadre no mesmo estilo, apre-
senta uma fachada mais simplificada. O programa, porém, manteve-se 
o mesmo, sendo o piso térreo destinado a lojas enquanto que o primeiro 
piso, mais nobre, tinha como função a habitação.
 Em 1945 o dono do edifício, sendo também dono do terreno para 
poente, com entrada pela Rua Actor Tasso, na altura ocupado pela Pensão 
Belga, fez um pedido para um aumento de um piso de modo a permitir 
que uma escada fizesse a ligação entre os dois edifícios. Esta mudança 
acabou por nunca ser implementada e, em 1979, a Portucel tornou-se 
dona dos dois edifícios. O projeto de requalificação apresentado pela 
empresa foi negado por não respeitar o estilo arquitetónico presente na 
fachada. No entanto, em 1985, devido a esforços contínuos da Portucel, 
ambos os edifícios foram demolidos com exceção da fachada do edifício 
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Figura 2_ Fachada projetada em 1916
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Figura 3_ Fachada construída em 1918
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para a Rua Eça de Queiroz que continua intacta até os dias de hoje. En-
tretanto, enquanto que o terreno para a Rua Actor Tasso continuou vazio, 
um novo projeto foi feito para o interior do edifício vizinho. Em 2004 
este imóvel já teria um novo dono, passando a ser propriedade do banco 
Caja de Badajoz.
 Atualmente o edifício encontra-se sobre processo de reabilitação 
para albergar uma outra empresa enquanto que, quase em simultâneo, um 
novo projeto de habitação vai tomar forma no terreno vizinho, na Rua 
Actor Tasso.
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III

 Parte da inspiração para o projeto foi tirada de duas obras de re-
abilitação: um espaço habitacional no nº49 da Rua Rodrigo da Fonseca 
por Appleton & Domingos e, por Alexandre Marques Pereira Arquitec-
tura, a Reabilitação do Palacete do Relógio. Ambas são intervenções em 
edifícios do início do século XX onde está presente a conjugação do an-
tigo com o novo.

 O primeiro teve de ser sujeito a uma reabilitação após um in-
cêndio enquanto a primeira reabilitação estava quase concluída. O fogo 
destruiu o edifício quase na sua totalidade com exceção das paredes exte-
riores e o rés-do-chão que já teria uma grossa laje em betão-armado sepa-
rando-o do restante do edifício que impediu a passagem do fogo. Outros 
elementos também conseguiram resistir ao fogo tal como o pavimento de 
pedra no piso de entrada, a estrutura metálica das varandas e do terraço 
e as portas e persianas de madeira, que se encontravam no exterior do 
edifício.
 Aquando da nova construção foi necessário tomar uma postura 
muito pragmática, valorizando as pré-existências e incluindo os elemen-
tos do projeto anterior, utilizando materiais ordinários e económicos para 
o que tivesse de ser construído de novo. Houve também uma preocupa-
ção em preservar o caráter original do edifício, reinventando-o de forma 
contemporânea, tentando encontrar uma ligação entre os novos elemen-
tos e as pré-existências, realçando-as através do desenho, da escala e dos 
materiais utilizados.
 O programa manteve-se igual, de caráter habitacional, com um 
apartamento por piso, como no edifício original, deixando o rés-do-chão 
para estacionamento.
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Figura 4_ Fachada do espaço habitacional na Rua Rodrigo da Fonseca, nº49
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Figura 5_ O alçado virado a sudoeste apresenta uma liguagem mais contemporânea

Figura 6_ Espaço interior onde é possível observar a união das duas linguagens
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 O Palacete do Relógio é, no seu contexto espacial, um dos edi-
fícios que define os limites da Praça do Cais do Sodré e o seu programa 
é principalmente dar espaço de apoio a duas agências, nomeadamente 
a Agência Europeia de Segurança Marítima (AESM) e o Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).
 O conceito geral do projeto partiu da estrutura exterior do palace-
te e do átrio central  que apresentava um duplo pé-direito que, foi então 
redefinido e aumentado, tornando-se num saguão que traz luz para os 
espaços principais do edifício, sendo que a distribuição do programa é 
feita à volta do mesmo. É também dada particular relevância à circulação 
vertical que toma um papel central no edifício.

Figura 7_ O Palacete do Relógio
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Figura 8_ O saguão do Palacete do Relógio
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IV

 Por se localizar na Rua Eça de Queiroz, decidi dar ao projeto o 
nome de um dos seus livros: “A Ilustre Casa de Ramires”. Este livro foi 
publicado em 1900, muito perto da data da construção original do edi-
fício, e compara dois momentos distintos das História de Portugal, um 
mais tradicional e outro mais contemporâneo, coisa que, por se tratar de 
um exercício de reabilitção, também acontece neste projeto.

 O atual interior do edifício dá ideia de ter sido feito por razões 
puramente pragmáticas, sem nenhuma linha de pensamento evidente. 
Embora não seja uma construção particularmente grande, a disposição 
interior é confusa, sem que haja uma ligação de uns pisos para os outros 
nem do interior para o exterior. No entanto, a existência do saguão traz 
vida ao edifício pela forma como traz luz para o espaço interior e dinami-
za a forma como o edifício é vivido.
 Assim, surgiu um primeiro desejo de voltar atrás ao primeiro pro-
jeto, reinterpretando o edifício de um modo contemporâneo, tentando 
criar uma simbiose entre o antigo e o novo, tendo o saguão como ponto 
central.

Figura 9_ Planta atual do 
piso 0

Figura 10_ Planta atual do 
piso 1

Figura 11_ Planta atual do 
piso 2
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 Considerando que a fachada seria para ser mantida, houve uma 
tentiva de respeitar a métrica e o ritmo da mesma tranzendo-os para den-
tro do edifício. Assim sendo, refez-se o interior, simplificando-o e, con-
centrando a intervenção em dois eixos principais e estruturantes, criou-se 
uma planta que reflete, no ambiente interior e de um modo contemporâ-
neo, as características da fachada exterior.
 

Figura 12_ Plantas do projeto de 1916

Figura 13_ Planta do piso 0 Figura 14_ Planta do piso 1 Figura 15_ Planta do piso 2
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 Também a nível programático a obrigação de manter a fachada 
ajudou a definir a organização: o rés-do-chão, onde se encontravam, no 
projeto inicial, lojas, foi o piso escolhido para os elementos de caráter 
mais público, enquanto que o andar nobre, marcado na fachada pelas ja-
nelas ornamentadas com varandas, é onde se encontram os gabinetes da 
direção e outras áreas mais privadas. Os espaços de trabalho open-space 
e as zonas de lazer encontram-se, então, no último piso. 
 Houve uma ligeira reinterpretação do programa em prol da coe-
são do edifício como um todo e da sua eficiência e simplicidade, não ha-
vendo um conjunto de instalações sanitárias designadas unicamente para 
os utilizadores dos gabinetes e sendo a garagem somente para veículos de 
duas rodas.

 O rés-do-chão alberga então o hall de entrada, o átrio, o auditório 
(com 56 lugares fixos e espaço para 6 lugares para mobilidade condicio-
nada, tendo a possibilidade de aumentar para 64 lugares se não houver 

Figura 16_ Distribuição do programa no piso 0



16

Figura 17_ Distribuição do programa no piso 1

Figura 18_ Distribuição do programa no piso 2
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ninguém presente necessitado de uma cadeira de rodas), uma sala de reu-
niões, uma copa que serve também de apoio ao auditório, duas casas de 
máquinas, sendo que na que tem acesso direto ao exterior se encontra 
também o espaço para os resíduos, e a garagem.
 No primeiro piso estão presentes os quatro gabinetes da direção 
assim como as respetivas áreas de secretariado, uma segunda sala de reu-
niões, uma área técnica e o arquivo.
 No último piso apresenta-se o restante programa: três espaços de 
trabalho open-space, uma área técnica, dois pequenos espaços de pausa 
e um espaço exterior. Aqui muitas das separações entre os diferentes es-
paços são feitas a partir de portas de fole que podem estar tanto abertas 
como fechadas, conferindo a este piso um caráter mais aberto e casual.
 Acesso ao elevador e instalações sanitárias, incluindo as adapta-
das para mobilidade condicionada (AMC), estão presentes em todos os 
pisos.

 Com a reinterpretação do edifício, o saguão deixa de servir um 
propósito meramente pragmático, de trazer luz para o ambiente interior. 
Tendo sido aberto, passa agora a ser o ponto central do edifício, a partir 
de onde é feita toda a distribuição, núcleo à volta do qual se vive o edifí-
cio. Procurou-se manter a relação visual entre os diferentes pisos, tentan-
do também garantir a entrada de luz zenital a todos os espaços interiores.
 O ambiente que se procurava para este espaço, embora sendo um 
espaço interior, é o de um saguão exterior, tal como teria existido no 
projeto original, numa tentativa de trazer de volta essa memória. Este 
ambiente é conseguido a partir de diferentes elementos conjugados. No 
chão, tanto do átrio como nos corredores em volta do saguão e esten-
dendo-se até aos espaços de pausa e à área exterior do último piso, foi 
aplicada uma pedra mármore, com um acabamento de superfície natural 
e aresta retificada, de modo a conferir um aspeto grosseiro associado 
aos ambientes exteriores. As escadas são de betão à vista assim como os 
pilares à sua volta e os varandins, de ferro forjado, ajudam a chegar ao 
ambiente desejado. A grande clarabóia que se encontra por cima deste 
conjunto tem um papel fulcral na conceção deste ambiente, sendo o ele-
mento que permite a ligação direta ao exterior, deixando que a luz e o 
vento, quando aberta, entrem pelo edifício.
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 Para além de serem um meio de deslocação no sentido vertical, 
as escadas, por causa da sua configuração, têm também um papel de de-
finição de percursos e criação de limites dentro do edifício. No piso 0 o 
movimento criado pelas escadas segmenta o átrio, separando os usos, 
criando um pequeno espaço de entrada para o auditório, deixando o es-
paço sobrante para acesso ao restante programa presente no piso. As es-
cadas definem também o percurso vertical ao longo do edifício de modo 
a que os corredores de acesso aos espaços de trabalho do primeiro piso 
sejam simplesmente de acesso e não de passagem. O movimento por elas 
criado tem também influência na maneira como a luz proveniente da cla-
rabóia chega ao dieferentes espaços, criando jogos de luz que dinamizam 
o ambiente interior do edifício.

Figura 19_ Fotomontagem
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V

 Houve um esforço no sentido da sustentabilidade, de reaproveitar 
alguns dos componentes existentes, tentando requalificar o edifício mi-
nimizando o número de novos elementos. Foi possível aproveitar grande 
parte do que já existia da estrutura visto que algumas paredes já tinham 
sido reforçadas em intervenções anteriores tendo apenas de ser refeita 
uma das paredes exteriores. O restante da estrutura é composto por vigas 
e pilares de betão armado que vão então descarregar nas paredes exterio-
res. Quanto aos materiais de revestimento, manteve-se a pedra mámore 
presente no hall de entrada e o tabuado de madeira casquinha no piso 
1. Tentou-se também aproveitar ao máximo a luz e ventilação natural 
através da cobertura móvel em vidro que constitui o limite superior do  
saguão e permite a entrada de luz para o edifício todo o ano e sua ventila-
ção natural nos dias de mais calor e ausência de pluviosidade, tendo um 
sistema motorizado para que possa facilmente ser aberta e fechada.

Figura 20_ Fotomontagem
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 O edifício culmina numa cobertura ajardinada que dá de volta 
o espaço impermeabilizado pela construção, criando um habitat para 
pequenos animais e insetos, providenciando isolamento térmico para 
o edifício, tornando-o ambiental e economicamente mais sustentável. 
Constitui também, pela sua forma, um meio através do qual se tornou 
possível levar um elemento contemporâneo para o exterior do edifício 
que complementa a fachada. O acesso à cobertura, de modo a que possa 
ser feita a manutenção, é pela instalação sanitária do piso 2, através de 
umas escadas de sótão.

 Quanto ao exterior do edifício, a abertura de novos vãos no al-
çado Sul apoia-se na métrica dos vãos existentes na fachada, com uma 
métrica regular, sem mostrar para o exterior a disposição interior. Dois 
novos tipos de vãos são introduzidos, um deles sendo simplesmente um 
painel de vidro enquanto que o outro mimica a forma das janelas usadas 
na fachada, com um estilo mais contemporâneo, sem a ornamentação 
circundante.
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Anexos

_Figura 1_  Bing Maps - <https://www.bing.com/maps> , [acesso em: 30 de 
Julho de 2019]
_Figura 2_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 3_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 4_ Rua Rodrigo da Fonseca 49 / Appleton & Domingos <https://www.
archdaily.com.br/br/869277/rua-rodrigo-da-fonseca-49-appleton-and-domin-
gos>, [acesso em: 14 de Setembro de 2019]
_Figura 5_ Rua Rodrigo da Fonseca 49 / Appleton & Domingos <https://www.
archdaily.com.br/br/869277/rua-rodrigo-da-fonseca-49-appleton-and-domin-
gos>, [acesso em: 14 de Setembro de 2019]
_Figura 6_ Rua Rodrigo da Fonseca 49 / Appleton & Domingos <https://www.
archdaily.com.br/br/869277/rua-rodrigo-da-fonseca-49-appleton-and-domin-
gos>, [acesso em: 14 de Setembro de 2019]
_Figura 7_ Reabilitação do Palacete do Relógio / Alexandre Marques Pereira 
Arquitectura  <https://www.archdaily.com.br/br/601607/reabilitacao-do-pala-
cete-do-relogio-slash-alexandre-marques-pereira-arquitectura>, [acesso em: 14 
de Setembro de 2019]
_Figura 8_ Reabilitação do Palacete do Relógio / Alexandre Marques Pereira 
Arquitectura  <https://www.archdaily.com.br/br/601607/reabilitacao-do-pala-
cete-do-relogio-slash-alexandre-marques-pereira-arquitectura>, [acesso em: 14 
de Setembro de 2019]
_Figura 9_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 10_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 11_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 12_ Imagem proveniente de material fornecido pelo docente
_Figura 13_ Planta feita em AutoCad pela autora
_Figura 14_ Planta feita em AutoCad pela autora
_Figura 15_ Planta feita em AutoCad pela autora
_Figura 16_ Imagem feita pela autora
_Figura 17_ Imagem feita pela autora
_Figura 18_ Imagem feita pela autora
_Figura 19_ Fotomontagem feita pela autora
_Figura 20_ Fotomontagem feita pela autora
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