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 O trabalho apresentado   é o resultado de 
Projecto Final  do Mestrado em Arquitectura, cujo 
tema reside na reabilitação de um edifício no  centro 
da cidade de Lisboa.
O objectivo do projecto desenvolvido  teve por base 
uma mudança funcional do edifício a reabilitar, que 
permitisse responder a novas necessidades, neste 
caso, adaptando um edificio de carácter residencial 
a edifício de escritórios.
Apesar da alteração funcional, o respeito pela 
imagem e identidade do edifício foram máximas 
a seguir sem, no entanto, ser descartada uma 
nova linguagem, que permita uma actualização e 
adaptação constante ao longo do tempo.
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 O edifício insere-se num 
contexto urbano marcado 
pelo cruzamento de dois 
grandes eixos,  a Avenida 
Fontes Pereira de Melo e o eixo 
verde formado pelo Parque 
Eduardo VII e a Avenida da 
Liberdade, confluentes na 
Praça Marquês de Pombal 
que influencia a morfologia 
urbana circundante.
Por se encontrar muito 
próximo de importantes 
centros urbanos, as 
imediações do edifício 
encontram-se extremamente 
bem servidas por transportes 
públicos, como metro e 
autocarros, tornando-se um 
local desejável e de acesso 
fácil.



6



7

 O edifício data 
de 1916, um período 
marcado pelo crescimento 
económico em Portugal e, 
consequentemente, da classe 
burguesa.
A arquitectura portuguesa 
deste momento passa por 
um período de transição, na 
tentativa de acompanhar este 
crescimento.
Esta é a fase do Ecletismo, 
influenciada por estilos 
anteriores.
 A fachada do edifício é 
trabalhada em cantaria de 
Lioz, enquadrando-se no 
estilo ecléctico  e já algumas 
características de Arte 
Nova e ainda apontamentos 
Manuelinos.
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 Em cima, desenhos do 
projecto inicialmento idealizado 
pelo arquitecto António do Couto.
O piso térreo é destinado a 
dois espaços de comércio cujo 
acesso é feito pela rua Eça de 
Queiroz, através de entradas 
independentes. A porta central 
leva directamente a uma escada 
de acesso ao piso superior, 
destinado a habitação.
Contudo, tanto a fachada 
principal, a fachada lateral e a 
escada não foram construídas 
de acordo com o projecto inicial. 

 Fachada construída, 1916
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 Em 1945 o edifício sofre 
alterações, representadas nas 
imagens em cima, de modo a 
acolher um pensão, a Pensão 
Belga. É feita uma escada de 
acesso ao terraço e uma união 
deste terraço com o edifício 
adjacente.
Em 1979 é alvo de novas 
alterações, desta vez para servir 
de refeitório da empresa Portucel, 
a escada de acesso ao terraço 
é alterada e é acrescentado 
um piso, recuado em relação à 
fachada, como se observa na 
imagem à esquerda.
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 Por fim, em 2004, o edifício 
fica entregue ao Banco Caja de 
Badajoz, que leva acabo várias 
alterações, a fim de receber as 
novas funções inerentes a esta 
agência bancária.
Estas foram as últimas alterações 
realizadas no edifício até ao 
estado em que hoje se encontra.
No entanto, é de notar que, 
a maioria das alterações 
efectuadas não foram aprovadas. 
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 O processo de desenvolvimento deste projecto de reabilitação assentou no pressuposto 
de dar uma nova vida a um antigo edifício de habitação, transformando-o num local de 
trabalho.
Tendo como intenção a preservação da fachada principal, os elementos mais marcantes do 
edifício eram um arco na sua entrada e um saguão. Foram, por isso, elementos preservados 
e potenciados.
O arco, abre agora portas a um novo saguão, que se liberta da escada anteriormente nele 
existente, e que se torna num ponto fulcral do projecto. Em torno deste, desenvolvem-se 
galerias ao longo dos dois pisos superiores, que são iluminadas por uma nova clarabóia.
Apesar da tentativa de preservação e potencialização dos elementos mais ricos do antigo 
edifício, obtou-se por assumir totalmente uma nova intervanção. Foi criada uma nova 
fachada lateral, com uma linguagem contemporânea, uma fachada única, em vidro e que 
se destaca assumidamente do existente, marcando a passagem do antigo para o novo. 
Esta fachada, procura a verticalidade circundante que marca a envolvente deste edifício. 
Procura também uma boa iluminação, juntamente com a clarabóia, que proporcione boas 
condições de trabalho, que surge agora como um novo conceito.
Neste projecto, o local de trabalho é encarado como um local de conforto e onde devem 
ser proporcionadas todas as condições fundamentais para a produtividade do trabalhador. 
São por isso, criados ao longo dos 3 pisos, vários locais não só de convívio, mas também 
de pausa.
Para marcar de forma definitiva a passagem do que era o antigo edifício para o novo 
espaço de trabalho, foi introduzida a cor, no tecto, um vermelho intenso que pretende 
conferir ao espaço um ambiente novo e vibrante.
O acesso ao edifício é feito pelo piso térreo, onde, o saguão se encontra com o auditório, 
podendo este ser um espaço totalmente permeável e capaz de receber vários tipos de 
eventos à escolha da empresa. Obtou-se por colocar as intalações sanitárias alinhadas ao 
longo dos 3 pisos, tornando-se bastante funcionais.
O piso 1, desenvolve-se em torno da galeria, recebendo, entre outros, um open space de 
trabablho, um espaço de refeições servido por um pátio exterior.
Já o piso 2, totalmente novo, desenvolve-se, à semelhança do anterior, em torno da galeria, 
acolhendo espaços de gabinetes, um novo open space, sendo também servido por um 
novo pátio ao ar livre.
O acesso aos dois pisos é feito por uma nova escada, que se vislumbra da nova fachada 
lateral.
Em suma, o projecto é propositadamente marcado pela nova intervenção, conseguindo, 
no entanto, respeitar o que era o antigo edifício, conferindo-lhe também uma nova vida e 
função, adequada às necessidades do presente.
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Planta piso 1 - Demolições
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Planta piso 1 - Proposta
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Planta piso 2 - Demolições



28

Planta piso 2 - Proposta
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Alçado Principal - Original
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Alçado Principal - Proposta
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Alçado Lateral - Original
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Alçado Lateral - Proposta
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