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Vista aérea do local

2

Introdução

O presente trabalho resume o projeto final de tese do Mestrado em
Arquitetura pelo Instituto Superior Técnico, o qual visa trabalhar e refletir
sobre a temática da reabilitação de edifícios em centros urbanos.

Este projeto trata da necessidade de transformar um edifício de 1916 em
Lisboa, na sede de uma empresa tecnológica.

Uma vez que se trata de uma atualização funcional do edifício existente
para responder às necessidades atuais das atividades humanas, este
projeto não se trata de um restauro, mas sim de uma reabilitação tendo em
conta a preservação da imagem e valor do património edificado. Este
projeto possibilita que a introdução de uma nova linguagem no edifício,
afirmando a sua temporalidade, estabeleça um diálogo entre a imagem
compositiva inicial e a resultante do momento cultural presente.

Localização

O edifício a ser intervencionado situa-se em Lisboa, num dos principais
núcleos urbanos da cidade.

Concretamente localiza-se na Rua Eça de Queiroz, uma rua a nordeste da
Praça Marquês de Pombal e por isso usufrui da proximidade da mesma e
do confronto com a Avenida Duque de Loulé que se insere no contexto
morfológico e citadino das Avenidas Novas.

O quarteirão em que se insere este edifício foi mais um dos muitos que
pertenceram à área intervencionada pelo plano de expansão de Lisboa,
por Ressano Garcia em 1879. Desde a Avenida da Liberdade e da Praça
Marquês de Pombal até ao Campo Grande, este projeto desenhou
quarteirões amplos e arejados, abertos sobre avenidas tendencialmente
ortogonais e arborizadas. Deste modo, este projeto de grande escala
enquadra-se com os exemplos de expansões urbanas características da
segunda metade do século XIX, dos quais Paris de Haussmann ou
Barcelona de Cerdà são referências maiores. É importante referir que ao
contrário destes dois exemplos, o plano de Ressano Garcia adaptou o
desenho dos eixos de expansão à topografia existente. Deste modo a
Avenida da Liberdade não foi prolongada em direção a Campolide como
anteriormente tinha sido projetado e pelo contrário rodou os eixos
conforme a topografia adaptando-se as colinas existentes.

Este centro urbano que durante muitos anos não foi consolidado, com
edifícios singulares dispersos uns dos outros, caracterizados pelo
comércio no piso térreo e um ou muitos pisos de habitação, é hoje
completamente preenchido por diferentes funções, na sua maioria hotéis,
edifícios de escritórios, serviços e habitação. Certamente que ao falar do
preenchimento da malha urbana e das funções que lhe dão vida, é de
grande importância referir que esta zona da cidade se justifica a si mesma
na capacidade de absorver uma grande variedade de funções, pela
localização, pelos acessos e pela fácil forma de deslocação em transportes
públicos.
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Vista geral da maquete 1/200

Rua Eça de Queiroz na maquete 1/200 Quarteirão na maquete 1/200
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Implantação do lote e relação com o quarteirão

O quarteirão em que se insere o edifício a ser intervencionado foi
inicialmente projetado com uma dimensão de cerca de duas vezes a atual.
Teria como limite a sudoeste a Rua Camilo Castelo Branco e a nordeste a
Rua de Santa Marta. Foi atravessado a meio pela Rua Eça de Queiroz,
perpendicular à Avenida Duque de Loulé e deste modo, esta rua de
atravessamento condicionou a dimensão dos lotes, as suas formas, bem
como a orientação das fachadas da mesma.

Este quarteirão caracteriza-se por uma grande discrepância nas alturas
dos edifícios que variam entre dois e dez pisos, bem como pelas
diferentes épocas de construção e estilos arquitetónicos. Em parte, isto
deve-se ao facto de o plano não ter regrado a arquitetura por exemplo nas
alturas das cérceas e nos estilos arquitetónicos, que resultou na
construção de quarteirões não consolidados e que com o crescimento do
setor terciário, numa necessidade de demolir os edifícios antigos para
construção de outros com mudança das suas funções.

O interior do quarteirão, reflexo de um conjunto de separações entre
logradouros, é partilhado por edifícios de diferentes tipologias. Deste
modo levantam-se questões sobre a utilização do espaço de logradouro e
de intimidade/privacidade.

O edifício de que trata este projeto, tem uma implantação condicionada
pelos limites dos logradouros num lote com a forma de um trapézio
retângulo. A fachada principal orienta-se a nascente e nos seus outros
três limites confronta-se com edifícios de habitação e escritórios.
Através desta análise sobre a localização, implantação e relação com o
quarteirão, estão levantadas questões pertinentes para o projeto.
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Caracterização do Edifício

Projeto Original

O edifício foi construído em 1916, um período precedido de um grande
desenvolvimento económico em Portugal, através de uma significativa
consolidação da classe burguesa.

A arquitetura portuguesa acompanhou este crescimento com a tentativa
de afirmação de um estilo característico, fortemente influenciado por
elementos de estilos anteriores, como o Clássico, Medieval, Renascentista
e Barroco. Esta fase transitiva ficou posteriormente conhecida como
Ecletismo.
O edifício enquadra-se neste momento, ao apresentar uma fachada
trabalhada com cantaria de lioz, com apontamentos estilísticos ecléticos e
pequenas características de Arte Nova.

O edifício foi desenhado pelo arquiteto António do Couto de Abreu com
considerável ornamentação, mas acabou por ser construído com uma
fachada significativamente mais depurada. Não obstante, mantem
semelhanças formais com outros edifícios “ecléticos” por ele desenhados,
nomeadamente o Palacete Ernest Laurent Empis, vencedor do Prémio
Valmor em 1907 e demolido em 1954, e num edifício na Rua Tomás
Ribeiro reconhecido com Menção Honrosa do mesmo prémio. É de notar
também a proximidade a nível geográfico das obras mencionadas.

O edifício tem uma tipologia construtiva em gaioleiro. Esta tipologia
cresceu em Lisboa na altura da grande expansão, altura em que já se tinha
esquecido as consequências do terramoto e que para responder a uma
necessidade de construção mais rápida deu-se à deturpação do sistema
pombalino. O sistema gaioleiro caracteriza-se por uma ausência da
continuidade estrutural e tridimensional, onde raramente se encontram
soluções adequadas para a ligação entre as fachadas de alvenaria com as
paredes ortogonais e dos pavimentos.

O edifício que na sua origem tinha estabelecimentos no 1º piso e moradia
no 2º piso, caracteriza-se por: uma planta simétrica com alinhamentos dos
vãos; um pátio central que ilumina as escadas centrais e os espaços
envolventes; a marcação de um volume central para a entrada; cobertura
em terraço; varandas e pilastras que acompanham toda a altura da
fachada.
Na materialidade destaca-se: a cantaria em lioz na fachada principal;
pinho português nos vigamentos; alvenaria de pedra ordinária nas
paredes; betão nos pavimentos do piso térreo e madeira casquinha nos
pavimentos do 2º piso.
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Primeiro projeto do edifício, 1916 

5. Plantas originais

Palacete Ernest Laurent Empis, 1906 Rua Tomás Ribeiro 4-6, 1909

Fotopiano da fachada atual do edifício
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A passagem do tempo

A marca do tempo é algo que está bastante presente neste edifício, uma
vez que acolheu diferentes funções que ao longo dos anos foram
adaptando o edifício às suas necessidades.

O edifício pertenceu à Pensão Belga, que em 1945 adicionou escadas
para o terraço de modo a comunicar com as restantes instalações da rua
Actor Tasso que até à data usavam a cobertura do edifício como
logradouro.

Posteriormente, em 1979, altura em que já pertencia à empresa Portucel,
foi proposto o acrescento de um piso para a cantina da mesma, mas o
projeto foi recusado visto que a proposta colocava a nova fachada no
mesmo alinhamento da fachada original e representava um grande
contraste com a mesma. Algum tempo mais tarde foi construído esse
acrescento de forma clandestina, mas com algum afastamento da fachada.

No ano de 2004 passou a pertencer ao Banco Caja de Badajoz que ao
certo não se sabe quais as alterações que efetuou no edifício, mas ainda
está presente nas instalações um cofre do banco.

Atualmente o edifício encontra-se sem uso e com uma organização
disfuncional. Para além das alterações e acrescentos que foram feitos ao
projeto, o estado de degradação do edifício manifesta-se de diferentes
formas, entre elas: fachada principal com alguma corrosão; reboco em
más condições; infiltrações; humidade e corrosão das paredes, e fissuras
que colocam em causa a segurança do edifício.

Este edifício que ao longo de um século respondeu às necessidades de
diferentes instituições e sofreu alterações que o descaracterizaram,
necessita hoje de uma intervenção que o dote de boas condições para a o
seu futuro uso, preservando a sua identidade.
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Projeto de alteração, 1945

Projeto de alteração, 1979

Fotografia do edifício, 1985
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Fotografias do estado atual do edifício
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Vermelhos e amarelos do estado atual – Piso 1 

Vermelhos e amarelos do estado atual – Piso 2 
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Programa

O enunciado propôs a adaptação do edifício para a sede da empresa DNS.
Esta empresa tecnológica trabalha no ramo dos domínios da internet,
promovendo a nível nacional a utilização da internet de uma forma segura
e identificada. Vende os domínios nacionais sobre sites (.pt) e garante a
correta operação e manutenção dos mesmos.

Esta empresa apresenta um modo de trabalhar muito à base do
computador e com um espírito muito recetível a espaços de trabalho
polivalentes que permitem diferentes formas de trabalhar.

Apesar disso, o programa foi apresentado de forma rígida, com os
seguintes requisitos:

-Três espaços open-space com capacidade para 5 trabalhadores em cada
espaço;
-Duas salas de reuniões, uma no piso de entrada e outra no piso da
administração;
-Dois espaços de secretariado, um no piso 2 e outro no piso dos gabinetes
da direção;
-Quatro gabinetes individuais de direção com uma área mínima de 18 m²
sendo 3 deles no mesmo piso;
-Três instalações sanitárias sendo uma delas adaptada a pessoas com
deficiência motora no piso térreo;
-Um espaço de copa para serviço de refeições em simultâneo para 10
pessoas;
-Um espaço de garagem para 3 automóveis;
-Espaços técnicos para equipamentos de cópia e informática, um por piso;
-Espaço de arquivo com dimensão superior a 15 m².
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Reflexão crítica

Através das análises anteriores é possível perceber que a localização
beneficia o programa proposto para este edifício: localiza-se num centro
urbano que é fortemente preenchido pelo sector terciário e onde existe
uma grande necessidade de mais espaços de trabalho.

Uma questão que se revelou pertinente teve a ver com a capacidade deste
edifício acolher o programa proposto. Uma vez que o edifício está
desvirtuado da sua origem, e pela forma como o seu interior se
organizava, questionei no início se devia manter o edifício ou construir
um novo totalmente adaptado ao programa e enquadrado com as cérceas
da rua. Contudo, depois de perceber que este edifício é tão característico
da expansão urbana do início do séc. XX e por isso ajuda a preservar a
identidade das Avenidas Novas que tem sido muito deturpada, considerei
que é de grande importância preservar o edifício.

Apesar dos constrangimentos de tentar preservar este edifício, há a
vantagem de a empresa ser jovem e por isso estar mais recetiva a novos
conceitos de espaços. Assim há a possibilidade que algumas das funções
do programa partilhem os mesmos espaços, identificando-se mais com o
espírito de trabalho livre da empresa e deste modo há um melhor
aproveitamento das áreas do edifício, permitindo responder a todo o
programa acrescentando apenas um piso ao edifício.

Distribuição do programa no edifício

Inicialmente e de forma esquemática, pensei de que forma podia
distribuir o programa pelos pisos do edifício. Uma das primeiras
conclusões foi a de que não fazia sentido ocupar uma parte significativa
da área com estacionamento, visto que na envolvente há bastantes
espaços destinados a essa função e que a evolução da forma como nos
deslocamos para o local de trabalho indica um crescente abandono do
automóvel particular.

No piso térreo, à semelhança da sua função original, fez sentido distribuir
os espaços de caracter público, no 2º piso, que era o piso nobre e por isso
de caráter privado, os espaços de trabalho open-space, e como o
programa pedia um piso administrativo, no 3º piso os gabinetes de
administração.
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Proposta

Opção conceptual 

O edifício sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas manteve o
núcleo organizacional e estrutural que se revelou de grande importância
na criação do novo projeto. O saguão, embora de pequena dimensão, é o
núcleo do edifício que ilumina e organiza os espaços circundantes,
mantem uma forte relação com as escadas e deste modo apresenta-se sem
medo como o coração do edifício.

Na primeira visita ao edifício este saguão despertou-me fortemente a
atenção pela iluminação natural que oferece aos espaços interiores. Desde
logo quis ir pelo caminho mais lógico, explorando os pontos que o
edifício já nos indicava terem bastante potencial.

Através da perceção da importância que o núcleo central composto pelo
saguão e pelas escadas desempenha no edifício, quis explorar ao máximo
no que isto podia melhorar os espaços e as vivencias dentro deste. O
saguão tem uma grande importância, não só pela luz que deixa entrar no
interior, mas também pela renovação de ar e por permitir usufruir de um
espaço privado e exterior dentro do edifício. As escadas revelaram-se
também de grande importância, não pela sua geometria nem estilo
arquitetónico, mas sim pela relação que têm com o saguão e pela forma
como no centro do edifício fazem a comunicação entre os pisos. Este
núcleo, para alem das relações visuais e espaciais, vai buscar os eixos
verticais de simetria da fachada para a planta, resultando deste modo
numa planta simétrica que também quero explorar.

Foi deste ponto que surgiu o conceito de rasgar o pátio. O saguão que era
de pequenas dimensões e não tinha escala para ser utilizado como um
espaço de qualidade, rasgou o edifício até ao seu limite. A ideia foi
valorizar a identidade que este núcleo central dá ao edifício, mantendo a
relação com as escadas e oferecendo ao edifício um espaço exterior de
grande qualidade. Com este gesto de assumir o grande vazio do novo
pátio, a planta ficou mais clara porque este separa as funções dentro do
edifício e oferece aos trabalhadores um espaço de desafogo
constantemente iluminado e arejado.
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Esquema conceptual
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Esboço inicial do projeto
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Organização dos pisos

Desde o início que a minha intenção foi criar uma planta simples,
distribuindo os espaços em locais que melhor respondam às suas
necessidades. A intenção de rasgar o pátio até ao limite afirmou-se logo
como um meio de separação que facilitou a organização dos pisos. Isto
permitiu que no lado esquerdo e na frente estejam dispostos os espaços
servidos, que aproveitam ao máximo a luz que entra pelas fachadas e pelo
pátio, melhorando muito a qualidade dos mesmos. Do lado direito, de
forma intencional, ficaram os espaços servidores. Esta localização é
lógica porque este lado norte é de menor dimensão e principalmente
porque estes espaços não têm necessidades de luz natural. Assim criei um
núcleo vertical, semelhante em todos os pisos, composto pelas casa de
banho, elevador e espaços técnicos.
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O piso térreo destina-se aos espaços de caráter público, que usufruem da
permeabilidade das fachadas com o exterior e do pátio que convida a ser
vivenciado de diferentes formas.

Este piso é composto pela receção, espaço de espera e distribuição,
auditório, copa e pátio. Estes espaços foram pensados para se
aperfeiçoarem e completarem uns aos outros.

Na entrada do piso, ao centro, situa-se o grande espaço de espera e
distribuição que também pode ser interpretado como foyer. Este espaço
pensado para várias funções e com a intenção de afirmar que de uma
empresa se trata, desempenha um papel importante neste piso, articulando
as relações entre os acessos verticais, o auditório e a receção.
Intencionalmente ao centro, encara o pátio que lhe dá vida e enaltece as
escadas que à semelhança das antigas mantêm uma forte relação com o
pátio. Serve de apoio à receção que se localiza à direita e de foyer para o
auditório à esquerda.

O auditório foi desenhado no canto esquerdo. Aqui foi possível trabalhar
a liberdade espacial para um misto de relações. Relaciona-se com a
entrada, usufrui da permeabilidade com o exterior e alcança o pátio, que
em vários momentos acolhe as pausas das conferências. Este espaço é
polivalente, porque pode ser um auditório para 60 pessoas, poder ser um
espaço para workshops, ou até mesmo ser dividido em dois espaços de
reunião. É importante perceber que a copa foi desenhada em
comunicação com o auditório e que estes dois são permeáveis para o
pátio. Este conjunto completa uma tríade funcional para diferentes
ocasiões. Pelo seu comprimento, consegue alcançar o pátio e beneficia-
se da permeabilidade dos vãos para o exterior e da entrada para o foyer
onde tem maior liberdade espacial e uma forte relação com a entrada do
edifício.
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Espaço de espera e distribuição na maquete 1/50
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Auditório na maquete 1/50
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O segundo piso, que outrora era o piso nobre, destina-se aos espaços de
trabalho em open-space. Desde o início que a minha intenção foi
preservar os espaços que estão agregados à fachada principal e relaciona-
los com o restante projeto. Estes espaços são simétricos e deste modo foi
possível integra-los na nova intervenção. Eram unidos por portas em arco
e agora destinam-se aos opens-spaces de menor dimensão. São separados
ao centro por um secretariado e relacionam-se com o restante piso através
de aberturas pontuais.

Neste piso, também a zona de circulação tem grande importância, visto
que se situa ao centro vertical do edifício e deste modo quis dar-lhe um
tratamento especial. Do lado direito situa-se um espaço de descanso e
consulta com duplo pé direito. Este espaço foi pensado para proporcionar
o desafogo das zonas de circulação, melhorando a chegada ao piso e
permitindo aos trabalhadores usufruírem de um momento de descanso,
um espaço onde podem fazer um telefonema, beber um café ou fazer
consulta das estantes que rasgam a laje até ao piso superior.

Do lado sul, à semelhança do auditório no piso térreo, situa-se o grande
open-space que usufrui da luz que provem da fachada lateral e do pátio.
Este espaço é rico em luz e tem uma constante relação com o pátio. Ao
fundo tem um arquivo que o encerra e a possibilidade de aceder a um
pequeno terraço para apanhar ar, relaxar ou ainda fumar um cigarro.
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Zona de circulação na maquete 1/50
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Open-space na maquete 1/50
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O terceiro piso ficou destinado aos administrativos. Este piso assume em
todos os seus espaços interiores de que que se trata de um acrescento,
pela relação da nova fachada com a balaustrada, pela cobertura inclinada
que assume a sua forma no interior e pela redução da espessura das
paredes que se fazem sentir nos pisos inferiores.

O espaço central foi pensado para assumir o acrescento de que se trata. É
composto pelo secretariado dos administrativos e complementado à
direita por um espaço de reuniões que se relaciona com a nova fachada e
com o espaço de duplo pé direito do piso interior. Este espaço central
enfatiza a relação entre a nova fachada e a fachada do pátio através da
sua amplitude e serve como distribuição para os gabinetes individuais.

Os gabinetes localizam-se, pelos mesmos motivos, no mesmo sítio que o
auditório e o grande open-space dos pisos inferiores. O espaço para os
gabinetes foi dividido por 4, sendo que um deles, à semelhança do
secretariado, abre-se para a varanda e balaustrada. Todos os gabinetes
foram pensados para se abrirem para o piso e deste modo relacionam-se
com os espaços interiores de maior amplitude e com o pátio que daí tem
visibilidade para o resto da empresa.

Nas traseiras foi desenhado um pequeno terraço de apoio ao piso, onde se
consegue ter a perceção do quarteirão e onde é possível compreender a
totalidade da intervenção, uma vez que este comunica com o exterior do
lado esquerdo e com o pátio.
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Vista de um gabinete para o piso na maquete 1/50
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Espaço central do piso 3 na maquete 1/50
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Materialização

Desde o início que este projeto se revelou bastante interessante para mim.
Tenho uma vontade especial em entender as técnicas construtivas,
perceber como são executadas e de que modo a escolha do método
construtivo consegue beneficiar as opções arquitetónicas. Desde o
princípio, quis perceber a estrutura do edifício e começar a pensar em
conjunto com os espaços, na forma como iria materializar todo o projeto.

O entendimento da tipologia construtiva de um edifício é de grande
importância, não só para a preservação da identidade do mesmo, mas
também pela escolha de um método construtivo que se adeque ao projeto,
ao edifício e aos espaços.

O edifício apresenta atualmente um conjunto de layers de diferentes
materiais e técnicas construtivas, reflexo das alterações e reparações que
foram sendo efetuadas ao longo dos anos. Foi preciso perceber a
importância de cada uma para conseguir projetar uma estrutura singular
que unifica todo o projeto tanto a nível estrutural como espacial.

O núcleo central que foi caracterizado anteriormente, para além da
formalização de espaço, exerce a mesma função estrutural que as paredes
de alvenaria das fachadas porque serve de suporte para as lajes e paredes
dos pisos. Deste modo, quis que o novo pátio continuasse a desempenhar
a mesma função estrutural do antigo saguão. A intenção foi criar uma
fachada para o pátio que reforça a permeabilidade com os pisos, a relação
com as escadas e que não introduza uma nova linguagem dentro dos
espaços.

Defini a solução construtiva à base de vigas metálicas em I, que permitem
desenhar uma fachada leve para o pátio e trabalhar a nível horizontal com
lajes de betão que se vão prender às paredes a manter. Esta solução,
pareceu-me bastante adequada porque assim resolve-se todo o edifício da
mesma forma.

A fachada do pátio, então pensada à base de vigas metálicas, trabalha de
forma simples, com um conjunto de vigas verticais nas quais se apoiam as
horizontais que marcam a separação dos pisos. Estas servem de encastre
às lajes de betão que no encontro com as paredes de alvenaria encontram
outra viga para se apoiar. Esta estrutura, pensada a branco, cria uma
fachada única e simples para pátio, permeabiliza a relação dos interiores
com o pátio e enfatiza a relação com as escadas.
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A necessidade de acrescentar pelo menos um piso ao edifício foi clara
desde o princípio. Quis desenhar um piso que não destoe da fachada
original, e que valorize os elementos compositivos da mesma. Deste
modo olhei para a fachada principal para nela encontrar a orientação para
o acrescento. Esta fachada apresenta uma clara distinção entre o piso
térreo e o segundo piso na sua ornamentação em cantaria e na dimensão
dos vãos. No piso térreo, a fachada é toda em lioz com um acentuado
tratamento da mesma e ao passar para o segundo piso esta cantaria é
bastante reduzida face à anterior, apenas contornando os vão e dando
continuidade a alguns elementos que vêm de baixo.

Ao perceber que esta fachada se trada de uma redução de cantaria em
altura, idealizei um volume puro a branco que assume a sua
contemporaneidade, respeitando a temporalidade e os elementos
compositivos da fachada de 1916. Este foi idealizado todo a branco, sem
quaisquer remates ou marcações dos cantos, reproduzindo apenas a forma
geométrica dos vãos que provêm do piso inferior. Este novo volume
assume uma postura de respeito para com o edifício antigo ao encontrar-
se afastado da fachada original, para que não se trate de uma continuação
da mesma e pela simplicidade da sua forma que não tenta tomar valor
face ao edifício original.

32

Vista do exterior na maquete 1/50

Alçado na maquete 1/50
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Vista isométrica na maquete 1/50

34

Vista do lado de trás na maquete 1/50
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Pátio na maquete 1/50
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Vista da rua na maquete 1/50
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Imagens de ambiente

38 39

Vista do espaço de receção
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Vista do open-space e espaço de circulação
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Vista do espaço de secretariado
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9. Cozinha

3.1.2.

4.
5.

6.

7. 7.7.7.

8.

8.

9.6.

7.

7.

7.

7.



63.20m

58.98m

62.20m

59.00m

51.60m51.55m51.50m

65.70m

68.70m

60.80m

51.65m

51.70m

50.40m

54.20m

56.10m

56.00m

50.40m

52.80m

58.70m

59.10m

58.20m

68.70m

71.75m

65.70m

72.60m

68.80m

71.80m

51.60m51.55m51.50m 51.70m

51.60m51.45m51.40m 51.50m

54

51.70m

59.00m

59.00m

51.60m51.55m51.50m

58.70m

59.10m

58.20m

60.00m

58.20m

59.70m
51.65m

51.70m

54.20m

56.10m

56.00m

50.40m

52.80m

59.70m

59.10m

59.00m

51.60m51.55m51.50m 51.70m

51.60m51.45m51.40m 51.50m

54

REQUERENTE

AUTOR

LOCALIZAÇÃO

Plantas do existente piso 3 e cobertura

Escala 1/100

Reabilitação e adaptação a sede de empresa tecnológica

Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Gustavo Sousa | 82450

Prof. Miguel Amado

B02

PROJETO FINAL EM ARQUITETURA
Mestrado Integrado em Arquitetura
Instituto Superior Técnico

outubro 2019

TÍTULO
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01.02.03.

04.

07.
08.

09.

10.

05.

06.

TÍTULO

01. Receção 28.15m²

02. Espaço de acolhimento / Foyer auditório 59.60m²

03. Auditório (cap. 60 pessoas) / Espaço de Reuniões 68.50m²

04. Copa 27.80m²

05. Espaço para resíduos 5.35m²

06. Acesso exterior 25.45m²

07. Pátio interior 38.50m²

08. Instalações sanitárias 12.40m²

09. Instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade reduzida 4.20m²

10. Espaço técnico 3.30m²

Cantaria existente

Alvenaria de pedra existente

Betão armado

Alvenaria de tijolo

PAV 01 Pavimento interior em microcimento pigmentado

PAV 02 Pavimento exterior em lajetas de betão 1.35 x 1.40m

PAV 01

PAV 02

5

1

1 Cantaria existente a recuperar

2 Alvenaria de pedra existente

3 Betão projectado sobre malha electrossoldada

4 Reboco com estuque de acabamento pintado a branco

5 Tubo de queda de águas pluviais Ø90

6 Parede de betão armado (esp. 0.2m)

7 Parede simples de gesso cartonado pintado a branco (esp. 0.08m)

8 Parede de alvenaria de tijolo

9 Parede de betão armado sem reboco (esp. 0.3m)

10 Pilar metálico HEB 200 pintado a branco

11 Caixilharia de alumínio lacado a branco

2

3

4

7

6

8

9

5

10

11
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01.

03.04.

05.

08.

09.

06.

07.

TÍTULO

01. Espaço de repouso 14.90m²

02. Espaço de trabalho (cap. 2 pessoas) / Gabinete 12.00m²

03. Espaço de trabalho (cap. 6 pessoas) 20.60m²

04. Receção do piso / secretariado (cap. 1 pessoa) 11.20m²

05. Espaço de trabalho (cap. 12 pessoas) 67.95m²

06. Arquivo

07. Espaço exterior do piso 6.90m²

08. Intalações sanitárias 10.41m²

09. Espaço técnico 4.55m²

02.03.02.

Alvenaria de pedra existente

Betão armado

Alvenaria de tijolo

PAV 01 Pavimento interior em madeira casquinha 0.1 x 1.35m

PAV 02 Pavimento interior em microcimento

PAV 03 Pavimento exterior em lajetas de betão 1.35 x 1.40m

PAV 04 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.65 x 0.65m

1 Cantaria existente a recuperar

2 Alvenaria de pedra existente

3 Betão projectado sobre malha electrossoldada

4 Reboco com estuque de acabamento pintado a branco

5 Tubo de queda de águas pluviais Ø90

6 Parede de alvenaria de tijolo

7 Parede de betão armado (esp. 0.11m)

8 Parede simples de gesso cartonado pintado a branco (esp. 0.08m)

9 Parede de betão armado sem reboco (esp. 0.3m)

10 Pilar metálico HEB 200 pintado a branco

11 Caixilharia de alumínio lacado a branco

12 Courette técnica

PAV 02

PAV 01
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1.3.
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3.

3.

2.

5.

6.

4.
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TÍTULO

01. Espaço de reuniões 11.70m²

02. Receção do piso / secretariado (cap. 1 pessoa) 34.40m²

03. Gabinete administrativo 14.60m²

04. Espaço exterior do piso

05. Instalações sanitárias 10.95m²

06. Espaço técnico exterior 4.55m²

Betão armado

Alvenaria de tijolo

PAV 01 Pavimento interior em madeira casquinha 0.1 x 1.35m

PAV 02 Pavimento interior em microcimento

PAV 03 Pavimento exterior em lajetas de betão 1.35 x 1.40m

PAV 04 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.65 x 0.65m

PAV 05 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.40 x 0.40m

1 Platibanda existente a recuperar

2 Balaustrada em pedra lioz

3 Guarda corpo metálica pintada a branco

4 Parede de alvenaria de tijolo

5 Tubo de queda de águas pluviais Ø90

6 Parede de betão armado

7 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 0.08m)

8 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 0.04m)

9 Courette técnica

10 Unidade de tratamento de ar

11 Parede de betão armado sem reboco (esp. 0.3m) 

12 Pilar metálico HEB 200 pintado a branco

13 Caleira de recolha de águas (esp. abertura 0.02m à superfície)
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3.

1.

3.
2.

1. Pátio interior

2. Espaço exterior do 2º piso

3. Espaço exterior do 3º piso

4. Espaço técnico exterior

PAV 01

PAV 03

PAV 01
PAV 02

PAV 04

PAV 01 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.65 x 0.65m

PAV 02 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.65 x 0.65m

PAV 03 Pavimento exterior em lajetas de betão 1.35 x 1.40m

PAV 04 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.40 x 0.40m

COB 01 Cobertura inclinada com revestimento cerâmico branco 0.15 x 0.15m

1 Platibanda existente a recuperar

2 Balaustrada em pedra lioz

3 Guarda corpo metálica pintada a branco

4 Caleira de recolha de águas da cobertura

5 Azuleijo branco 0.15 x 0.15m

6 Equipamento de segurança para manutenção de cobertura

7 Reboco pintado a tinta impermeabilizante branca

8 Tampa metálica da courette

9 Caleira de recolha de águas (esp. abertura 0.02m à superfície)

10 Escada de acesso à cobertura

11 Parede de betão armado sem reboco (esp. 0.3m) 

6.
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59.00m

62.60m

61.75m

55.10m

51.70m

51.50m

66.50m

69.50m

71.75m

Cantaria existente

Alvenaria de pedra existente

Betão armado

Alvenaria de tijolo

Betonilha de regularização
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1 Alvenaria de pedra existente

2 Laje de betão armado (esp. 0.15m)

3 Soleira em pedra lioz

4 Betonilha de regularização

5 Pavimento interior em microcimento pigmentado

6 Porta existente de cor branca a recuperar

7 Isolamento térmico e acústico em lã de rocha

8 Conduta de insuflação

9 Gesso cartonado pintado a branco (esp. 15mm)

10 Laje em betão armado (esp. 0.18m)

11 Betão projectado sobre malha electrossoldada

12 Alvenaria de pedra existente

13 Cantaria existente a recuperar

14 Pavimento interior em madeira casquinha 0.10 x 1.35m

15 Balaustrada em pedra lioz

16 Caixilharia em madeira lacada a branco

17 Viga de coroamento em betão armado

18 Tela de impermeabilização

19 Guarda corpo metálica pintada a branco

20 Reboco pintado a tinta impermeabilizante branca

21 Caleira de recolha de águas da cobertura

22 Laje em betão armado (esp. 0.20m)

23 Camada de regularização

24 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp.0.10m)

25 Azuleijo branco 0.15 x 0.15m

B'B

A

A'
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59.00m

62.60m

55.10m

51.70m

69.25m

72.60m

71.75m

68.70m

Cantaria existente

Alvenaria de pedra existente

Betão armado

Alvenaria de tijolo

Betonilha de regularização
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1 Laje de betão armado (esp. 0.15m)

2 Alvenaria de pedra existente

3 Betão projectado sobre malha electrossoldada

4 Betonilha de regularização

5 Pavimento interior em microcimento pigmentado 

6 Reboco com acabamento de estuque pintado a branco 

7 Gesso cartonado pintado a branco (esp. 15mm)

8 Isolamento térmico e acústico em lã de rocha

9 Perfil metálico UNP180

10 Rodapé de madeira lacada a branco

11 Laje de betão armado (esp. 0.18m)

12 Pavimento interior em madeira casquinha 0.10 x 1.35m 

13 Viga de coroamento em betão armado

14 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 0.08m)

15 Parede de betão armado (esp. 0.20m)

16 Tela de impermeabilização

17 Capeamento em aço galvanizado pintado a branco

18 Azuleijo branco 0.15 x 0.15m

19 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 0.10m)
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Betão armado

Betonilha de enchimento e regularização
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1 Alvenaria de pedra existente

2 Soleira em pedra lioz

3 Pavimento interior em microcimento pigmentado 

4 Betonilha de regularização (esp. 0.05m)

5 Laje de betão armado (esp. 0.15m)

6 Porta de madeira existente a recuperar

7 Cantaria existente a preservar

8 Conduta de insuflação

9 Isolamento acústico em lã de rocha

10 Gesso cartonado pintado a branco (esp. 15mm)

11 Grelha de ventilação ajustável

12 Reboco com acabamento de estuque pintado a branco 

13 Betão projectado sobre malha electrossoldada (esp. 0.05m)

14 Perfil metálico UNP180 

15 Rodapé em madeira lacado a branco

16 Pavimento interior em madeira casquinha 0.10 x 1.35m 

17 Camada de regularização

18 Laje de betão armado (esp. .018m)

19 Balaustrada em pedra lioz

20 Caixilharia de folha dupla em madeira lacada a branco

21 Arco e portas de correr existentes em madeira a preservar

22 Reboco à base de cal hidráulica pintado a branco 

23 Viga de coroamento em betão armado

24 Varão de aço para empalmagem da viga de coroamento à alvenaria

25 Caleira de recolha de águas (esp. abertura 0.02m à superfície)

26 Camada de forma em betonilha

27 Tela de impermeabilização

28 Pavimento exterior em lajetas de betão 0.65 x 0.65m

29 Guarda corpo metálica pintada a branco

30 Caixilharia de folha única pivotante ao centro em alúmínio lacado a branco

31 Laje de betão armado (esp. 0.20m)

32 Camada de regularização

33 Tela de impermeabilização

34 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp.0.10m)

35 Camada de assentamento

36 Azuleijo branco 0.15 x 0.15m

37 Caleira de recolha de águas da cobertura

Cantaria existente

Alvenaria de pedra existente

Betão armado
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1

2

3

4

5

1 Laje de betão armado (esp. 0.10m)

2 Camada de forma em betonilha (esp. 0.15m)

3 Pavimento exterior em lajetas de betão 1.35 x 1.40m

4 Caleira de recolha de águas (esp. abertura 0.02m à superfície)

5 Soleira em pedra lioz

6 Caixilharia de folha única em alumínio lacado a branco

7 Laje de betão armado (esp. 0.15m)

8 Betonilha de regularização (esp. 0.05m)

9 Pavimento interior em microcimento pigmentado

10 Conduta de extração

11 Isolamento acustico em lã de rocha

12 Gesso cartonado pintado a branco (esp. 15mm)

13 Grelha de ventilação ajustável

14 Borracha de dilatação Neopren

15 Viga metálica HEB200 pintada a branco

16 Laje de betão armado (esp. 0.18cm)

17 Pavimento interior em madeira casquinha 0.10 x 1.35m 

18 Caixilharia em alumínio lacado a branco com janela projetante

19 laje de betão armado (esp. 0.20m)

20 Camada de regularização

21 Tela de impermeabilização

22 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp.0.10m)

23 Camada de assentamento

24 Azuleijo branco 0.15 x 0.15m

25 Capeamento em aço galvanizado pintado a branco

26 Caixilharia de folha única em madeira lacada a branco

27 Rodapé em madeira lacado a branco 

28 Reboco à base de cal hidráulica pintado a branco

29 Lintel de betão armado para reforço do vão

30 Betão projectado sobre malha electrossoldada

31 Conduta de insuflção

32 Alvenaria de pedra existente

33 Perfil metálico UNP180

34 Cantaria existente a preservar

35 Caixilharia de duas folhas em madeira lacada a branco

36 Viga de coroamento em betão armado

37 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 0.08m)

38 Caixilharia de folha única em alumínio lacado a branco
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