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PROMONTORIO
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Beato 1904
Localizado na zona ribeirinha de Lisboa entre o Convento de Grilo do séc. XVII e o Hub
Criativo do Beato, este antigo armazém de vinho e azeite foi convertido num espaço
de trabalho flexível, não perdendo, no entanto, o seu carácter histórico. O edifício de 3
andares tem duas fachadas de frente rua, respectivamente a Norte, na rua do Grilo, e a
Sul, na Rua da Manutenção.
Estruturalmente, este conjunto histórico foi construído num sistema de grossas paredes de alvenaria arqueadas no piso térreo, que sustentam uma estrutura de madeira de
travessas e um piso de madeira de largas tábuas. Em termos de restauração do edifício
existente, foram considerados os seguintes princípios: (a) limpar o espaço de todas as
adaptações residuais e não qualificadas, sobrepostas ao longo de décadas e de diferentes apropriações e usos; (b) fazer o melhor uso da estrutura existente, minimizando
o processo de demolição e a nova construção; (c) abrir selectivamente vãos tanto no
telhado quanto na fachada leste, de modo a trazer a luz natural para dentro do espaço.
O pátio leste serve de acesso ao núcleo de distribuição vertical dos andares e ao estacionamento adjacente. Fazendo uso deste pátio, que já possuía as marcas de arcos
pré-existentes nas paredes do piso térreo, novas aberturas foram feitas usando a antiga
métrica e replicando-as nos andares superiores.
Nesta fachada, uma escadaria metálica industrial que culmina numa ampla varanda,
liga os diferentes pisos, servindo como escada de incêndio e, em simultâneo, como uma
área exterior com vista para o rio. Quanto ao espaço interior, foram retiradas todas as
divisórias não originais, ficando as casas de banho, despensa e arrumação agrupadas
num único bloco, libertando a presença táctil e tectónica das grandes tábuas corridas
de madeira, do pavimento e as vigas do tecto. As paredes de alvenaria são acabadas em
reboco de cimento branco e areia cor amarela, enquanto o núcleo do elevador interior é
feito em chapas de aço à cor natural.
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