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Situada em Lisboa na cidade que 
sempre viveu de uma relação 
marcante com o Tejo e o Atlântico, 
a zona de implantação do Edifício 
serviu de palco a uma contínua 
ocupação humana que remonta à 
Idade do Bronze Final. 

A outrora cidade romana Olisipo, 
implantou aqui a grande estrutura 
do hipódromo, que viria a definir a 
matriz sobre a qual, séculos mais 
tarde, se formou a Praça do Rossio. 

Located in Lisbon, a city that 
has always lived in a remarkable 
relationship with the Tagus and the 
Atlantic, the building’s implantation 
area served as a stage for a continuous 
human occupation that dates back to 
the Late Bronze Age.

The former Roman city  of Olisipo 
implanted here the huge hippodrome, 
which would come to define its matrix 
on which Rossio Square was set up 
centuries later.

Acima: In documentário Fundeadouro Romano em Olisipo,   Reconstrução da Lisboa Romana do Séc.  I I  a .c
Prox.  página:  Fotografía da Serôdio,  Armando Maia.  Teatro Municipal  São Luiz,  exposição de Arqueologia ,  Lisboa 1973. 

Objetos:  Cerâmicas encontradas nas escavações na praça de Figueira.

O C U P A Ç Ã O  R O M A N A
R O M A N  O C C U P A T I O N

SÉC  I A.C- SÉC  II D.C
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ocupação islâmica - 1056-
1147 - esta zona correspondia 
ao arrabalde ocidental de Al-
Ushbuna. Tendo por base o 
desenho urbano da cidade romana 
existente, a área foi ocupada 
por um conjunto de estruturas 
habitacionais e artesanais não 
amuralhadas, como se identificou 
nas escavações na zona Este da 
Praça da Figueira feitas em 2000, 
aquando da construção do parque 
de estacionamento subterrâneo.

During the late period of the Is-
lamic occupation - 1056-1147 - 
this area corresponded to the 
western outskirts of Al-Ushbuna. 
Based on the urban design of the 
existing Roman city, the area was 
occupied by a set of unwalled 
housing and artisanal structures, 
as identified in the excavations 
in the east of Praça da Figueira in 
2000 when the underground car 
parking was built.

O C U P A Ç Ã O  I S L Â M I C A

1056-1147

I S L A M I C  O C C U P A T I O N
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Lisboa, cidade que sempre 
viveu de uma relação 
marcante com 
o Tejo 

Lisboa muçulmana com indicação da cerca moura
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HOSPITAL DE TODOS-OS-SANTOS

TODOS-OS-SANTOS HOSPITAL

 (que se implantava no mesmo terreno deste edif ício)
( located in the same site as the building)

É com a integração enquanto 
capital do reino de Portugal, em 
meados do século XIII, que Lisboa 
se vai desenvolver definitivamente 
para além da colina do Castelo, 
para fora e em redor da antiga cerca 
moura, ocupando todo o vale que se 
desenvolve entre a Praça do Rossio 
e o Terreiro do Paço. 

É para esta cidade em crescimento, 
com novos arruamentos e um novo 
pólo comercial e social na zona 
ribeirinha que é encomendada, por 
D. João II, a imponente estrutura 
arquitetónica do Hospital Real de 
Todos-os-Santos, construído entre 
1492 e 1504.

It is with the integration as capital 
of the kingdom of Portugal in the 
middle of the 13th century, that 
Lisbon would definitely develop 
beyond the Castle hill, out and 
around the old Moorish fence, 
occupying the entire valley that 
runs between Praça do Rossio and 
Terreiro do Paço. 

In a growing city, with new streets 
and a new commercial and social 
center on the riverside, the 
imposing architectural structure 
of the Royal Hospital of Todos-
os-Santos, built between 1492 and 
1504, was commissioned for this 
location.

1492-1504



1492-1504

Esq.  em cima:  Rossio no séc.  XVI,  autor desconhecido.  Fotografia de José Artur Leitão Bárcia
Esq.  em baixo:  Zuzarte,  Água-tinta,  desenho à pena e nanquim. séc.  XVIII
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Em 1750 um terrível incêndio 
causou danos graves no Hospital 
de Todos-os-Santos, que viria a 
ser reconstruído e ampliado com 
a aquisição de novos terrenos. 
Cinco anos mais tarde, o grande 
terramoto e o incêndio que lhe 
sucedeu destruíram o património 
edificado e móvel do centro da 
cidade de Lisboa, incluindo o 
Hospital.

In 1750 a terrible fire caused se-
rious damage to the Hospital that 
had to be rebuilt and expanded, 
after the acquisition of new land.
Five years later, however, the 
great earthquake and the fire 
that followed destroyed a large 
part of patrimony  heritage of the 
city center of Lisbon, including 
the Hospital.

TERRAMOTO DE LISBOA
LISBOA EARTHQUAKE

1755

Pormenor de desenho aguarelado,  intitulado De São Bento dos Negros ao Corpo Santo

1755
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Parede corta-fogo

Cumieira

Trapeiras

Cobertura amansardada

Cantaria

Caixilharia em madeira verde e branca

Pilastra

Cornija

Embasamento em pedra l ioz

Cunhais
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CARTULÁRIO POMBALINO

POMBALINE CHART
1758-1800

Planta da Fregusia de Santa Justa,  José Monteiro Carvalho (c .  1718-1780)

Extrato de alçado do Cartulário,  Autor Desconhecido 1770
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Cartulário Pombalino - Com o intuito 
de devolver a estabilidade e ordem 
à Cidade, a ideia  da reconstrução 
rapidamente se formulou materializada 
no plano do engenheiro-mor do reino, o 
General Manuel da Maia.
Pretendia-se uma nova ordem no 
urbanismo lisboeta que fosse, acima de 
tudo, funcional. Neste novo contexto 
inicia-se o processo de reconstrução 
de Lisboa, onde todos os elementos 
edificados se deviam seguir pelas regras 
do Cartulário Pombalino.
Através de um plano de Eugénio dos 
Santos, a Praça do Rossio foi regularizada 
com a correção da sua orientação e 
implantação dos Edifícios na envolvente 
da Praça. É sobre a mesma implantação 
do antigo Hospital que se define um 
novo quarteirão retangular, constituído 
por 5 Edifícios. O património edificado 
da praça, ainda que alvo de alterações 
posteriores, manteve a sua génese até 
aos dias de hoje. 
Este quarteirão não segue o plano 
de Mardel de cerca de 1760, mas 
sim um outro, também contido no 
cartulário pombalino, que partindo dos 
desenhos de Mardel, os modifica. O 
alçado corresponde à segunda fase de 
edificação da Praça, com um plano de 
autor anónimo, datado de cerca de 1770.

Pombaline Chart - With the intention 
to restore stability and order in the City, 
the idea of reconstruction was quickly 
formulated and materialized in the plan 
of the chief engineer of the kingdom, 
General Manuel da Maia.
The new order in Lisbon’s urbanism 
was intended to be, above all, function-
al. In this new context, the process of 
reconstruction of Lisbon begins, where 
all the buildings should follow the rules 
of the Pombaline Chart.
Rossio Square was regularized, with 
a urban plan designed by Eugénio dos 
Santos, correcting its orientation and 
advancing the implementation of the 
buildings. It is on the same implanta-
tion of the old Hospital that a new rect-
angular block is defined, containing five 
buildings. The heritage of the square, 
although subject to subsequent chang-
es, has maintained its origins until to-
day. 
This block, specifically, does not follow 
Mardel’s plan from ca. 1760, but anoth-
er one, also contained in the Pombaline 
Chart, which, starting from Mardel’s 
drawings, modifies them. The facade 
corresponds to a second phase of the 
construction of the square, with an 
anonymous author plan, dated from ca. 
1770. 
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Fachada
A fachada voltada para a Praça 
D. Pedro IV é constituída sob 
uma modulação 3-6-9-6-3, a 
fachada voltada para a Praça 
da Figueira assume-se como 
um único volume em toda a 
extensão do quarteirão.

C ob er tura 
Cobertura  irregular  amansardada, 
com estrutura em madeira, onde 
são percetíveis as irregularidades 
entre os módulos, resultantes da 
sua construção faseada.

Mansarda
Último andar de um edifício, 
entre o telhado e o penúltimo 
andar, possuindo fenestrações 
verticais salientes das águas da 
cobertura, geralmente resulta 
em paredes e tetos inclinados.

C antaria 
Pedra maciça, esquadrada e de 
grandes dimensões, colocada 
para emoldurar os vãos.

Fac ade
The facade facing Praça D. 
Pedro IV is built under a 3-6-
9-6-3 modulation, the facade 
facing Praça da Figueira 
assumes itself as a single 
volume over the entire length 
of the block.

Ro of 
Irregular tiled roof, with 
wooden structure, where 
irregularities between the 
modules, resulting from their 
phased construction, are 
noticeable.

Mansard
The top floor of a building, 
between the roof and the 
penultimate floor, with vertical 
fenestrations protruding from 
the roof water, usually results in 
sloping walls and ceilings.

Stone work 
Massive, squared and large 
stone, placed to frame the 
gaps.

Parede corta-fogo

Extrato de fachada do Cartulario 

Cobertura

Mansarda

Cantaria
Stonework

Mansard

Roof

Fire wall

Pare des  cor ta-fogo 
Estas paredes, manifestam-se 
acima do telhado, constituindo 
os elementos corta-fogo típicos 
da construção Pombalina. 

O Edifício do Quarteirão 
do Rossio dispõe de seis 
paredes-mestras transversais 
principais em alvenaria de 
pedra.

Fire  wal ls 
These walls are shown above 
the roof, constituting the 
typical fire-break elements of 
the Pombaline construction.

The Quarteirão do Rossio 
Building has six main cross-
walls in stone masonry.

Cobertura- Roof

Mansarda-mansard

Cantaria-stonework
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Te ctos 
No piso térreo, para além da existência 
das paredes-mestras interiores e 
de fachada, a tecnologia construtiva 
Pombalina tinha o seu teto constituído 
por arcos e/ou abóbadas de alvenaria 
de pedra e tijoleira, típicos destas 
construções, estabelecendo a transição 
entre o R/C e a estrutura de gaiola 
e de frontal nos pisos superiores. 
Nestes pisos os tetos apresentam 
acabamentos em forro de madeira de 
saia-camisa.

Pav imentos
Os pavimentos no R/C apresentam-
-se com lajetas de  pedra Lioz. No 1º 
andar os pavimentos originais são 
constituídos por barrotes de madeira 
dispostos perpendicularmente às 
fachadas principais e sobre os quais 
assenta o soalho de madeira. 

Es c adas
As escadas tinham frequentemente o 
primeiro lanço em pedra, até ao rés-
do-chão alto, sendo que nos restantes 
pisos eram de madeira. As paredes 
da caixa de escada eram construídas 
com a solução dita de frontal.

C ei l ings
On the ground floor, in addition 
to the existence of interior and 
facade master walls, the Pombaline 
construction technology had its 
ceiling made up of arches and / or 
domes of stone and brickwork, typical 
of these constructions, establishing 
the transition between the R / C and 
the cage and frontal structure on the 
upper floors. On these floors, the 
ceilings are finished in a wooden liner 
with a  board-match

Flo oring
The floors on the ground floor have 
Lioz stone slabs. On the 1st floor, the 
original floors are made up of wooden 
bars arranged perpendicularly to 
the main façades and on which the 
wooden floor rests.

Stairs
The stairs often had the first section 
of stone, up to the high ground floor, 
with the remaining floors being made 
of wood. The walls of the stairwell 
were built with the so-called frontal 
solution.

Pavimento & tecto - Flooring & ceil ing Escadas - Stairs
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Óleo sobre tela,   autor Cyriaco 1787.  Dom João,  mais tarde Dom João VI,  passando revista às tropas no Rossio.

Saguõ es
Os saguões são pequenos pátios 
interiores descobertos destinados à 
função de iluminação e ventilação  dos 
compartimentos que não recebem 
luz direta da rua, sendo limitados por 
paredes de alvenaria de pedra com as 
mesmas características que as paredes 
exteriores da fachada.

Pombaline Frontal Walls 
The construction technology 
typically Pombaline is formed 
by wooden bracing elements, 
which are filled with brick or 
fine stone masonry.

Paredes Frontal Pombalino  
A tecnologia construtiva tipicamente 
Pombalina é formada por elementos 
de contraventamento em madeira, 
que são preenchidos com alvenaria 
de tijolo ou pedra miúda.

Saguõ es
The halls are small uncovered inner 
courtyards intended for lighting and 
ventilation in compartments that 
do not receive direct street light, 
being limited by stone masonry walls 
with the same characteristics as the 
exterior walls of the facade.
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RECONSTRUÇÃO DA CIDADE 
TÉCNICAS POMBALINAS E CARTULÁRIO
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Esq.  Pintura a óleo,  1954.  Almada Negreiros.  Retrato de 
Fernando Pessoa
Dir.  Fotografía do  Hotel  Francfort .  Eduardo Portugal 
(1900-1958) 
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O Hotel Irmãos Unidos inaugurado 
em 1852, terá tido como base 
o Restaurante Irmãos Unidos, 
aberto em 1832 no nº51 da Praça 
D.Pedro IV, tendo posteriormente 
passado a designar-se por 
Hotel Francfort. Tornando-se 
conhecido por ter sido palco 
da fundação do famoso grupo 
Orpheu em 1915, o proprietário 
do hotel, encomendava anos mais 
tarde ao mestre Almada Negreiros 
um quadro de Fernando Pessoa 
para homenagear o escritor.

The Irmãos Unidos Hotel was  
opened in 1832, based on the 
Irmãos Unidos. But it became  
only known  in 1915, for being the 
stage for the foundation of the 
famous Orpheu group. The owner 
entrusts Almada Negreiros with 
a painting of Fernando Pessoa to 
honor the writer. This Hotel would 
later become the Francfort Hotel.

O RENASCER OITOCENTISTA

INAUGURAÇÃO 
DO HOTEL E DO 
RESTAURANTE 

IRMÃOS UNIDOS
1832 Restaurante - 1852 Hotel

1832

1852

THE 19TH CENTURY REVIVAL

OPENING OF HOTEL 
AND RESTAURANT 
IRMÃOS UNIDOS
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Em 11 de abril de 1870, foi içada a estátua 
de D. Pedro IV para o topo da coluna. 
A estátua distante e altiva de D. Pedro 
IV emerge da população portuguesa 
que apoiou o monarca (personificada 
nos brasões municipais) e representa 
o vértice das virtudes indispensáveis 
à exemplar governação, simbolizadas 
pelas estátuas da Moderação; da 
Prudência; da Justiça e da Fortaleza. 
D.Pedro IV foi representado com uma 
coroa de louros, o manto da realeza e 
a Grã-Cruz da Torre e Espada.

On April 11, 1870, the statue of D. Pedro IV 
was hoisted to the top of the column. The 
distant and proud figure of D. Pedro IV 
emerges from the will of the Portuguese 
population that supported the monarch, 
personified in the municipal coat of arms, 
and representing the vertex of the virtues 
indispensable to exemplary governance, 
symbolized by the statues of Moderation, 
Prudence, Justice and Fortress. D. Pedro 
IV was represented with a laurel wreath, 
the mantle of royalty and the Grand Cross 
of the Tower and Sword, which he had 
received from his daughter, five days 
before his death.

INAUGURAÇÃO DA 
ESTÁTUA D. PEDRO IV

1870

INAUGURATION OF 
D. PEDRO IV STATUE

1870

Fotografia da inauguração do monumento a D.  Pedro IV,  29 Abril  1870.  Autor desconhecido
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No terreno onde se implantara parte 
do Hospital de Todos-os-Santos, onde 
outrora havia sido a Horta do Hospital, 
é inaugurado a 16 de maio de 1885, pela 
família real, o mercado da Praça da 
Figueira.

O novo mercado de venda de frutas 
e legumes organizava uma área de 
8.000m2 ao longo de três naves e 
quatro cúpulas, e esteve presente 
neste lugar durante 64 anos.

The market of Praça da Figueira was 
opened on May 16, 1885 by the royal 
family on the land where part of the 
Hospital de Todos-os-Santos, where 
Horta do Hospital was once located.

The new fruit  and vegetable market 
covered an area of 8000m2 under three 
naves and four domes, and remained 
open for 64 years.

MERCADO DA FIGUEIRA

FIGUEIRA MARKET
1885-1949

Em cima:  Fotografía do interior do Mercado da Figueira. 
Ornamentação dos últ imos festejos doe Santo António e de 
São João al i  realizados.  Junho 1948.  Autor Desconhecido

Pág.  seg. :  Fotografía fachada Mercado da Figuiera;  1  de 
Julho de 1949.  Eduardo Portugal .
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1885-1949
MERCADO DA FIGUEIRA
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O Hotel Francfort, fundado em 1894-
95, por António José da Silva veio 
ocupar o lugar do “Hotel Irmãos 
Unidos“ que existia no mesmo local 
desde 1853. O hotel dispunha de 140 
quartos distribuidos por três pisos, 
tendo mais tarde sido comprado 
por Alexandre d’Almeida, também 
detentor dos famosos hotéis Palace 
Hotel do Bussaco e Palace Hotel da 
Curia.

O hotel viria a encerrar em 1977-78 e 
permanece devoluto até hoje.

The Francfort Hotel, with 140 rooms 
spread over 3 floors, was founded 
in 1894-95 by António José da Silva, 
taking  the place of the “Hotel Irmãos 
Unidos” which existed in the same 
place since 1853. Later, it was bought 
by Alexandre d’Almeida, also owner of 
the famous Palace Hotel do Bussaco 
and Palace Hotel da Curia hotels.

The hotel was to close in 1977-78, 
remaing empty until today.

HOTEL FRANCFORT
1894-1980
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1894

HOTEL FRANCFORT

Pág .  ant. :Panorâmica da Baixa sobre a encosta do Castelo,  da 
Graça e da Senhora do Monte,  1911 .  Autor Desconhecido

Em cima:  Fotografía f inal  do séc.  XIX (c .  1960) .  Autor Descon-
hecido.  Fonte:  Col .  Estúdio Mário Novais FCG-Biblioteca de Arte

Em baixo:Praça da Figuiera Agosto 1950.  Eduardo Portugal
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A Manteigaria União terá aberto 
pela primeira vez em 1900. O espaço 
destaca-se pela pintura mural do 
teto, emoldurada em estuque com 
elementos vegetalistas. A pintura 
representa dois “putti” abraçados, 
entre um panejamento de tom 
azul e uma filactera onde se pode 
ler o nome da loja. 

De salientar são também as 
prateleiras com aplicações em 
mármore, originais da antiga 
Manteigaria União.

The Manteigaria União opened for 
the first time in 1900.

The space stands out for its 
frescoes on the ceiling framed in 
stucco with botanical elements. 
The painting represents two putti 
holding each other, between a 
blue tone drapery and a phylactery 
where the name of the store 
can be read. Also noteworthy 
are the shelves with original 
marble applications from the old 
Manteigaria União.

MANTEIGARIA UNIÃO
UNIÃO BUTTER SHOP

1900-2018
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ABERTURA 
MANTEIGARIA UNIÃO

1900

Au
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r(
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19

70

Mantegaria União,  Ferreira Cunha (1900-1970)
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Fundada a 18 de Março de 1922 por Isidro 
Lopes e Raul de Moura, a Pastelaria 
Suíça ganhou protagonismo a nível 
nacional com a introdução em Portugal 
do croissant francês. Durante a 2ª 
Guerra Mundial, a chegada de milhares 
de refugiados do resto da Europa, aliada 
à localização central do estabelecimento 
e à democratização das esplanadas, 
tornaram a Pastelaria Suíça num ponto 
de encontro e lazer por excelência.

O icónico artista português Almada 
Negreiros terá desenhado o logótipo 
azul do estabelecimento. É de salientar 
que o pintor terá revestido as paredes 
da pastelaria com frescos entretanto 
destruídos por uma fuga de água de um 
piso superior. Não obstante, a história 
da Pastelaria Suíça mantém-se para 
sempre ligada à sua obra.

Pastelaria Suíça (lit. Swiss pastry shop) 
was founded on March 18, 1922 by Isidro 
Lopes and Raul de Moura and gained 
notoriety introducting the French 
croissant in Portugal. During the Second 
World War, the arrival of thousands 
of refugees from the rest of Europe, 
combined with the central location of the 
establishment and the democratization 
of the terraces, made Pastelaria Suíça 
a meeting point and a leisure place of 
excellence.

Almada Negreiros designed the blue logo 
of the establishment. It should be noted 
that the painter covered the walls of the 
shop with frescoes, although they were 
later destroyed by a water leak from an 
upper floor. Nevertheless, the history of 
the pastry shop remains forever linked 
to his work.

PASTELARIA SUÍÇA
PASTELARIA SUÍÇA

1900-2018
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PASTELARIA SUÍÇA

1922-2018

Fotografía da esplanada Pastelaria Suíça,  1971 .  Armando Maia Serôdio (1097-1978)
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A Pérola do Rossio, fundada em 1923 
apresenta uma fachada em ferro 
com pilastras a emoldurar a porta 
e montra inspiradas na arquitetura 
do ferro. O interior apresenta 
mobiliário de época e um icônico 
letreiro com uma moldura de néon 
verde.

Pérola do Rossio shop, founded in 
1923, has an iron facade with pilasters 
framing the door and showcase 
inspired by iron architecture. The 
interior features period furniture 
and an iconic sign with a green neon 
frame.

PÉROLA DO ROSSIO
1923-

1923

~ ~
~

PÉROLA DO ROSSIO
Pérola do Rossio,  2018.  Contacto Atlântico
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CASA DA SORTE
1940-2018

Fundada em 1933, a Casa da Sorte abriu 
uma agência no Rossio em 1940. O 
projeto inicial de Rodrigues Lima viria 
a ser completamente alterado pela 
remodelação proposta por Conceição 
Silva, na década de 60. No seu interior 
podem observar-se as abóbadas de 
aresta originais, típicas dos pisos térreos 
pombalinos, que também podem ser 
encontradas no conjunto de Edifícios 
localizados nas traseiras da Pérola do 
Rossio.

Founded in 1933, Casa da Sorte opened 
a branch in Rossio in 1940. Rodrigues 
Lima’s initial project was to be 
completely altered by the remodeling 
proposed by Conceição Silva, in the 
1960. Inside, one can see the edge 
vaults originally frequent on Pombaline 
ground floors, which can also be found 
on the rear set of Pérola do Rossio.

CASA DA SORTE
Fotografía fachada loja Casa da Sorte,  1940.  Autor desconhecido.  Fonte:  Fundação  Calouste Gulbenkian
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INCÊNDIO 1940

1940INCÊNDIO COBERTURA
HOTEL FRANCFORT

Au
to

r(
es

): 
Fi
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ar
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. 1

95
0

Após várias décadas em 
funcionamento ocorre em 1940 
um outro incêndio no Rossio. 
Neste incêndio dá-se a destruição 
do quarto piso que, apesar 
dos danos, não determinou 
de imediato o fecho do Hotel 
Francfort. Contudo, na década de 
70 este viria a encerrar, deixando 
o Edifício ao abandono, assim 
tendo permanecido até aos dias 
de hoje.

After several decades of operation, 
in 1940, another fire occurred 
in Rossio, destroying the fourth 
floor of the building. However,  
the Hotel only closed its doors in 
the late 70s’, leaving the building 
abandoned until today. 

INCÊNDIO HOTEL FRANCFORT
FIRE IN HOTEL FRANCFORT

Extrato de Filmarte.  15 Julho 1950.  Fonte:  Revista Municipal ,  1º  trimestre 1951 ,  n 48
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No início dos anos setenta começamos 
a ver o declínio da Baixa e do Chiado, 
que culminou no incêndio do 
Chiado em 1988, iniciando assim os 
processos de degradação do edificado 
e do despovoamento. As alterações 
na acessibilidade, a quebra no 
emprego, a mudança do estilo de vida 
e a concorrência a nível comercial e 
criação de novos locais de lazer na 
Cidade, foram os grandes factores 
para a degradação da Baixa e do 
Rossio.

At the beginning of the 70s’, we start to 
see the decline of Baixa and Chiado, 
which culminated in the Chiado fire 
in 1988, thus initiating the process 
of depopulation of the building. The 
changes in accessibility, the drop in 
employment, the change in lifestyle 
and the development of shopping and 
leisure in other neighbourhoods of 
the city were the major factors for the 
degradation of Baixa and Rossio.

ABANDONO DO EDÍFICIO

ABANDONMENT OF ROSSIO

O ABANDONO DO EDIFÍCIO

1970

Fotografía da Praça D.  Pedro IV,  1947.  Henrique Maufroy 
Seixas(1887-1948) ,  colecionador,  investigador. 

1970-2000
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PRAÇA DO ROSSIO-PRAÇA FIGUEIRA

O QUARTEIRÃO 
PATENTEIA UM ELEVADO 

ESTADO DE DEGRADAÇÃO 
E ESTÁ TOTALMENTE

DEVOLUTO.



O estado atual da degradação 
da cobertura é elevado, sendo 
necessário a reestruturação 
integral da mesma. O fato da 
cobertura permitir a entrada 
de água dentro do Edifício, 
juntamente com outros fatores, 
tem contribuído para a aceleração 
da deterioração do interior do 
Edifício, sendo que a zona sul da 
cobertura não foi reparada após 
o incêndio do hotel Francfort 
de 1970. Em algumas zonas do 
telhado o revestimento em telha 
original foi substituído por chapas 
metálicas ou telas.

The current state of coverage 
degradation is almost 
total, requiring a complete 
restructuring. The fact that the 
roof allows water to enter the 
building together with other 
factors also contributes to the 
deterioration of the interior of the 
building. Moreover, the southern 
portion of the roof was not 
repaired after the Hotel Francfort 
fire. In some areas of the roof the 
original tile covering does not 
exist and has been replaced by 
metal sheets or canvas. 

THE ROOF

A COBERTURA

Cobertura- Analise estado actual

Ruína
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A adulteração do piso 0 resulta das 
múltiplas obras efectuadas no Edifício ao 
longo do tempo. Neste piso, os espaços 
nas lojas pré-existentes foram sendo 
alargados com eliminação de muitas 
paredes da compartimentação original.

As situações de maior adulteração 
ocorrem no topo norte (antiga Pastelaria 
Suíça) e na zona central (antiga Camisaria 
Moderna) em que a eliminação das paredes 
foi conseguida através da colocação de 
múltiplas vigas metálicas no teto para 
suporte do pavimento e das paredes dos 
pisos superiores.

Na zona central, ao nível do piso térreo, as 
obras realizadas eliminaram totalmente 
a parede mestra transversal original, 
substituindo-a por três pilares de betão 
armado apoiando vigas metálicas que, 
por sua vez, suportam a parede mestra 
remanescente acima do piso térreo. 
Deve referir-se que esta solução de 
ressalva da parede eliminada mostrou-

se desadequada por ser excessivamente 
deformável, o que provocou 
assentamentos diferenciais muito 
significativos nos pisos superiores acima 
desta zona, incluindo a deformação do 
próprio telhado.

Em relação aos pisos superiores, verifica-
se ainda uma alteração substancial 
no topo norte do Edifício em que as 
paredes interiores foram retiradas 
quase integralmente ao nível do 1º andar 
e integralmente no 2º andar. De acordo 
com o registo no arquivo da Câmara 
Municipal de Lisboa, esta alteração foi 
realizada em 1928 para instalação de um 
armazém de tecidos. Nesta intervenção, 
as paredes eliminadas nestes dois pisos 
foram substituídas por um conjunto 
de 6 colunas em ferro fundido e por 
vigas metálicas distribuídas nas duas 
direcções e colocadas sob os barrotes 
dos pavimentos em causa.

AS PAREDES

THE WALLS
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The adulteration of the groundfloor 
walls results from the multiple works 
carried out in the building over time. 
On this floor, the spaces of the pre-
existing stores have been enlarged by 
the owners, eliminating many of its 
original walls.
The main adulterations took place in 
the northern wing (former Pastelaria 
Suiça shop) and in the central area 
(formerly Camisaria Moderna) where 
the walls were replaced by multiple 
metal beams in the ceiling to support 
the flooring and the walls above.
In the central zone, still on the 
groundfloor, the works carried out have 
even eliminated the original transverse 
master wall, replacing it with three 
reinforced concrete pillars supporting 
metal beams that, in turn, support the 
remaining master wall above this floor.
It should be noted that this solution 
wall proved to be inadequate because 
it caused significant differential 
settlements on the upper floors above 
this area, including the deformation of 
the roof itself, due to its deformability 
range.
In relation to the upper floors, there 
has been a substantial change in 
the northern wing of the building, 
in which the interior walls has been 
removed almost entirely on the first 
floor and entirely on the second floor. 
According to the Lisbon City Council 
archive, this change was made in 1928 
to install a fabric warehouse. In this 
intervention, the walls eliminated on 
these two floors were replaced by a set 
of 6 columns in cast iron and by metal 
beams distributed in both directions 
and placed under the joists of the floors 
in question.
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A zona central do Edifício apresenta  
uma deterioração importante com 
diferenciais muito significativos 
ao nível dos pavimentos de todos 
os pisos e com enfolamento/
desaprumo de paredes  frontal, 
levando a que tenham sido colocados 
escoramentos provisórios em 
vários locais. Esta degradação é 
igualmente observada a nível dos 
tetos de estuque e saia-camisa.

The central area of the building shows 
significant deterioration on the floors 
on all stores and with plastering / 
unplugging of the front walls, leading 
to provisional shoring in several 
places. This degradation is also 
observed in the plaster ceilings and 
the match boarding lining.

PAVIMENTOS & TETOS

FLOORING & CEILINGS

Piso 04- Analise estado tectos
Ruína
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ESCADAS & AZULEJOS

STAIRS & TILES

Subsistem no edifício algumas 
escadas originais pombalinas, 
com lambris revestidos a azulejos 
do séc. XVII, bem como a escada e 
elevador do Hotel Francfort, esta 
considerada de relevante valor 
patrimonial. As restantes escadas 
existentes não são originais 
pombalinas.

Currently the building has 
original Pombaline stairs with 
18th century tiles, in various states 
of degradation. There still are the 
old stairs of the Hotel Francfort, 
as well as its elevator, considered 
of relevant patrimonial value. The 
remaining staircase cores have 
more recent elements, without a 
Pombaline origin.
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PASTELARIA SUÍÇA

ESCADAS HOTEL 
FRANCFORT
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Ao longo de todo o Edifício é 
possível notar a adulteração 
e falta  de algumas  portadas  
interiores e aduelas existentes, 
contudo, existem ainda alguns  
exemplares preservados em 
bom estado de conservação.

Throughout the building it 
is possible to notice the lack 
and degradation of existing 
shutters and staves, althought 
some elements in reasonable 
condition still exist.

PORTADAS & ADUELAS
STAVES & SHUTTERS
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Neste quarteirão estabeleceram-
se várias lojas que se tornaram 
referências no comércio da 
cidade de Lisboa, como é o caso 
da Pastelaria Suíça e da Casa da 
Sorte. A Manteigaria União, a 
Pérola do Rossio e a Ourivesaria 
Lisboa foram distinguidas como 
“Lojas com História, pela Câmara 
Municipal de Lisboa.

In this building, a group of 
historical commercial spaces 
was implemented during the 
19th and 20th centuries, such as 
the Pastelaria Suiça and the Casa 
da Sorte establishment, but also 
spaces such as Manteigaria União, 
Pérola do Rossio or Ourivesaria 
Lisboa. These last three stores are 
of historical interest.

OURIVESARIA

PÉROLA DO ROSSIO

CASA DA SORTE

LOJAS COM HISTÓRIA

HISTORICAL STORES
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A MANTEIGARIA UNIÃO



46

to
m

o
rr

o
w

am
an

h
ã

I I I .  O  Q U A R T E I R Ã O  A M A N H Ã

I I I .  T O M O R R O W



47

to
m

o
rr

o
w

am
an

h
ã

O
 IN

T
ER

IO
R

REABILITAR, 
RESPEITAR E 
PRESERVAR 
A MEMÓRIA DOS 
ESPAÇOS MAIS 
ICÓNICOS E 
IDENTITÁRIOS
DO EDIFÍCIO

A proposta de intervenção interior pauta-
se pela remodelação e reorganização do 
espaço de forma a garantir a adequação 
do Edifício ao programa pretendido e às 
suas consequentes necessidades. Como 
estratégia orientadora da ponderação 
das soluções estruturais é proposta a 
salvaguarda dos elementos identificados 
como originais, sendo que, os demais 
elementos introduzidos ao longo do 
tempo, e muitas vezes sem autorização, 
serão removidos e substituídos. 

The interior intervention proposal 
is guided by the remodeling and 
reorganization of the space in order to 
guarantee the adequacy of the building 
to the intended program and its 
consequent needs. As a guiding strategy 
for the consideration of structural 
solutions, it is proposed to safeguard 
the elements identified as original, and 
the remaining elements introduced over 
time, and often without authorization, 
will be removed and replaced.
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A reconstruir
Existente

TETOS & PAVIMENTOS
CEILINGS & FLOORING



RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, TETOS, 
PAVIMENTOS, PORTADAS E ADULEAS

É proposta  a manutenção da materialidade 
e sistemas construtivos dos pavimentos, 
considerando a reparação das zonas 
degradadas e a substituição total onde 
os mesmos tenham sido removidos.  A 
intervenção ao nível dos tetos pauta-
se igualmente pela manutenção da 
materialidade e sistemas construtivos 
dos tetos originais de estafe e de saia-
camisa, com substituição parcial ou total 
consoante a severidade das anomalias,  
mantendo-se desta forma a memória e 
escala dos compartimentos originais das 
salas viradas para o Rossio.

It is proposed to replace the original 
Pombaline structural system throughout 
the building taking in account the 
maintenance of the materiality and systems 
of the floors, considering their replacement 
in the degraded areas. The ceilings will 
also maintain the materiality and design 
of the roof, as the match board ceilings, 
considering their replacement in the 
degraded areas, maintaining the memory 
and scale of the original compartments of 
the rooms facing Rossio.
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PAREDE EM FRONTAL POMBALINO

POMBALINE WALLS

Paredes com Cruz de Santo Andrè

DEVOLVER À 
CIDADE UM 
CONJUNTO DE 
ESPAÇOS QUE 
PASSA A SER 
MAIS DO QUE 
MERO CENÁRIO 
URBANO. 
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ESTUDO DA FACHADA
THE STUDY OF THE FAÇADE

O conjunto edificado revela a dicotomia 
entre as frentes de maior dimensão, 
sendo que a geometria da cobertura 
acompanha cada uma das fachadas de 
forma distinta. A modulação da frente 
da Praça D. Pedro IV apresenta cinco 
módulos de três águas, e uma única água 
contínua voltada para a Praça da Figueira.

As fachadas dos topos do quarteirão 
também apresentam a mesma dicotomia, 
acompanhando nos cunhais com a Praça 
D. Pedro IV a modulação dessa frente, 
distinguindo-se dos cunhais com a 
Praça da Figueira que acompanham a 
geometria  caracterizadora desta.
O desenho do alçado do piso térreo será 
reposto, respeitando a métrica de desenho 
do alçado representado no Cartulário 

Pombalino de 1770, com adaptações 
pontuais para melhor alinhamento com 
os varandins existentes. Na fachada para 
a Praça da Figueira, uniformizaram-
se os cantos chanfrados dos vãos mais 
estreitos para se conformarem com os 
originais, existentes nessa fachada.

É proposta a manutenção e restauro/
reposição, quando necessário, das 
paredes exteriores perimetrais, das 
cantarias em pedra existentes, cunhais, 
pilastras, frisos, cornijas, socos e 
molduras. De igual modo pretende-se a 
reparação das balaustradas dos varandins 
pintadas à cor verde e a  substituição de 
toda a caixilharia existente a partir do 
piso 1 por caixilharia em madeira maciça 
e caixilharia em ferro no piso térreo.
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The built ensemble reveals the dichotomy 
between the largest fronts, being divided 
longitudinally, and the geometry of the 
roof accompanying each of the facades in a 
different way. The modulation of the front 
of Praça D. Pedro IV has five modules of 
3-gale modules, and a single continuous 
water facing Praça da Figueira.

The façades of the tops of the block also 
present the same dichotomy, following the 
modulation of this front in the corners and 
Praça D. Pedro IV, distinguishing it from 
the corners with Praça da Figueira that 
accompany its characteristic geometry.

The design of the elevation of the ground 
floor will be restored, respecting the 
metrics of elevation design represented in 
the 1770 Pombaline Cartular, with specific 
adaptations for better alignment with the 
existing balconies. On the façade for Praça 
da Figueira, the chamfered corners of the 
narrowest spaces were standardized to 
conform with the originals, existing on 
that façade.

It is proposed to maintain and restore / 
replace, when necessary, the perimeter 
exterior walls, existing stone stonework, 
cornerstones, pilasters, friezes, cornices, 
punches and moldings. Likewise, we 
intend to repair the balustrades of the 
balconies painted in green and replace 
all the existing frames from the first floor 
with solid wood frames and iron frames 
on the ground floor.



 CARTULÁRIO 1770
 PRAÇA D. PEDRO IV

EXISTENTE
ALÇADO PRAÇA D. PEDRO IV

PROPOSTO 2020
ALÇADO PRAÇA D. PEDRO IV
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LOJAS COM HISTÓRIA
HISTORICAL STORES

AS FACHADAS 
DAS LOJAS 
H ISTÓRICAS 
SERÃO
RESPEITADAS E 
REABILITADAS 

Existente = Proposto

Alçado da Praça D. Pedro IV

The most relevant elements of the memory 
of the commercial spaces that once 
developed their activity in these buildings 
will be preserved and restored:
- Manteigaria União (União Butter Shop): 
integral preservation of furniture and 
ceiling frescoes with stucco frame; 
preservation and restoration of the ornate 
wedge on the facade;
- Ourivesaria Portugal: preservation and 
restoration of the ornate wedge;
- Casa da Sorte: preservation of the interior 
ceramic panel, executed by Antonio Lina.

The emblematic Pérola do Rossio store, 
no significant alteration or interventionis 
planned, ensuring the founding family its 
trade unchanged.

OURIVESARIA

PÉROLA DO ROSSIO

Serão preservados e restaurados os 
elementos mais relevantes da memória 
dos espaços comerciais que outrora 
desenvolveram a sua atividade nestes 
edifícios:
- Manteigaria União – preservação integral 
do mobiliário e pintura mural do teto 
com moldura de estuque; preservação e 
restauro do cunhal ornamentado existente 
na fachada;
- Ourivesaria Portugal- preservação e 
restauro do cunhal ornamentado;
- Casa da Sorte- preservação do painel 
cerâmico, executado por Antonio Lina, 
existente no interior.

A emblemática loja Pérola do Rossio 
manterá o contrato de arrendamento 
e retomará a sua atividade sob a mesma 
gestão original.
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A CAIXILHARIA
THE FRAMES

A caixilharia dos pisos superiores  
será em madeira de casquinha, 
lacada a branco, com aro lacado 
a verde e vidros duplos. Pelo 
lado interior, serão recuperadas 
as portadas em madeira maciça 
existentes, e reproduzidas as 
restantes. Serão também, sempre 
que possível, reparadas as 
cremonas originais, assegurando-
se réplicas das mesmas nas novas 
portadas.

The window frames of the upper 
floors will be made of pinewood, 
lacquered in white, with a lacquered 
green rim and double glazing.    
In the interior, the existing wooden 
shutters would be rehabilitated and 
the missing ones would be repro-
duced based on the original ones. 
Whenever possible, the original 
hardware will also be repaired, en-
suring replicas for the new shutters.
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A COBERTURA
THE ROOF

A volumetria existente apresenta 
duas águas, divergindo da leitura 
com os quarteirões envolventes. 
Estando em causa um quarteirão 
da Praça D.Pedro IV, e observando 
a extrema degradação da 
cobertura existente, opta-se pela 
proposta de uma morfologia de 
cobertura que se considera mais 
próxima da origem do plano da 
Baixa. Preconiza-se portanto 
uma cobertura com quatro águas 
no sentido poente nascente e 
duas cumeeiras a cotas distintas, 
aproximando-nos assim dos 
desenhos de 1770, presentes no 
cartulário.

The existing volumetry presents 
two gable roof, diverging 
from the reading with the 
surrounding blocks from Praça 
D. Pedro IV and its surrounders. 
This concerned, and observing 
the extreme degradation of 
the existing coverage, it is 
proposed a roof morphology 
considered closer to the origin 
of the Baixa plan. Therefore, 
the new roof would be a four-
gable one, towards the east and 
two ridges at different levels, 
thus approaching the drawings 
of 1770, present in the original 
chart.
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Paredes corta-fogo com ritmos irregulares
Fire walls  with irregular rhythms

Predominância de coberturas a quatro águas
Predominance of  coverings to four gables roof P
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Regularização com os al inhamentos envolventes
Regularization with the surrounding al ignments

Recuperação das paredes corta-fogo
Recovery of  f ire walls
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Autor(es): Serra Ribeiro, 22 Setembro 1919

Autor(es): Mirage Virtual Reality, 2020TOMORROW
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Reconstruction of Roman Lisbon in the 2nd century a.c; In documentary Fundeadouro Romano in Olisipo.
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Objects: Ceramics found in excavations in Figueira square. Photographs by Serôdio, Armando Maia. São Luiz Munici-
pal Theater, Archeology exhibition, Lisbon 1973.

page 9
Lisbon, a city that
has always lived an strong 
relation with the tagus

Muslim Lisbon with indication of Moorish fence.
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Top: Rossio in the 16th century,  unknown author. Photograph by José Artur Leitão Bárcia
Down: Rossio, Water-ink, pen drawing and ink. 18th century, Zuzarte.
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Detail of watercolored drawing, entitled From São Bento dos Negros to Corpo Santo
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Plan of the parish of Santa Justa, by José Monteiro Carvalho (c. 1718-1780)

P H O T O G R A P H Y  C A P T I O N S
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Facade extraction from Pombaline Chart, unknown author,1770.
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Facade extraction from Pombaline Chart, unknown author,1770.
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Dom João, later Dom João VI, reviewing the troops in Rossio. Oil on canvas, author Cyriaco 1787.

page 18

Left: Fernando Pessoa portrait, by Almada Negreiros. Oil painting, 1954. 
Right: Photograph of Hotel Francfort, by Eduardo Portugal (1900-1958)
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Photo of the inauguration of the monument to D. Pedro IV, 29 April 1870. Unknown author.

page 20

Photograph of the interior of the Figueira Market. Ornamentation of the last festivities of Santo António and São João 
held there, June 1948. Author Unknown
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Photo of the facade of Mercado da Figuiera; July 1, 1949, byEduardo Portugal.

page 22

Panoramic photograph of Baixa on the slopes of São Jorge Castle, Graça and Senhora do Monte, 1911. Unknown Au-
thor

Photograph of the  19thcentury, (c. 1960). Unknown author. Source: Col. Estúdio Mário Novais FCG-Art Library
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Top: Photo of Rossio Square, 19thcentury, (c. 1960). Unknown author. Source: Col. Estúdio Mário Novais FCG-Art Library

Down: Photo of Praça da Figuiera August1950, by Eduardo Portugal.
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Mantegaria União (União Butter Shop), Collection of Ferreira Cunha (1900-1970)
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Photo of Pastelaria Suíça terrace, 1971. Armando Maia Serôdio (1097-1978)
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Pérola do Rossio, 2018. Photo by Contacto Atlântico.
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Photo of the façade of Casa da Sorte store, 1940. Unknown author.Font: Calouste Gulbenkian Fundation
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Filmarte Extract. 15 July 1950. Source: Revista Municipal, 1st quarter 1951, n 48
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Photo of Praça D. Pedro IV, 1947. Henrique Maufroy Seixas (1887-1948), collector, researcher. 
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page 47

TO REHABILITATE,
TO RESPECT AND
TO PRESERVE
THE MEMORY OF
THE MOST
ICONIC AND
IDENTITARY SPACES
OF THE BUILDING

page 50
TO GIVE BACK TO 
THE CITY A SET 
OF SPACES THAT 
BECOMES MORE 
THAN A MERE 
URBAN SCENARIO.

Walls with S. Andrés Cross (typical Pombalino)

page 54
THE FAÇADES OF 
THE H ISTORICAL 
STORES WOULD BE 
RESPECTED AND 
REHABILITATED

page 57

“The intervention restores the genesis of the Pombaline along the building in its original form and metric”.

THE BUILDING 
SHOWS A HIGH

DEGRADED STATE
AND IS TOTALLY

UNUSED.



R E M A R K A B L E  P E O P L E
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Eugénio dos Santos (1711-1760): Portuguese architect and military engineer, responsible for the planning and rebuild-
ing of Lisbon’s Pombaline Lower Town after the 1755 earthquake.

Carlos Mardel( c.1695-1763): Hungarian-Portuguese military officer, engineer, and architect, primarily remembered 
for his role in the reconstruction effort after the 1755 Lisbon earthquake.
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José de Almada Negreiros (1893-1970): Portuguese artist, mainly recognized for its work on tapestry, engraving, mu-
rals, caricature, mosaic, azulejo and stained glass.

Fernando Pessoa ( 1888-1935): Portuguese poet, writer, literary critic, translator, oublisher and philosopher, de-
scribed as one of the most significant literary figures of the 20th century and one of the greatest poets in the Portu-
guese language.
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D. Pedro IV (1798-1834): Also know as Pedo I of Brazil, nicknamed “the LIberator”, was the founder and first ruler of 
the Empire of Brazil, after a short period reigning over Portugal. He was a key figure who helped spread the liberal 
ideals allowing Brazil and Portugal to move from absolutist regimes to representative forms of government. 

page 29

Francisco da Conceição Silva (1922-1982): Portuguese renowned architect.




