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Notas prévias: 

Na presente dissertação optou-se por mantêr a maioria da citações nos seus respectivos idiomas originais, de modo a preservar o 

rigor de cada expressão. Nos casos em que que julgou pertinente traduzi-las por motivos de coerência de leitura, a tradução é feita 

livremente pela autora. As imagens utilizadas foram editadas, apresentando, na sua generalidade, alterações em relação às originais.  

O corpo de texto encontra-se escrito em português, não obedecendo, por opção da autora, ao novo Acordo Ortográfico.
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9Resumo

RESUMO

A presente dissertação surge do interesse em interpelar a obra de arquitectura enquanto construção material 

e simbólica complexa, que não se esgota na síntese do exercício projectual. O conjunto de casas em banda do 

Bairro do Toural, em Bragança, projectado em 1960 pelo arquitecto Viana de Lima, constitui-se como objecto 

de estudo que se presta a essa compreensão alargada da obra de arquitectura e que permite uma reflexão sobre 

a sua dimensão diacrónica e contextual. Assim, desmontando-os, a investigação procura reconhecer a comple-

xidade dos processos de concepção e apropriação do espaço urbano e doméstico nos quais intervêm múltiplos 

actores - desde o arquitecto aos habitantes, que assumem um papel preponderante na produção da sua casa. 

Presta-se particular atenção ao contexto conceptual, cultural e histórico em que se desenvolve o projecto de 

Viana de Lima, identificando os principais temas do debate arquitectónico dos anos 1950 e 1960, caracterizado 

pela procura de uma modernidade de princípios e não apenas de formas, e o modo como estes temas influenciam 

a prática projectual do arquitecto na cidade de Bragança. Por outro lado, procura-se entender como é que a 

proposta arquitectónica moderna foi recebida pelos habitantes de um contexto ainda rural, marcado pela per-

sistência de práticas culturais que testemunham a relação produtiva do homem com o território e a força dos 

vínculos familiares. 

A observação da circunstância presente através de um trabalho de campo que recolhe registos orais, fotográficos 

e gráficos, serve de ponto de partida para entender uma história de transformações do espaço que são expressão 

física da relação recíproca entre arquitectura e vida. Pela sua especificidade tipo-morfológica, as casas em banda 

constituem o quadro que permite a análise comparativa do material recolhido, a emergência de temas espaciais 

recorrentes que possibilitam a identificação das práticas e modos de habitar activamente o Bairro do Toural.

Esta dissertação procura ser um estudo compreensivo desse espaço doméstico, que percorre o processo atribu-

lado da sua produção e que identifica e relaciona os contributos dos seus vários intervenientes. Analisam-se as 

coincidências e as fricções entre o espaço de referente funcionalista projectado por Viana de Lima e a experiên-

cia quotidiana dos habitantes que atribui usos e sentido aos espaços da casa, entre a formalização do projecto 

e a informalidade das acções que se lhe sucedem, como modo de questionar os limites da acção projectual e a 

natureza do acto arquitectónico.
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11Abstract

ABSTRACT

The present dissertation arises from the interest in questioning the architectural work as a complex material and 

symbolic construction, which is not exhausted in the synthesis of the project praxis. The set of row houses in 

Bairro do Toural in Bragança, designed in 1960 by the architect Viana de Lima, is an object of study that lends 

itself to this broad understanding of the architectural work and allows for a reflection on its diachronic and con-

textual dimension. Thus, deconstructing them, the research seeks to recognize the complexity of the processes 

of conception and appropriation of the urban and domestic space in which multiple actors intervene - from the 

architect to the inhabitants, who take a preponderant role in their home’s production.

Particular attention is paid to the conceptual, cultural and historical context in which Viana de Lima’s project 

is developed, identifying the main themes of the architectural debate of the 1950s and 1960s, characterized by 

the search for a modernity of principles and not only of forms, and the way in which these themes influence the 

architect’s design practice in the city of Bragança. On the other hand, we try to understand how the modern 

architectural proposal was received by the inhabitants of a still rural context, marked by the persistence of 

cultural practices that testify man’s productive relationship with the territory and the strength of family bonds.

The observation of the present circumstance through a field work that collects oral, photographic and graphic 

records serves as a starting point to understand a story of transformations of space, that are the physical expres-

sion of the reciprocal relation between architecture and life. Due to their typo-morphological specificity, row 

houses constitute the framework that allows the comparative analysis of the collected material, as well as the 

emergence of recurrent spatial themes that allow the identification of practices and ways of actively inhabiting 

Bairro do Toural.

This dissertation seeks to be a comprehensive study of this domestic space, which goes through the troubled 

process of its production and which identifies and relates the contributions of its various actors. An analysis is 

made of the coincidences and frictions between the functionalist space designed by Viana de Lima and the daily 

experience of the inhabitants that assign uses and meaning to the spaces of the house, between the formalization 

of the project and the informality of the actions that follow, as a way of questioning the limits of the designing 

practice and the nature of the architectural act.
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NOTA INTRODUTÓRIA

O momento de finalização do curso que se materializa na realização desta dissertação, exige um balanço do 

percurso académico que sirva em simultâneo de ponto de partida para a escolha de um projecto que se afigure 

pertinente e até necessário. As limitações dos exercícios académicos confinam-nos à abstracção do projecto, não 

existindo momentos em que as hipóteses sobre as quais o projecto assenta sejam postas à prova. É com esse olhar 

retrospectivo que decido escolher como objecto de estudo os modos de habitar e as práticas do espaço, segundo 

uma perspectiva que procura conhecer a arquitectura para além do projecto - e para além do arquitecto. O 

Bairro do Toural, em Bragança, do qual guardo memórias distantes - dos anos de frequência da escola primária 

do Toural - e próximas - da vivência habitual da cidade -, surge como oportunidade de revisitar um conjunto de 

espaços que conhecia apenas como facto urbano corrente, quotidiano e anónimo. Essa revisita faz-se agora sob o 

olhar da estudante de arquitectura, que confronta as impressões do passado com as referências, os conhecimen-

tos e as observações de que dispõe no presente. A descoberta de que o desenho do Bairro é da responsabilidade 

de Viana de Lima enquanto arquitecto encarregue do Plano de Urbanização da Cidade vem resgatá-lo dessa 

banalização a que experiência quotidiana e leiga o vota, e provocar a curiosidade e o interesse informados pela 

aprendizagem académica. 

O lugar evidencia algumas das transformações que as casas foram experimentando ao longo do tempo, indician-

do um processo longo de produção do espaço urbano e doméstico, pautado pela intervenção de vários actores. 

É esse processo, essa história, que procurei reconstituir como modo de entender a obra de arquitectura no tem-

po - uma leitura do presente das casas que só a consciência da sucessão de acções passadas pode esclarecer. Em 

primeiro lugar, é preciso dizê-lo, esta não é a história toda, nem nunca pôde sê-la. Por um lado, porque o  meu 

olhar é necessariamente selectivo e o meu esforço incapaz de abarcar exaustivamente o objecto de estudo. Por 

outro lado, o sentimento de incompletude é inevitável por se tratar de um objecto em construção, em perma-

nente redefinição pelas práticas domésticas que configuram o habitar. Apesar da impossibilidade de concretizar 

a promessa implícita que o título desta dissertação faz, o seu desenvolvimento consiste numa tentativa efectiva 

de compreender a diversidade de significados associada aos espaços domésticos e a sua manifestação ao longo 

tempo.

O enquadramento do projecto das casas do Bairro do Toural no contexto do desenvolvimento do Plano de 

Urbanização de Bragança, como parte de uma estratégia urbana que visa qualificar e modernizar, sem destruir 

o carácter da cidade, serve de ponto de partida para entender o início da história. Reflecte-se sobre os papéis 

assumidos, mas também sobre as competências dos vários intervenientes que contribuem para a produção da 

casa - arquitecto, administração camarária, engenheiro, empreiteiro e, finalmente, habitante - como forma de 

aceder a um objecto polifacetado em que a autoria da obra se dispersa. 

Após estabelecida a coexistência desses vários contributos procurei entender os universos conceptuais e as re-

presentações do espaço urbano e doméstico em que os actores se movem, e que condicionam o modo como 

se relacionam com a casa - unidade fundamental da cidade mas também da vida familiar. A condição de inte-
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rioridade e de ruralidade de Bragança surge duplamente relevante como circunstância específica de projecto e 

como condição que é raiz de modos particulares de apropriação da casa. Relevante enquanto circunstância de 

projecto, porque coloca de modo incisivo a questão da arquitectura moderna em confronto com o património 

arquitectónico vernacular, forçando, pela força e omnipresença das persistências (formas, técnicas construtivas,  

estruturas do espaço doméstico), a uma aproximação contextual. Relevante ainda enquanto raiz dos modos de 

apropriação por se constituir como condição cultural de base que alimenta as práticas que estruturam a vida 

quotidiana que a casa deve permitir acolher (e às quais se deve moldar). 

O trabalho coloca em relação os modos de vida, as práticas e o espaço, procurando compreender não só as 

formas, mas também os significados. A aproximação às ciências sociais1 para apreender o objecto de estudo en-

tende-se aqui como um recurso crítico, que permite, através dos habitantes, interpelar a obra de arquitectura 

submetida à prova do tempo e do uso quotidiano. A casa, primeira arquitectura (Solà-Morales, 2000: 16), exa-

cerba e evidencia a natureza espacial do homem e, de modo análogo, a espacialização da sua vida, permitindo 

estabelecer um vínculo que, apesar de não determinista, oferece chaves para a interpretação recíproca. 

O estudo das casas do Bairro do Toural pretende informar sobre questões fundamentais e íntimas do habitar a 

que é difícil aceder de outro modo, quer no meio académico, quer no meio profissional. O exercício proposto 

constitui assim uma oportunidade, um momento de excepção em que se disseca (para voltar a compreender como 

um todo) o resultado vivido e metamorfoseado de uma síntese projectual. Um espaço necessário, entre a simu-

lação académica do projecto e a expectativa da prática projectual efectiva.

1  “Pourquoi? Parce qu’elles vont remettre en scène l’usager, l’habitant, le citoyen, le citadin, et faire de sa confrontation à l’espace construit 
un objet de réflexion; mais cette confrontation est aussi bien celle de l’habitant face à l’architecture (Raymond, 1984) que celle de l’archi-
tecture face à l’habitant. Il s’agit donc d’envisager les deux instances dans une ‘réciprocité de perspective’ comme aimait le dire Gurvitch. 
On procédait ainsi à une réhabilitation de l’usager dont on reconnaissait le rôle actif.” (Segaud, 2008: 26)
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1. Vista da Rua Dr. Adrião 
Amado, para onde se voltam 
as duas bandas, da 1ª fase de 
construção, à direita, e da 2ª 
fase, à esquerda.
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS I

Ao longo do trabalho serão confrontados vários entendimentos do que constitui a disciplina e a obra de ar-

quitectura e serão discutidas as competências específicas dos vários intervenientes nessa obra - do arquitecto 

ao habitante. Por esse motivo, a investigação parte de uma convicção – a de que a acção de cada interveniente 

merece ser estudada – e de uma intenção: a investigação procura, deliberadamente, desviar o foco de atenção, da 

arquitectura enquanto exercício projectual abstracto ou objecto plástico, para o espaço construído, apropriado, 

vivido.  

A história toda, revela-se, paradoxalmente, nunca completa, porque o objecto de estudo é, sobretudo, um pro-

cesso complexo da construção de espaços habitáveis e habitados, uma acção prolongada no tempo, uma relação 

entre os actores e os dispositivos arquitectónicos que dão forma às suas vidas quotidianas. Como apreender esta 

relação entre espaço e modos de vida? Como tentar compreender esta realidade que se manifesta tanto espacial 

como temporalmente?

No exercício de projecto, o arquitecto domina naturalmente o desenho como instrumento de procura e de 

síntese, mas os resultados tangíveis deste exercício – desenho à mão livre ou rigoroso - não podem oferecer mais 

do que uma visão incompleta da obra de arquitectura: a visão do que haveria de vir, mas não do que é. Mesmo 

a experiência do espaço construído se revela ainda insuficiente para permitir a compreensão das questões rela-

cionadas com o uso, muito mais complexas do que a fugacidade da visita permite esclarecer. 1 

Os numerosos trabalhos que foram feitos, sobretudo a partir dos anos 60, sobre as “práticas e as representações 

do espaço doméstico” (Segaud, 1998), desenvolvem processos metodológicos multidisciplinares que são particu-

larmente pertinentes para apreensão deste objecto de estudo concreto. Os cruzamentos com as ciências sociais 

– a sociologia, a antropologia, a etnografia – permitem fazer uma análise que é tanto do espaço físico como do 

universo simbólico que com ele se relaciona. 

A opção de estudar as habitações do Bairro do Toural não só na sua dimensão projectual, mas como espaços 

onde a vida se desenrola, conduz à escolha de uma abordagem que Daniel Pinson designa etno-arquitectural  

(Pinson, 1992: 227-232) e cujos princípios são partilhados por muitos outros investigadores, incluindo Phili-

ppe Boudon, Jean-Michel Léger e Marta Cruz. São os seus trabalhos que fornecem pistas sobre a forma de ace-

der a este conteúdo tão específico como é o das práticas no e do espaço, explicitando instrumentos e processos. 

Objecto e método - conteúdo e forma de estudo - constituem-se assim como um binómio indissociável. 

1   Como nota Jean-Michel Léger, recepção e uso distinguem-se especialmente quando nos referimos a habitação. “La proximité 
entre l’usage et la réception d’un édifice est donc vraie, sauf pour l’habitation, où le volet de la réception se démultiplie par la pratique, le 
parcours, l’incorporation, voire la transformation de l’oeuvre.” (Léger, 2012)
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OS INSTRUMENTOS

Os dados recolhidos sobre os quais é conduzida a reflexão são heterogéneos. Para compreender a dimensão 

histórica das casas e a proposta de arquitectura, foi feita uma recolha de dados gráficos e documentais que 

elucidassem sobre o processo de concepção e construção do Bairro. Sobre as habitações, em concreto, foi obtida 

a informação necessária no arquivo da Câmara Municipal de Bragança. 

Para a sua leitura e análise à luz dos diversos temas que interessaram – e se revelaram pertinentes - tratar, foi ne-

cessária uma pesquisa bibliográfica. Se é verdade que o interesse pelo objecto de estudo se funda num primeiro 

conhecimento vago, impressivo e espontâneo - não sem pertinência (Raymond, 1966: 67) -, uma parte essencial 

do trabalho consistiu na aquisição de noções e conceitos que permitissem a sua compreensão de uma forma 

consistente. Neste sentido, o trabalho alimenta-se de um corpo teórico que informa temática e metodologica-

mente uma investigação de campo que, por sua vez, procura continuamente pôr à prova esse conhecimento 

adquirido. É importante notar que a relação entre o objecto de estudo concreto e o universo conceptual que per-

mite as chaves para a sua leitura é recíproca. Kaufmann refere-se a este processo, escrevendo “l’object se construit 

peu a peu, par une élaboration théorique qui progresse jour après jour, à partir d’hypothèses forgées sur le terrain. Il 

en resulte une théorie d’un type particulier, frottée au concret, qui n’émerge que lentement des données.” (2016: 23). 

Este tipo de construção teórica aproxima-se da abordagem de Anselm Strauss, a Grounded Theory2. O trabalho 

de campo suscita dúvidas ao mesmo tempo que as esclarece; as leituras fornecem pistas de descodificação, ao 

mesmo tempo que questionam a realidade. Os instrumentos - observação e registo gráfico, questionário, en-

trevista semi-directiva – utilizam-se numa combinação que permite revisitar os materiais recolhidos quando o 

questionamento teórico assim o exige. 

TRABALHO DE CAMPO

Assim, o objectivo do trabalho é diacrónico: quis-se compreender as casas de hoje, e reconstituir a sua narrativa, 

preenchendo as lacunas entre o momento presente e o da construção. O método, por seu turno, é sincrónico, 

convocando uma multiplicidade de registos distintos. Fez-se, por um lado, a observação directa dos espaços, 

fixada através de registos gráficos e fotográficos; por outro, procurou-se entender o universo simbólico dos habi-

tantes, veiculado através da linguagem, recorrendo, numa primeira fase, a questionários e, numa segunda fase, 

a entrevistas semi-directivas. É do confronto entre os vários sistemas de significação, o inscrito materialmente 

no espaço e o verbalizado, que surge material de trabalho rico, complexo como a realidade a que se atém, por 

vezes ambíguo e contraditório.

2   Ainda segundo Kaufmann, o aspecto caracterizador da Grounded Theory consiste na sua fundação nos factos, uma abordagem de 
baixo para cima. “Anselm Strauss va même jusqu’à conseiller de se laisser imprégner par le terrain pour découvrir les premières hypothèses.” 
(2016: 23)
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O questionário

Depois da familiarização com os materiais sobre o Bairro e as habitações recolhidos na Câmara Municipal de 

Bragança e com algum material teórico de base, foi importante um primeiro contacto com a realidade con-

creta do bairro, a recolha de uma série de dados sociográficos que permitisse compreender as características 

das famílias habitantes, bem como uma primeira observação e levantamento do estado actual das habitações. 

Neste ponto do trabalho, tratou-se de obter informações sobre o máximo de habitações e de famílias com o 

objectivo de identificar temas relevantes e recorrentes, especificidades do Bairro, correspondências e dissidên-

cias. Elaborou-se um questionário (ver anexo) que sistematizasse essas informações – composições familiares, 

hábitos quotidianos, relação com a casa (tempo de permanência, regime de propriedade, satisfação com a casa, 

modificações efectuadas). Este questionário, a par de um primeiro registo gráfico e fotográfico tornou evidentes 

os contrastes entre como se esperava encontrar as casas (e as condições dos seus habitantes), tendo em conta 

os elementos desenhados de projecto e a restante informação obtida no arquivo camarário, e a realidade que 

acabou por se observar. Esse primeiro reconhecimento revelou uma realidade bastante mais complexa da que se 

podia antever – uma história atribulada, que em alguns dos casos não conseguiu ser esclarecida. Dos 30 edifícios 

que compõem o Bairro, foi possível, nessa primeira fase que tomou lugar no Verão de 2016, visitar 15 edifícios, 

o que correspondeu a 29 fogos e a 17 famílias. 

Registos gráficos e fotográficos

A especificidade tipo-morfológica do objecto de estudo – habitação em banda – levanta questões pertinentes 

para o estudo de várias problemáticas arquitectónicas. A densidade intermédia coloca em evidência os proble-

mas da relação entre espaço doméstico e forma urbana ou entre individual e colectivo. Mas é a repetição de um 

projecto-tipo – neste caso dois – que constitui uma mais-valia metodológica importante no estudo da apropria-

ção do espaço num quadro mais objectivo do que o usualmente encontrado. Ao serem, de raiz, potencialmente 

idênticas, as habitações permitem um estudo comparativo das acções e alterações que cada habitante nelas 

imprime. A casa assume-se assim como quadro de análise das práticas. A fotografia e o desenho procuraram 

permitir essa leitura tipificada que torna possível a comparação entre as casas, ao mesmo tempo que quiseram 

dar conta das diferentes sensibilidades e formas de disposição e organização espacial. Espaço físico e atmosfera 

impressiva (Cruz, 2009: 242) – ambos devem ser capturados. Essa dualidade traduz-se em formas distintas de 

apresentação das fotografias nas fichas de cada “talhão”(Volume II). 

Os registos gráficos foram de importância vital para o redesenho rigoroso das casas, testemunho da realidade 

presente que permite ordenar e entender o complicado processo camarário de aprovação de projectos de exe-

cução e de alterações posteriores, bem como estabelecer um sentido entre esse conjunto de acções formais e os 

gestos informais que ao longo do tempo foram dando forma aos espaços da casa. O espaço doméstico vive, aliás, 

tanto do espaço arquitectónico como da cultura material que acolhe3 – que o altera sem agir estruturalmente 

sobre ele - e que importa também registar. 

3   Conjunto de atributos que o qualificam: materiais, revestimentos, mobiliário, objectos…
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A entrevista semi-directiva

Depois de um momento em que se analisaram os primeiros dados recolhidos e se procedeu à identificação dos 

temas dominantes, foram escolhidos os habitantes e as casas que pareciam levantar as questões de maior interes-

se – o tipo de modificação, composições familiares, relação de propriedade com a casa, estado de antiguidade no 

bairro. As questões foram por vezes antevistas, outras vezes, surgiram de modo completamente surpreendente. A 

partir delas, foi elaborado um guião de entrevista semi-directiva, compreensiva (Kaufmann, 2016) (ver anexo).

A escolha da entrevista semi-directiva pareceu natural. A sua utilização frequente nos campos das ciências sociais 

justifica-se pela adequação ao estudo do uso, das práticas, da vida quotidiana (Blanchet, Gotman, 2015: 28), 

pela dependência do concreto como matéria de trabalho. A produção de sentido é feita a dois níveis, tanto no 

momento de produção do discurso (Blanchet, Gotman, 2015: 27), como no momento da análise e releitura do 

discurso, permitindo a construção de uma “teoria fundada sobre os factos” (Kaufmann, 2016: 116). Por oposição 

ao momento do questionário, pretendia-se uma abertura enquadrada das respostas dos habitantes que permitis-

se dar conta da complexidade dos seus modos de vida, deixando emergir novos temas que pudessem enriquecer 

a reflexão. De facto, a escuta atenta dos habitantes é uma condição para o sucesso da entrevista, uma vez que 

deve existir um esforço mútuo de entendimento, uma co-produção do discurso (Blanchet, Gotman, 2015: 20) 

que é tanto mais rica quanto melhor o investigador souber explorar as pistas que o entrevistado vai oferecendo. 

Esta atenção significa também ser capaz de cruzar a observação e o pensamento sobre os dispositivos espaciais 

e com aquilo que é veiculado pela linguagem. Como nota Henri Lefebvre, os modos de habitar exprimem-se 

em simultâneo através da linguagem e através do conjunto de “obras, produtos (…): a casa, a cidade” onde a vida 

quotidiana se desenrola (Lefebvre apud Raymond, 1966: 8-10). O acto da entrevista é, ele próprio, uma opor-

tunidade de confrontar esta dupla produção de sentido, verbal e sensível, semântica e semiológica. 

A definição do corpus e o trabalho de preparação do guião da entrevista (ver anexo) estão intimamente relacio-

nados. De forma a não controlar os resultados das entrevistas, procurou-se orientar a escolha dos habitantes e 

das suas casas em articulação com os assuntos que foram sendo introduzidos ao longo do guião. Os exemplos de 

outras investigações que se debruçaram sobre o espaço vivido e os seus habitantes4 foram de inestimável ajuda, 

pois ofereceram exemplos de onde é possível distinguir os temas recorrentes que dizem respeito ao habitar e 

outros mais concretos que precisam de ser formulados segundo os objectivos específicos de cada investigação.

No total foram realizadas 8 entrevistas, com duração de cerca de 1h e 40min, aos habitantes de 8 fogos (6 

edifícios assinadalos na Imagem 2.). A discrepância entre fogos/edifícios deve-se ao facto de algumas famílias 

habitarem mais do que um fogo. É importante destacar que o material recolhido tem, principalmente, valor 

qualitativo. A investigação é feita em profundidade, tendo em vista a compreensão, e não a descrição sistemática 

de uma realidade (Kaufmann, 2016: 30). Como nota Michel de Certau sobre a investigação das práticas: “Même 

la statistique n’en connaît presque rien, puisqu’elle se contente de classer, calculer et mettre en tableux (…) Elle saisit 

le matériau de ces pratiques, et non leur forme (…)” (Certau, 1990: XLV). Esta abordagem não impede a compa-

4  Raymond H., Haumont N., Raymond M.-G., Haumont A, 1966; Boudon, 1969; Pinson, 1992; Hoddé e Léger, 2002; Cruz, 
2009, entre outros.
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ração entre os vários casos estudados, mas o facto de serem pouco numerosos torna necessária uma advertência 

contra a generalização das conclusões tiradas (Blanchet, Gotman, 2015: 50). 

ANÁLISE E COMUNICAÇÃO DO MATERIAL

É importante notar que toda a produção de conhecimento faz uso de instrumentos que naturalmente seg-

mentam a realidade e a categorizam, como forma de a dominar e construir sentido (Boudon, 1969: 46). Mas 

o uso em paralelo dos vários instrumentos descritos anteriormente é, em si mesmo, uma ferramenta contra a 

simplificação. Procura-se, acima de tudo, extrair uma visão holística do espaço doméstico enquanto lugar da 

vida quotidiana e colocá-lo em relação com a proposta de arquitectura. 

“A l’évidence de l’unité, je prefere le désordre de la vie.” (Robert Venturi apud Pinson, 1993: 125)

Essa tentativa percorre todo o desenvolvimento do trabalho, em que os vários contributos são pesados e concor-

rem para a criação de sentido – não unívoco, mas plural. A apresentação do material faz-se de maneira que este 

possa ser lido em simultâneo. As fichas de cada “talhão” - que constituem o Volume II - compilam uma série de 

informações concretas que são tanto instrumento de trabalho como de auxílio permanente da produção escrita. 

Pretende-se que as fichas possam ser convocadas para esclarecer e completar o texto que, por sua vez, dependeu 

delas para o seu desenvolvimento. Existe um esforço de uniformização dos dados de maneira a poder analisar 

cada caso com clareza e estabelecer relações entre eles. O texto desenvolve essa análise comparativa entre as várias 

casas e famílias, ao mesmo tempo que contrapõe também dois momentos da construção da casa: espaço potencial 

– projecto-tipo – e espaço vivido – casa presente. 

Se bem que as ideias desenvolvidas no texto partam em grande parte dos materiais recolhidos, estes não são 

nunca apresentados em bruto. Surgirão na medida em que concorram para a ilustração, exemplo ou reforço das 

ideias expressas e combinados no que se pretende que seja uma síntese. Excertos de entrevistas, fotos, desenhos 

– todos ajudam à compreensão e reflexão sobre um mesmo objecto. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS ESTUDADOS

A protecção do anonimato dos habitantes que se dispuseram a colaborar neste trabalho é verdadeiramente im-

portante. Na impossibilidade de usar os seus nomes ou outros dados que os identifiquem é necessário criar um 

sistema codificado que permita referir-me a eles e às suas casas mantendo a clareza de relações e viabilizando a 

comparação entre os vários casos. Partindo da designação que o processo camarário de acompanhamento dos 

projectos atribui aos lotes, adoptou-se o termo talhão para designar cada um dos edifícios e os terrenos onde 

estão implantados. O número do talhão advém também do processo de loteamento, como pode ser observado 

na Imagem 1. 

Dado que a maioria dos edifícios possui mais do que um fogo, este é identificado de acordo com o piso de entra-

da. Assim, o fogo do rés-do-chão do talhão 3 poderia ser referido como 3.0. Finalmente, para a identificação dos 

habitantes optou-se pelas letras M e H que indicam o género. A senhora que habita o talhão 1, no rés-do-chão, 

será assim referida como M.1.0. No caso da única habitante de um talhão da 2ª fase que foi entrevistada, usa-se 

a identificação “II” depois dos restantes elementos identificativos: M.3.0.II.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

As casas do Bairro do Toural existem hoje como resultado de um processo longo de construção do espaço urba-

no e doméstico. O momento presente é efeito cumulativo das diversas decisões que foram tomadas pelos vários 

intervenientes e em vários âmbitos – do político ao familiar. Para a compreensão contextual da casa vivida, é 

pertinente entender quais foram as condições a nível do planeamento urbano em que surge o seu projecto, 

como primeira etapa de reconstrução de uma história que se funde com a da própria cidade. 

Depois de uma época de escasso desenvolvimento urbano em Bragança, que o historiador João Jacob define 

como “marasmo urbanístico de oitocentos”, a primeira metade do séc. XX é marcada pela concretização de al-

gumas obras que têm grande impacto na estrutura urbana da cidade. É inaugurada a estação de comboios, no 

final de 1906, e entra em funcionamento o caminho-de-ferro, criando um perímetro da cidade e um limite à 

expansão urbana que não é transposto até 1937, com a construção de um bairro operário. Entre 1926 e 1937 

são abertas e qualificadas diversas ruas, salientando-se a construção da Avenida João da Cruz e a pavimentação 

da Praça da Sé. São construídos o Matadouro Municipal, próximo da Estação, um campo de aviação e vários 

edifícios escolares. São melhoradas as instalações de várias escolas, Liceu e Escola Industrial, de um asilo, e do 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia. É referido ainda o alargamento do mercado de gado, “que já dispõe de 

um magnífico campo” – o Toural (Jacob, 1997: 52, 53)1.

A partir de 1939 e até 1958, o arquitecto Januário Godinho (1910 – 1990) toma a seu cargo a realização do 

Plano Geral de Urbanização da cidade. Para informar as decisões urbanísticas é realizado, em 1944, um Inqué-

rito sobre o Plano de Urbanização da Cidade de Bragança2, de onde constam informações sobre a sua História, 

economia, demografia, habitação, transportes, indústria, comércio e clima, bem como uma lista de edifícios que 

a Câmara julga necessário incluir no Plano. São dadas indicações interessantes quanto aos tipos mais comuns 

de habitações, revelando-se uma preponderância das casas com rés-do-chão e primeiro andar e sublinhando-se a 

quase inexistência de habitação colectiva. A tendência dos vinte anos precedentes aponta para um crescimento 

da construção de habitação – o número passa de 87 casas construídas ao todo na década de 1920 para 119 na 

década de 1930 – que ainda assim se revela insuficiente para fazer face às necessidades da população. Salienta-se 

neste inquérito a necessidade de dotar a cidade de asilos de mendicidade e abrigos de crianças, cinemas e salas 

de concerto, colégios, cadeia, escolas industriais, gares ferroviárias, hospitais civis, Sé, mercados municipais e 

paços do concelho. Dois anos depois, de facto, o presidente da Câmara de Bragança, Dr. Manuel António Pires, 

afirma a intenção de se levar a cabo estes edifícios, numa entrevista dada ao jornal O Século (publicada em 23 de 

Abril, p.7): “Com o plano de urbanização apresentado pelo arquitecto Sr. Januário Godinho, do Porto, que agradou 

plenamente, vai esta Câmara, dentro em breve, dar início às várias construções (…). Contudo, antes da elaboração 

dessa planta, e para que não fosse prejudicada por mais tempo a construção de habitações, promoveu-se a abertura 

1   Informação obtida de um artigo publicado no Terras de Bragança (nº 124, p.4), sob a epígrafe O Estado Novo realiza, não pro-
mete.

2   Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156-Cx. 67, sem página



26 Contextualização

1. Primeira localização previs-
ta para o Hospital Regional, 
perto do Forte de São João de 
Deus. Desenho sem data que 
consta do Plano de Urbaniza-
ção de Januário Godinho.

2. Perímetro urbano da Cida-
de de Bragança. É possível ver 
o núcleo amuralhado, à direita 
e o desenvolvimento da cidade 
em direcção à praça da Sé, à 
estação de comboio e acompa-
nhando o Rio Fervença. Dese-
nho sem data.

3. Arranjo da Praça dos Pa-
ços do Concelho, mais tarde 
designada Praça Professor Ca-
valeiro Ferreira. É possível ob-
servar o arranque da Avenida 
João da Cruz e da futura Ave-
nida Francisco Sá Carneiro, 
bem como o antigo traçado da 
linha de comboio.
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da rua do Toural, que se reconheceu não viria a alterar o plano de urbanização. Esta rua está hoje quase concluída, 

estando a proceder-se às obras de saneamento e pavimentação com paralelepípedos. Obras que estão orçadas em cerca 

de 500 contos. O referido plano de urbanização contribuirá muito para o desenvolvimento da cidade, melhorando 

ainda o seu aspecto urbanístico. Permitirá ainda este plano a execução do novo Hospital Regional, a de um edifício 

para a direcção de Finanças; Casas para os Magistrados; Tribunal Judicial; edifício para a Escola Industrial; quartéis 

para a GNR e corporação de Bombeiros; e a construção de um bairro Social, bem como de um estádio municipal (…). 

Nos últimos dois anos construiu-se a estrada do turismo, (…).” (Jacob, 1997: 54, 55)

É interessante já aqui a referência à zona do Toural, que comprova que esta era uma das áreas de expansão da 

cidade antiga. De facto, já em 1944 é dirigido ao Presidente da Câmara um ofício do chefe da secção técnica 

de engenharia que sublinha a necessidade de urbanizar definitivamente o largo do Toural, devido à grande so-

licitação de autorizações para reconstrução de casas3. No texto, sugere-se a delimitação do alinhamento da rua 

(futuramente Rua Acácio Mariano) e a imposição de construção de muros de vedação dos terrenos.4

No início década de 1950 é realizada a Avenida do Sabor, cujo loteamento só será feito em 1960 por Viana de 

Lima (1913 – 1991). De grande relevância é o arranjo da Praça Professor Cavaleiro Ferreira (Imagem 3.), em 

1953, que estabelece as directrizes para a concretização de um espaço que ao longo das duas décadas seguintes 

vai ser desenvolvido enquanto centro cívico da cidade, e onde se virão a implantar os edifícios do Palácio da 

Justiça, o Edifício das Corporações e da Previdência e Banco Nacional Ultramarino e, mais tarde, o Edifício 

Multiusos (cinema, hotel, restaurante) do Montepio Geral, projectado por Viana de Lima. Ainda nesta década 

é alterado o traçado da linha de comboio, de modo a permitir a expansão da cidade e feito o arranjo urbanístico 

da encosta do Forte de São João de Deus, para a qual são propostos diversos equipamentos – Quartel, Escola 

Industrial, Hospital (Imagem 1.) e Igreja. O Hospital, com projecto também da autoria de Viana de Lima, aca-

ba por ser deslocado da zona do Forte para um terreno mais a sul, “deixando intervalo suficiente para a sua defesa 

e valorização” e permitindo a construção de um edifício “livre e arejado”5. Tratando-se de uma zona em franca 

expansão e mais afastada da cidade antiga, Januário Godinho ensaia soluções urbanas modernas pautadas pela 

presença de massas de vegetação:

“Todos estes edifícios foram previstos com terreno bastante para ficarem rodeados por cortinas arborizadas, como que 

metidos em pequenos parques privativos, dando assim à encosta do Forte de São João de Deus uma feição aliciante 

e susceptível de estabelecer, por meio de massas de verduras, a escala urbanística desejável para esta nova zona da 

Cidade, de carácter residencial. (…) altera-se o sistema de agrupamento residencial, neste caso marcadamente cidade-

-jardim, com habitações individuais e colectivas, com número de andares limitado a quatro pisos, quando em blocos 

de habitação.”6

3   Os habitantes reconstroem a história do sítio, recordando a semiclandestinidade das primeiras construções no largo do Toural: 
“Daqui já havia, estas [casas], aqui em frente. Estas duas [bandas] não, mas as de cima já existiam, também tinham sido construídas de 
qualquer maneira.” H.17

4   Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156-Cx. 67, ofício nº73

5   Ibidem, sem página

6   Ibidem, sem página
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Em 1957, uma carta do Engenheiro Director de Urbanização e Bragança7 chama a atenção do Presidente da 

Câmara para a necessidade de promover a construção de bairros económicos, evidenciando uma carência que é 

a expressão local do Problema Português da Habitação8.

Apesar de pouco depois Januário Godinho abandonar o exercício de arquitecto-urbanista da cidade, serão as 

suas propostas a determinar uma orientação geral para o desenvolvimento posterior de Bragança, com a concre-

tização efectiva de vários dos edifícios e vias contemplados no anteplano de urbanização. 

7   Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156-Cx. 67, sem página

8   Um dos temas do 1º Congresso Nacional de Arquitectura, realizado no ano seguinte e de extrema importância para a definição 
de linhas de actuação disciplinares sobre o espaço urbano e doméstico (Tostões, 2008).
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VIANA DE LIMA, URBANISTA

“A mais bela e a mais alta das formas da sabedoria, é a que se ocupa da organização das cidades e das famílias”9 

Platão, O Banquete

Em 1960 é pedido ao arquitecto Viana de Lima que faça a revisão do anteplano de urbanização da cidade pro-

posto por Januário Godinho. Os motivos da sua substituição não são claros, falando-se apenas num “desinteresse 

[do anterior arquitecto] (…) pela função que vinha desempenhando”10. Viana de Lima havia já realizado o Antepla-

no de Urbanização de Vila Verde, em 1955, trabalhado, no ano seguinte, sobre a zona do Alto da Lombada – no 

projecto para uma nova aldeia comunitária apresentado no CIAM X, em Dubrovnik – e iniciado o projecto do 

Hospital Regional de Bragança, experiências que seriam do conhecimento da Câmara Municipal e que terão 

pesado na sua escolha, quando confrontada com a necessidade de substituir Januário Godinho. 

Em Fevereiro de 1960, é assinado o contrato que acordava a elaboração do Plano Regulador da Cidade, com-

posto por três partes: análise crítica e esboceto-programa, plano regulador e estudos detalhados dos zonamentos. 

É de salientar como se definem com rigor as responsabilidades do arquitecto na realização da análise crítica: 

“(…) reconhecimento da Região nos seus aspectos fundamentais de Geografia Física, História, Economia e Organiza-

ção Administrativa, aferidos em função da organização do trabalho, da habitação, do ensino, da saúde pública e do 

recreio (…)”11. O contrato exclui do processo “os estudos que digam respeito à parte de engenharia, nomeadamente, 

transportes, água, luz, electricidade, etc., ainda que necessariamente estes problemas técnicos sejam devidamente 

observados na estruturação do Plano Regulador.”12 Os estudos detalhados dos zonamentos seriam realizados con-

forme a necessidade e corresponderiam à “organização dos projectos ou planos pormenorizados de execução que 

constituem a fase final dos estudos de urbanismo”. 13 A urbanização da zona do Toural, como se verá, enquadra-se 

nesta etapa da proposta.

A Memória Descritiva do anteplano de urbanização14 (1963) é um documento muito rico, dotado de rigor téc-

nico e, ao mesmo tempo, de inesperado lirismo. Através dela e dos vários desenhos que constituem as propostas 

de Viana de Lima é possível reconstituir a visão que o arquitecto tinha de Bragança e quais os seus contributos 

para a organização e expansão da cidade. 

“É possível afirmar que, uma boa parte dos aglomerados portugueses possuem uma individualidade, que sem ser ex-

traordinária, é bela na sua simplicidade; Bragança é um destes casos: cabeça duma região cheia de pequenos núcleos 

9   Viana de Lima citando Platão na epígrafe que inicia a sua comunicação do 1º Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948. 
(Castel-Branco, 1996: 19). Onze anos mais tarde, casualmente ou não, Le Corbusier cita a mesma frase em Les Trois Établissements 
Humains (1959).

10   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.336

11   Ibidem, fl.360A

12   Ibidem, fl.361A

13   Ibidem, fl.362A

14   Ibidem, fl.196-204
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4. Esboço corográfico. São 
apresentadas as principais vias 
de acesso à cidade e propostas 
novas ligações. Desenho sem 
data.

5. Zona rural de protecção da 
cidade de Bragança. É possível 
distinguir o núcleo amuralha-
do, a zona da Sé e a zona do 
Toural, acima do cemitério e 
do seminário de São José, em 
que se observam já algumas 
construções. Proposta aprova-
da em 1961.
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que se agarram à terra com a poderosa força dos líquenes, ela própria é, em substância e expressão, como um deles, 

só muito maior. (…) A cidade tem a altitude de 684 m e o seu contorno abaixa-se e ergue-se na topografia do sítio 

rematado pela colina da cidade com o extremo encanto das coisas criadas sem pretensões. A parte fortificada foi prova-

velmente criada dentro de um plano; ainda assim, desenha o seu traçado com tal plasticidade e sentido orgânico, que 

dir-se-ia gerada pelas naturais forças da natureza e não por uma vontade humana.” (Viana de Lima, 1963)

Ao longo do texto, fica patente o seu interesse pelo património, interesse que se demonstra através da oposição 

à musealização da arquitectura e da defesa do uso como único modo de valorização patrimonial (postura, aliás, 

que o vai acompanhar ao longo da sua vida profissional15): “acreditamos firmemente que aquilo que o homem bem 

fez para os seus fins, deverá continuar a servi-lo sob pena de se converter numa coisa morta, fria e inerte, que intriga 

mas não impressiona.”

Estas reflexões servem para recomendar a conservação do conjunto do castelo e de outras estruturas urbanas 

centenárias e edifícios pertencentes à “parte velha” da cidade, mas também – e principalmente – para justificar 

uma estratégia urbanística que se procura sensível ao contexto:

“Foi muito esse ar reservado e sereno que encontramos em Bragança, que se tentou conservar neste estudo de expan-

são. Há, como é evidente, muitos ajustamentos a fazer; mas julgamos fundamental afirmar essa preocupação que se 

manifesta na conservação de grandes manchas verdes, numa dispersão racional das habitações – que, aliás, se reflecte 

intencionalmente, na densidade obtida – numa intenção de aproveitar ao máximo o movimento do terreno, pela 

orientação dum centro cívico que seja o elo entre a cidade velha e a nova expansão.”

O centro cívico é constituído pelo conjunto da Praça da Sé, Rua Almirante Reis, Praça Professor Cavaleiro 

Ferreira, Avenida João da Cruz e articulação com a estação de caminhos-de-ferro e com a avenida de ligação ao 

novo hospital (futura Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro). Sendo esta zona que articula as vias principais que se 

prevêem no anteplano, Viana de Lima faz o arranjo urbanístico de ambas as praças, articulando a escala do peão 

e do automóvel. Sobre o Largo do Toural, ainda considerado como pertencendo à “parte velha” da cidade e em 

relação com a Praça da Sé, Viana de Lima refere:

“Está ainda pensada a edificação de um novo tipo de mercado (…) um prolongamento das zonas encontradas na 

solução do largo da Sé, criando espaços organizados e fluídos. Um aglomerado existe, muito principalmente, na vida 

de relação dos seus habitantes. Ainda, no mesmo propósito, pensa-se numa zona envolvente do cemitério, que ao pos-

sibilitar novos espaços de recreio, transforma o actual Largo do Toural, feio e desabrigado, e dá novas possibilidades de 

enquadramento à capela de S. António.”

É para este sítio, precisamente, que é projectado o conjunto da Escola Primária do Toural (Imagens 10., 11. e 

12.) e das casas em banda que, ver-se-á a seguir (subcapítulo 1.2.1.), contribuiria para qualificar o largo. 

Viana de Lima propõe a expansão da cidade para o quadrante sul-poente, “na sequência natural do desenvol-

vimento da cidade, beneficiando também duma melhor exposição”, para a qual propõe um desenho urbano de 

15   Segundo descreve o arquitecto António Moura da sua actuação como consultor do gabinete que orientava a reabilitação do 
centro histórico do Porto, a partir de 1977 (Moura, 1996: 16).
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6. Em cima, esquema-estu-
do da expansão da cidade, 
realizado por Viana de Lima. 
Distinguem-se os novos edifí-
cios - Escola Industrial, Liceu, 
Hospital Regional e Estádio -, 
um espaço destinado ao Par-
que da Cidade (não concreti-
zado), bem como o desenho 
de conjuntos habitacionais, 
que na generalidade não fo-
ram realizados segundo este 
desenho.

Desenhos que pormenorizam 
partes do Plano de Urbaniza-
ção da cidade. 
7. Em cima, à direita, detalhe 
de um conjunto habitacional 
na zona envolvente do Hospi-
tal e do Estádio. 
8. Em baixo, à direita, arranjo 
da Praça Professor Cavaleiro 
Ferreira. 
9. À esquerda, pormenoriza-
ção da zona do Estádio e do 
Hospital Regional.
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“habitações em bloco” semelhante àquele que já havia proposto para o Toural e uma outra Escola Primária (das 

Beatas) que obedece ao mesmo projecto. Refere também a zona da Avenida do Sabor, cujo desenvolvimento é 

ligeiramente anterior às casas do Bairro do Toural.16 

São definidos alguns princípios orientadores do desenho, que visam qualificar humanamente o habitar:

“As vias definem uma série de quarteirões irregulares com uma topografia difícil; dentro disto procurou-se a dis-

tribuição de habitações de diversos tipos tendo a constante preocupação de lhes reservar logradouros e espaços livres 

abundantes. (…) Em todo o sistema tentou-se sempre a localização de parques de estacionamento tangenciais, a fim 

de salvaguardar o sossego dos quarteirões, pertença de homens e não de máquinas.”

Viana de Lima descreve ainda as várias construções executadas ou previstas para a cidade que incluem a Escola 

Comercial e Industrial, Liceu, escolas primárias, Estádio Municipal e Hospital Regional (projecto da autoria de 

Viana de Lima, apresentado no CIAM XI, em 1959), Mercado Municipal e diversos Bairros (da Federação das 

Caixas de Previdência, “para pobres”). É importante notar que apesar de não integrarem directamente o Ante-

plano de Urbanização da cidade, foram projectados por Viana de Lima, na década de 1960, edifícios de grande 

interesse que qualificam o espaço urbano. É o caso do Edifício Multiusos do Montepio Geral (1963), cuja lin-

guagem se autonomiza do carácter revivalista dos edifícios institucionais da Praça Professor Cavaleiro Ferreira, 

assumindo a sua modernidade, mas estabelecendo um diálogo volumétrico com a envolvente (Vale, 2017) que 

ajuda a fazer a transição entre o centro cívico, a parte antiga da cidade e zona de expansão em direcção ao novo 

hospital, rematando visualmente o eixo da linha de comboio. A Escola de Enfermeiras, o edifício de habitação e 

comércio na Praça da Sé, várias moradias unifamiliares e, como se verá, o Bairro do Toural são exemplos de uma 

obra “nova, moderna, civilizada e urbana” mas que possui “uma serenidade, equilíbrio e diálogo com a realidade 

envolvente, que a amarram ao lugar e a tornam, simultaneamente, singular.” (Vale, 2017)

Algumas das propostas urbanas feitas foram de difícil implementação e revelou-se impossível controlar com 

rigor a evolução da cidade17. Em 1969, o arquitecto Arnaldo Araújo (1925 – 1982), que havia colaborado com 

Viana de Lima na proposta para a nova aldeia comunitária – projecto que representa a equipa portuguesa no 

CIAM X, em 1956 (Cardoso e Maia, 2014) e que Arnaldo Araújo apresenta no seu CODA, no ano seguinte –, 

é convidado a apresentar uma proposta de urbanização que enquadrasse as construções clandestinas da cidade 

e a Câmara Municipal compromete-se a levar a cabo uma fiscalização rigorosa de modo a evitar a perpetuação 

do problema.18Estas medidas revelam-se insuficientes, como demonstra uma carta datada de Agosto de 1970 

16   As duas zonas são equiparadas por vários habitantes, constituindo praticamente as únicas alternativas habitacionais considera-
das aquando da escolha da casa. “Se não tinha-me entusiasmado com essas da avenida do Sabor. Porque eram as casas bonitas, também. 
Muito bonitas. Na altura, diziam que eram as melhores. Essas da Avenida do Sabor e as daqui. Aqui quando foram feitas, só vieram para 
cá doutores! A não sermos nós…” M.3; “E em Bragança… não havia casas assim muito onde escolher. Havia aqui algumas, na Avenida 
do Sabor, parte já estava construída, que era onde havia alguma casa de princípio de jeito.” H.17

17   Os habitantes recordam esse momento da História da cidade: “ (…), ali para Vale D’Álvaro não havia nada, para as Cantarias 
não havia nada… havia as casas do Bairro da Mãe-de-Água que era muito inferiores (…) a maior parte delas, foi tudo reconstruído, 
mas o Bairro da Mãe-de-Água foi todo construído clandestinamente, não é? (…) Há 45 anos… que é que havia? Nada! Está claro, já 
havia mais do que quando eu era garoto.” H.17

18   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.15
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10. Em cima, Escola do Tou-
ral, já muito adulterada, e 
início da banda, ao fundo. A 
escola divide-se em duas alas, 
originalmente destinadas a ra-
pazes e raparigas, a que se tem 
acesso por um corpo central. 
Sérgio Fernandez, colaborador 
de Viana de Lima na altura do 
projecto, terá tido um papel 
preponderante no seu desenho 
(Abrantes, 2000).

11. Projecto das escolas do 
Toural e das Beatas, planta e 
alçado frontal. 
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dirigida ao Presidente da Câmara, em que Viana de Lima denuncia a construção não autorizada de edifícios, 

chamando particular atenção para os que ferem o tecido antigo da cidade, rematando o texto com a seguinte 

consideração: “Eu sei que existe necessidade de recuperação, mas recuperar não significa destruir.”19. Numa outra 

carta, de Janeiro de 1971, Viana de Lima escreve:

“Entretanto, com o decorrer do tempo e com a constante evolução das necessidades urbanas, muitas alterações e ar-

ranjos parciais tiveram que ser aceites ou estudados. E referimos assim este assunto porque, na verdade, tivemos que 

aceitar algumas alterações que a Câmara de Bragança entendeu efectuar sem o nosso acordo e tivemos que aceitar 

o surto descontrolado e caótico da construção clandestina, que a Câmara não conseguiu conter nem disciplinar.”20 

(Documento  6., em anexo)

As alterações ocorridas na cidade parecem ter tão grande impacto que Viana de Lima afirma não ter sentido 

prosseguir com a “revisão do anteplano de urbanização”, propondo, em sua substituição, a “estruturação urbanís-

tica de todo o concelho” e a elaboração de um plano director da cidade de Bragança. Sublinha-se a necessidade de 

obter novos dados, levantamentos aerofotográficos que detalhassem as características dos núcleos habitacionais 

dispersos e clandestinos, bem como diversos inquéritos. Nessa mesma carta, Viana de Lima deixa em aberto a 

possibilidade de prosseguir com a apresentação do anteplano, que se encontraria “em fase bastante avançada” de 

desenvolvimento, no caso das alternativas apresentadas não terem viabilidade. Tendo sido, em Maio de 1971, 

acolhida a sua primeira sugestão e deliberado que o Anteplano de Urbanização passasse a Plano Director21, os 

registos revelam a dificuldade de concretização das suas propostas. Apesar da incompletude da execução das 

propostas apresentadas, Viana de Lima marcou indelevelmente a cidade e, arrisca-se dizer, a vida quotidiana 

dos seus habitantes. O conhecimento dos seus projectos conduziu a pedidos de colaboração por parte de outros 

municípios, próximos e distantes22, nos quais o arquitecto aprofundará alguns dos temas ensaiados em Bragan-

ça. De resto, a passagem por Bragança marca também Viana de Lima, constituindo-se uma etapa fundamental 

da construção de um percurso profissional que vai “articular com felicidade uma conexão horizontal de espaços 

de raiz urbana, cultivada, de evidente reminiscência internacional, com umas notas de uma sensibilidade desperta, 

quase romântica.” (Vieira de Almeida, 1996: 54).

19   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.68, 69

20   Ibidem, fl.35

21   Ibidem, sem página

22   Foi o conhecimento do plano urbano para Bragança, em 1961, que conduziu ao convite do IPHAN (órgão de preservação 
cultural brasileiro) para a elaboração de um relatório sobre a preservação de Ouro Preto, de 1968 a 1970. (Telles, 1996: 17)
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1. A PRODUÇÃO DA CASA – PAPÉIS E COMPETÊNCIAS.

No início da investigação, partia-se de uma premissa dicotómica que estabelecia dois momentos que se po-

deriam definir com alguma clareza: o antes e o depois da obra construída. Dentro destes dois momentos, 

pensava-se ainda poder encontrar no arquitecto e no habitante, respectivamente, as figuras de autoridade às 

quais corresponderiam as decisões sobre o espaço da casa. A história toda, portanto, pretendia dar conta não 

só do primeiro, mas principalmente desse segundo momento, tão raras vezes considerado no estudo da obra 

arquitectónica. 

A questão da autoria, que se pretendia de certa forma questionar, acabou por se revelar bem mais complexa 

com o desenvolvimento da investigação. Das propostas tipo que Viana de Lima desenha aos espaços vividos, 

transcorrem processos repletos de outros contributos, que incluem os do engenheiro, empreiteiro, operários 

e habitantes (mas não se esgotam neles). Falar, então, de um Bairro de Viana de Lima em Bragança é contar 

apenas uma pequeníssima parte da história. 

A circunstância de encontrar uma obra a “múltiplas mãos” impõe uma reflexão sobre os limites de acção de cada 

interveniente, os seus papéis e competências específicas, porque afinal “o projecto é um personagem com muitos 

autores, e faz-se inteligente apenas quando assim é assumido, é obsessivo e impertinente em caso contrário.” (Siza, 

2009: 26).
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1. e 2. Cartaz e frame do fil-
me The Fountainhead (1949), 
adaptação ao cinema da no-
vela de Ayn Rand, que se foca 
na luta do arquitecto Howard 
Roark por fazer vingar a sua vi-
são artística e individualista da 
prática arquitectónica. Roark 
recusa qualquer compromisso 
entre a sua arte, vanguardis-
ta e autónoma, e os desejos 
de uma arquitectura ecléti-
ca, impura, formulados pelos 
clientes. Confrontado com a 
adulteração do seu projecto 
para um conjunto habitacio-
nal - adulteração que conside-
ra como uma ofensa à própria 
integridade - Roark toma a 
decisão extrema de destruir os 
edifícios com explosivos. No 
julgamento que se segue ao 
crime, Roark discursa sobre 
a legitimidade da pertença da 
obra de arte ao artista.
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1.1. A INEXISTÊNCIA DO ARQUITECTO COMO FIGURA TOTAL.

O processo de construção das casas do Bairro do Toural vem questionar o papel do arquitecto enquanto único 

autor do projecto de arquitectura. A formação académica aponta para uma divisão das competências necessá-

rias à concepção e construção de habitações feita por áreas disciplinares e define o arquitecto como figura que 

tutela todo o processo e se constitui como eixo que articula as várias especialidades envolvidas. O processo de 

construção das casas do Bairro do Toural, no entanto, revela uma maior sobreposição das práticas dos vários in-

tervenientes, profissionais e não profissionais, uma menor clareza das competências atribuídas a cada um deles. 

Por outro lado, trata-se de um processo menos articulado e simultâneo, caracterizado por uma certa desconexão 

entre fases de projecto, execução e concretização, embora, paradoxalmente, em cada fase se reveja de modo 

informal e improvisado as anteriores. 

Para entender melhor as particularidades deste processo, de certa forma atípico, e de que modo os proble-

mas técnicos, estéticos e do uso são equacionados, tornou-se necessário entender a condição do arquitecto 

e a diferenciação disciplinar da sua prática (debate que mesmo hoje parece longe de concluído). A natureza 

multidisciplinar dos conhecimentos convocados para essa prática torna difícil definir clara e universalmente 

as competências do arquitecto, cujas responsabilidades variam com o contexto geográfico, cultural e histórico. 

Revisitar a evolução do papel do arquitecto e da própria arquitectura pode fornecer algumas pistas para um en-

tendimento contextual (Portugal, nos anos 1960) e contemporâneo da sua prática em relação com os restantes 

intervenientes.

Giancarlo De Carlo oferece a seguinte reflexão sobre “A ambiguidade do papel do arquitecto”:

“(…) architect. No other connotation of a human craft has had such wide and ambiguous meanings. The term has 

been applied to figures ranging from head-bricklayer to God (supreme ‘architect’ of the universe), and this unlimited 

latitude of meaning has weighed enormously on the destiny of those claiming the title, because it has trapped them 

between the frustrating suspicion of not achieving the minimum and the exalted vanity of arriving at the maximum.” 

(De Carlo, 2005: 5)

Esta amplitude de significado está intimamente relacionada com alguma indeterminação histórica do campo 

disciplinar, analisada no livro “Usage et Architecture” de Daniel Pinson, e expressa sob a forma de pergunta: 

“Où commence et où s’arrête l’arquitecture?” (Pinson, 1993: 17). Ao longo do tempo, foram várias as tentativas 

de definição que se fizeram, principalmente ao estabelecer sistemas de oposições. Se arquitectura se identifica 

com a obra de arte, opõem-se à banalidade das construções correntes; se se identifica com a monumentalidade - 

como defendia Adolf Loos - opõe-se às construções que nascem da necessidade. Arte e ciência, erudito e popular 

ajudam a delimitar, consoante a época e o entendimento do autor da reflexão, o campo de acção do arquitecto.

A identificação do arquitecto com a pessoa que concebe um edifício não é absolutamente esclarecedora. Na 

verdade, é a palavra concepção que está na origem de alguma confusão conceptual apontada por De Carlo. Con-

ceber faz tanto referência ao acto intelectual de projectar quanto à execução material dessa ideia, acepções que 

encontravam efectivamente coincidência na figura do mestre-pedreiro da Idade Média. A separação do trabalho 
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ocorrida no Renascimento entre o trabalho intelectual de projectação e a execução dos planos previamente de-

senhados vem circunscrever a prática arquitectónica ao primeiro destes exercícios. 

Mais tarde, a diferenciação entre arquitectos e engenheiros demarca ainda mais os limites da acção do arquitec-

to, embora o aparecimento da classe profissional dos engenheiros não venha resolver definitivamente a questão 

da clareza disciplinar das duas áreas. De facto, como aponta Daniel Pinson: “(…) ce qui semble distinguer princi-

palement l’Architecte de l’Ingénieur au XVIIIe siècle relève plutôt de degré de prestige du bâtiment à concevoir et de sa 

localisation que des savoir requis pour sa réalisation. L’Architecte agit à Paris, pour les monuments publics et l’habitat 

aristocratique, l’Ingénieur en Province, pour l’habitat commun et les manufactures.” (Pinson, 1993: 70)

A dificuldade em definir a competência específica de uns e de outros advém também de confusões conceptuais 

e terminológicas que têm por base a discussão sobre arte e ciência em arquitectura. 

Os arquitectos franceses Labrouste, Gaudet e Gromort protagonizam um debate que começa nos finais do 

século XIX e se estende até 19421 que vem sistematicamente questionar estas noções e atribuir-lhes um papel 

mais ou menos central na prática arquitectónica. Se o primeiro define a arquitectura como a “arte de construir”, 

o último opõe-se fortemente a esta ideia afirmando que “Se a arquitectura não é mais do que a ciência de bem 

construir, ela confunde-se com esse sujeito que todos chamam construção, enquanto o que eleva o arquitecto (…) bem 

por encima do construtor mais ágil, é o seu desejo constante e inteiramente desinteressado de enobrecer a decoração da 

nossa vida” e ainda que “a Arquitectura é a poesia da construção” (Gromort apud Pinson, 1993: 60, 61) Observa-se 

aqui o uso indiferenciado dos termos arte e ciência. Noutros enunciados, pelo contrário, a distinção adquire 

uma importância vital, embora nem sempre menos ambígua. Para Jacques-François Blondel a “prática” da arqui-

tectura estaria relacionada com a distribuição e a construção, enquanto a “ciência” da arquitectura se identificaria 

com a decoração, o que parece remeter para um entendimento dicotómico mas complementar entre um carácter 

pragmático, “artesanal” e manual da arquitectura, e a sua intelectualização no que diz respeito ao âmbito es-

tético. Já Guadet inverte esse enunciado, associando ao âmbito estético - à arte - a “composição” e remetendo a 

“construção” para o campo da ciência. As diferentes formulações têm, como nota Pinson, justificação parcial na 

evolução conceptual dos termos. O significado de ciência, em particular, vai sendo afinado com a emergência 

das ciências naturais. No entanto, estas traduzem mais do que um desentendimento semântico, fundando-se na 

importância relativa que cada autor atribui às componentes da prática arquitectónica – técnica e estética – e o 

que pensam ser o elemento disciplinarmente diferenciador.

No contexto francês do século XIX, as posições adoptadas pela École Polytechnique e pela École des Beaux-Arts são 

exemplos desse entendimento oposto. A primeira encontrava-se vocacionada para a produção, eficácia técnica e 

rentabilidade económica dos edifícios, cujo princípio científico e racionalidade se constituiria como origem da 

qualidade estética. A segunda, pelo contrário, enfatizava os modos de representação como objecto da disciplina 

arquitectural: “La réalisation n’en est alors que l’appendice heureux dont l’éventualité ne peut orienter le projet, for-

mulé en espace de représentation et non en espace d’exécution potentielle. Il s’agit là d’une finalité artistique nettement 

1   Professores na Escola de Beaux-Arts (Gromort é discípulo de Gaudet que, por sua vez havia sido de Labrouste). A publicação 
por Gromort, em 1942, de Essai sur la Théorie de l’Architecture contrapõe a sua visão teórica à dos seus mestres. (Pinson, 1993: 60)
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opposée à la finalité productive de l’enseignement des Ecoles d’Ingénieurs (…)” (Pinson, 1993: 73). A arquitectura, 

remetida para o campo da concepção artística abstracta, nega o problema da habitabilidade do edifício e, de 

modo ainda mais pronunciado, a habitação como objecto de trabalho. 

É útil referir a investigação que Philippe Boudon faz sobre os Quartiers modernes Frugès de Le Corbusier (1924), 

em Pessac, uma vez que oferece representações tanto de habitantes como de arquitectos sobre as questões da 

competência disciplinar no início da segunda metade do séc. XX. Boudon organiza um debate de grupo no qual 

participam cinco arquitectos de “origens, de competências, e de preocupações bastante divergentes” que discutem, 

entre outros assuntos, a relação entre arquitectura e habitação. É curioso notar como, mais de um século depois, 

mesmo em âmbitos profissionais, parece persistir a negação da habitabilidade como problema central da arqui-

tectura (“Est-ce que les problèmes centraux de l’architecture et de l’architecte sont les problèmes du logement? Ou est-ce 

que l’architecture c’est autre chose? (…) - E. – C’est autre chose. - B. – Sûrement !” ) muito ao contrário do que o 

Movimento Moderno e o próprio Le Corbusier reivindicaram2. (Boudon, 1969: 63, 64). A arquitectura, essa, 

não chega nunca a ser definida, salientando-se a variabilidade e indeterminação da prática do arquitecto que 

oscila, de acordo com o contexto, entre empreiteiro, decorador e uma série de outras profissões cada vez mais 

especializadas. Como salienta Boudon, a progressiva separação das funções antes atribuídas a um só indivíduo 

causa uma profunda “nostalgia de um acto arquitectural único e global, no qual arquitectura, construção, decoração, 

factores humanos e económicos” possam encontrar síntese na obra de arquitectura (1969: 61, 62).

De facto, estas posturas encontram eco nos habitantes de Pessac, para quem as habitações desenhadas por Le 

Corbusier não se podem classificar como a “verdadeira arquitectura”, que encontra em Versalhes o seu arquétipo. 

As qualidades das habitações – a boa iluminação, as vantagens da baixa densidade, entre outras – são percebidas, 

mas ignoradas como factos de arquitectura3. São apreciadas, mas não como fruto de intenções arquitectónicas: 

é-lhes dada a leveza das constatações fortuitas da vida. A arquitectura vê-se assim, aos olhos de habitantes e de 

profissionais, esvaziada do seu conteúdo disciplinar. O arquitecto fica reduzido a uma espécie de transcritor - 

dotado da competência técnica do desenho - de um projecto previamente idealizado pelo habitante: “Quand on 

va porter ses plans à l’architecte… (…) c’est lui qui dessine?.. non?” (Boudon, 1969: 86).4 Confunde-se o desenho 

de projecto – revelador de uma competência para pensar e organizar o espaço – com o desenho de representa-

ção, única tarefa atribuída ao arquitecto. 

Nos antípodas desta postura, encontra-se o próprio Le Corbusier. Se no excerto anterior se observava como o 

2   Os temas dos CIAM II, V e IX – Existenzminimum, Logis et Loisirs, La Charte de L’Habitat, respectivamente – confirmam o 
interesse dos arquitectos modernos pelas questões da habitação, amplamente discutidas. De Carlo equipara o slogan “More housing 
or less production” ao “Architecture ou révolution” de Corbusier (2005: 8) e Corbusier afirma claramente: “L’architecture actuelle 
s’occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un signe 
des temps.” (Le Corbusier, 1990). Em Portugal, o tema da habitação passa a ser central ao debate disciplinar na década de 1940. O 
Congresso de 1948, em particular, assume-se como oportunidade para afirmar os pensamentos e as preocupações dos arquitectos 
em torno d’ O Problema Português da Habitação.

3   Expressão utilizada por Le Corbusier no livro Une petite maison, de 1954 e que sublinha a importância das coisas simples para 
a disciplina da arquitectura. A expressão é retomada por Aravena como título do seu texto, publicado em 2007.

4   No Bairro do Toural, alguns habitantes confundem também as competências dos vários intervenientes, o que se comprova 
pelo uso indiferenciado e hesitante dos termos: “Eu… eu ainda me fez uma planta dessa cozinha para trás… ainda pensei. Também 
quando fiz esta obra… até foi esse arq… esse engenheiro (…) ” M.1.0
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habitante se substitui ao arquitecto e o ensina a projectar (ou pelo menos, o que desenhar), Corbusier desejava 

ensinar o indivíduo a habitar – “ils apprendront à habiter [dans le logement moderne]” (Le Corbusier apud Segaud, 

2008: 81). A proposta espacial tem assim um carácter didáctico, destinado a converter o indivíduo no homem 

moderno (ver início do capítulo 3.). O arquitecto não só projecta o espaço como projecta as acções que nele 

serão desempenhadas, numa concepção totalizante da arquitectura e da vida5. O habitante confronta-se – por 

vezes violentamente – com o espaço e adapta-se a ele (ou, não raras vezes, adapta-o).

“La première fois que j’ai vu l’emplacement de ma chambre… elle était assez grande mais toute en long… j’étais très 

déçue j’avais l’impression qu’on m’offrait un couloir […] Dans la maison de Corbu je ne pouvais pas vivre secrètement. 

Avant on vivait tous ensemble, mes grands-parents, mes oncles, mes parents et nous dans un grand appartement plein 

de domestiques. On nous avait oubliés nous les petits, mes frères et moi, dans une chambre au fond de l’appartement…

Et là, tout d’un coup, dans la maison Jaoul ça a été un choc terrible parce qu’on s’est retrouvé entre nous, ce qu’on 

n’avait jamais vécu précédemment. Il n’y avait plus la gouvernante ; Le Corbusier avait dit : ‘Plus de domestiques, c’est 

terminé, c’est la femme qui fait la cuisine, tout est ouvert, elle peut communiquer avec la famille pendant qu’elle fait 

ses petits plats.’ C’était tout à fait délibéré de sa part… Il considérait qu’on devait être tour réunis le papa, la maman, 

les enfants. Il s’est dit voilà une jolie petite famille, on va les mettre tous ensemble […] Je détestais la vie communau-

taire et j’avais perdu mon territoire à moi alors que j’avais une chambre […] dans l’appartement précédent, personne 

ne me surveillait. Là, dans cette maison on voyait tout.”  Entrevista a Marie Jaoul, Architecture d’aujourd’hui, 

nº204, Setembro de 1979 (Segaud, 2008: 82) (Imagens 3. e 4.)

Embora, curiosamente, as características do espaço e modo de vida que Viana de Lima propõe para as habita-

ções do Bairro do Toural difiram substancialmente daquelas que Corbusier propõe em 1951 e que nos são dadas 

a conhecer por Marie Jaoul – a abertura entre os compartimentos, o desempenho intrafamiliar do trabalho do-

méstico – a visão sobre as competências do arquitecto não seria muito distinta. Está em causa, para o arquitecto, 

um modo de trabalhar marcado pelo rigor e pelo “desejo de fazer bem” que implica um firme controlo da obra: 

“Terrível, direi mesmo sísmica, era a situação que, por vezes, surgia de termos de alterar a previsão, o anteprojecto. 

Então um centímetro ou um metro tinham (…) o mesmo efeito perturbador, catastrófico;” (Amorim, 1996: 26). No 

Bairro do Toural, como se verá, as circunstâncias ditam uma partilha e dispersão das práticas que contribuem 

para a construção da casa, impedindo qualquer aproximação ao acto arquitectural único e global a que Viana de 

Lima certamente aspirava. Parece hoje cada vez mais difícil suster, e já o era certamente em 1960, a ideia de 

arquitecto como Deus, que tudo controla e tudo materializa, que viaja entre escalas e entre áreas do saber com 

fluidez sobre-humana6.  

5   Anacrónica ou não, esta visão da arquitectura persiste em muitas práticas arquitectónicas, como ilustra a frase que Manuel 
Graça-Dias recorda ouvir de Rem Koolhaas, na noite de inauguração da Casa da Música: “Those stupid guys don’t know how to use 
the spaces!” (Graça-Dias, 2017: 52)

6   Mesmo Vitrúvio, depois de enumerar o grande número de áreas em que o arquitecto deveria ser versado, acaba por afirmar a 
impossibilidade de este atingir o perfeito domínio de cada uma delas. (Vitrúvio, trad. Maciel, 2009: 35) 



431.1. A inexistência do arquitecto como figura total.

3. Plantas da Maison Jaoul 
(1951), onde estão assinalados 
os quartos de Marie Jaoul e 
dos seus pais.

4. Fotografia do interior da 
Maison Jaoul. A ausência de 
separações permite a visibili-
dade dos vários espaços. 
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1.2. DISPERSÃO E PARTILHA DAS PRÁTICAS. UM PROCESSO ESTENDIDO NO TEMPO. 

O projecto, a construção e o habitar das casas não são momentos que seguem uma progressão cronológica 

linear. Pelo contrário, sobrepõem-se parcialmente, fazem-se de avanços e recuos, de reavaliações constantes das 

condições estabelecidas primeiro por Viana de Lima e pela Câmara Municipal, mais tarde, pelo engenheiro e 

empreiteiro. As páginas que se seguem descreverão esse processo complexo que vai desde a primeira ideia do 

arquitecto até à multiplicidade de acções quotidianas dos habitantes sobre as casas. 

1.2.1. O URBANISTA-ARQUITECTO. OS PROJECTOS-TIPO.

A proposta para o conjunto habitacional que Viana de Lima faz para o Toural, surge de forma atípica, quase 

acidental, e prende-se com as funções que o arquitecto vinha desempenhando enquanto urbanista da cidade 

de Bragança. A área do Toural era, como se notou anteriormente, sujeita a pressão por parte de proprietários, 

desde 1944, para ser urbanizada, pelo que constitui das primeiras propostas que Viana de Lima realiza para a 

Câmara. Local onde se localizava a antiga feira de gado, situada próximo do cemitério e do campo de futebol, 

nas imediações da capela de Santo António e perto do centro da cidade era, com certeza, uma zona valorizada. 

A condição do sítio é evocada através da memória dos habitantes:

“ (…) aqui antigamente era a feira, era o Toural. Eu quando vim para cá, ainda era ali a feira. Ainda não 

havia estas habitações, em frente, e era ali a feira. Só havia a capelinha do Santo António, aquelas casas em 

cima… não sei se essas ainda pertencem ao bairro do Toural, isso não lhe sei dizer. (…) Aqui, este correr 

de casas e ali, este é o Bairro do Toural.” M.1.0

“Aqui era o campo de futebol …” M.17 “(…) ali ainda era o Toural dos porcos. Para aqui era o do gado. 

(…) E de resto não havia nada.” H.17

Na proposta de urbanização do largo do Toural, Viana de Lima contempla já a implantação da Escola Primária. 

Seguindo o alinhamento dos seus limites, o arquitecto propõe a divisão do terreno em lotes de aproximada-

mente 22 metros de largura por 36 metros de profundidade. No interior dos lotes, seria possível construir casas 

unifamiliares de dois pisos, segundo indicações que constavam de um regulamento escrito e das peças desenha-

das (Imagem 6. e Documentos 1. e 2., em anexo). Essa primeira proposta, no entanto é recusada por falta de 

interessados em adquirir os lotes, pelo que é pedido a Viana de Lima a sua revisão de modo a que as construções 

pudessem ocupar maior superfície e permitissem a instalação de quatro habitações (Documento 3., em anexo).1 

A este pedido, Viana de Lima responde o seguinte:

1   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.314
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5. Ao lado, fotografia do extre-
mo Oeste do largo do Toural, 
durante a feira de gado. Sem 
data.

6. Em baixo, primeira propos-
ta de implantação da escola 
e de loteamento do largo do 
Toural (casas unifamiliares 
isoladas). É possível ver ainda 
o antigo campo de jogos, a 
capela de Santo António e o 
cemitério.
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“Em relação ao assunto do ofício Nº 3660/60, envio também a V. Exª. dois exemplares da nova divisão dos lotes, que 

em meu entender é a única, embora não a melhor, que poderá dar satisfação aos desejos expressos por V. Exª.. No en-

tanto para esta solução terá a Câmara que fornecer as respectivas directrizes dos projectos, os quais embora 

com prejuízo para o meu atelier, eu fornecerei gratuitamente, para assim levar-se a cabo uma obra que eu 

considero de certa importância para o arranjo da referida Zona.”2 (Documento 4.)

Esta passagem é muito interessante pois demonstra o comprometimento de Viana de Lima e a sua responsabili-

dade enquanto urbanista e arquitecto. Na impossibilidade poder manter uma solução urbana de baixa densida-

de que considerava mais adequada para o lugar e que seria capaz de diluir alguma heterogeneidade das futuras 

propostas arquitectónicas individuais, sugere uma proposta mais densa, de conjunto, cuja coesão e qualidade 

será dada pela concretização arquitectónica, também a seu cargo (ver capítulo 2.). Observa-se aqui como o salto 

entre escalas que em princípio seriam pensadas por distintos intervenientes – o urbanista e o arquitecto – ajuda 

a resolver um problema urbanístico e social. O resultado da nova proposta é um conjunto de casas em banda 

que surge da eliminação da distância lateral de separação das habitações unifamiliares e do desfasamento das 

suas fachadas frontais. A sua execução seria assegurada por particulares interessados na aquisição dos terrenos, 

seguindo uma dinâmica concertada que Viana da Lima já tinha defendido no Congresso de 19483. O regula-

mento para venda dos talhões (lotes) que acompanha as peças desenhadas apresenta muitas semelhanças com o 

anterior, introduzindo cláusulas que obrigam ao respeito dos projectos-tipo que são fornecidos juntamente com 

a implantação do conjunto. É de salientar a proibição de densificação dos edifícios - introduzindo novos fogos 

ou pisos - ou de alteração de uso – de habitação para comércio ou indústria. No interior dos edifícios, no que 

respeita a acabamentos e no exterior, nos anexos, são admitidas algumas modificações que devem, no entanto, 

ser aprovadas pela Câmara Municipal. 

Os projectos inserem-se num contexto nitidamente diferente daqueles em que Viana de Lima estaria habituado 

a trabalhar. Como destaca Pedro Vieira de Almeida, Viana de Lima era um arquitecto que “construía caro, largo 

e que dificilmente se meteria numa disciplina de severa contenção que a habitação social implicava.” (Vieira de Al-

meida, 1996: 70). Neste contexto, não se tratando de habitação social, - como comprova o grupo de primeiros 

habitantes do Bairro (subcapítulo 3.1.) – algumas das soluções adoptadas são características da habitação de 

mínimos, extremamente contida nas dimensões.

São propostos dois projectos-tipo (I e II) que diferem na área de implantação, fachadas, e organização interna. 

O projecto-tipo I é unifamiliar e tem uma área de aproximadamente 137 m2 úteis, distribuída por entrada e 

circulação, sala comum, cozinha e despensa, quarto e casa de banho da criada, no rés-do-chão; quatro quartos e 

uma outra casa de banho, no piso superior. O projecto-tipo II propõe duas habitações sobrepostas. A habitação 

do rés-do-chão tem uma área de cerca de 78 m2 úteis, distribuída por entrada e circulação, sala comum, cozinha, 

2   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.257

3   “A iniciativa particular deve ser incitada à construção, mas em bases orientadas dentro de um plano previamente estabelecido pelo 
Governo, de forma a não se permitir a especulação não só de terrenos, como também das casas destinadas aos homens, pois elas são a chave 
do renascimento não apenas da Família, mas também do País.” (Viana de Lima, O Problema Português da Habitação apud Tostões, 
2008: 218)
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7. Segunda proposta de lo-
tamento do largo do Toural. 
Talhão-tipo, planta e corte. 
Note-se como no dimensiona-
mento das vias e dos passeios 
se utiliza o modulor como re-
ferência.

8. Segunda proposta de lota-
mento do largo do Toural. Ca-
sa-tipo, plantas do rés-do-chão 
e do 1º andar.
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9. Desenho do esquema de lo-
teamento do largo do Toural, 
1ª fase. Planta e alçado do tar-
doz, no contacto das garagens 
com a Rua Acácio Mariano. 
Intercalação dos projectos-ti-
po I e II.

10. Plantas da 2ª versão do 
projecto-tipo I. Rés-do-chão, 
à esquerda e 1º andar, à di-
reita. Em relação à 1ª versão, 
observa-se a alteração das di-
mensões da entrada, que deixa 
de estar recuada, a separação 
entre despensa e cozinha, a 
entrada da casa de banho, que 
se passa a fazer pelo quarto da 
criada e algumas modificações 
a nível do mobiliário fixo. O 
desenho das aberturas mostra 
aqui maior coerência com o 
desenho do alçado.

11. Alçados frontal e tardoz 
do projecto-tipo I. A sugestão 
do quarto no 3º piso não é 
representada em planta, e não 
foi concretizada na maioria 
das casas deste tipo.
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12. Desenho do esquema de 
loteamento do largo do Tou-
ral, 2ª fase. Planta e alçado 
do tardoz, no contacto das 
garagens com a Rua de Santo 
António.

13. Plantas do projecto-tipo 
II. Da esquerda para a direita: 
rés-do-chão (que correspon-
de a uma habitação), 1º e 2º 
andares (que correspondem a 
outra).

14. Em baixo, à direita. Alça-
dos frontal e tardoz do projec-
to-tipo II. Comparativamente 
ao projecto-tipo I, nota-se 
uma simplificação das formas 
das aberturas.

15. Em baixo, à esquerda. 
Corte transversal do projecto-
-tipo II.
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despensa, duas casas de banho e três quartos. A do primeiro e segundo andares, possui 94 m2 úteis e tem uma or-

ganização semelhante, possuindo mais dois quartos, que são conseguidos através do aproveitamento do espaço 

que no rés-do-chão é de circulação comum e atravessamento para o tardoz e da utilização de parte do sótão. As 

garagens e os lavadouros são propostos como volumes autónomos, que fazem a frente da Rua Acácio Mariano.

O projecto-tipo I parece ter sido o primeiro a ser desenhado, encontrando-se várias versões, primeiro esquissa-

das, mais tarde, desenhadas com mais rigor. A progressão dos desenhos sugere um estudo em planta, que depois 

é afinado no alçado, originando nova alteração em planta (Imagens 8. e 10.). O projecto-tipo II retoma alguns 

temas (materiais e volumetrias) do alçado do tipo I, simplificando e uniformizando as aberturas. Os desenhos de 

ambos os projectos (mas principalmente do tipo I) revelam a pormenorização e o cuidado de desenho de alguns 

dispositivos como o banco de entrada (tipo II), as escadas, as varandas (tipo I), a lareira associada a um móvel 

ou patamar (tipo I), armários embutidos, a sugestão de um passa-pratos (tipo I) ou ainda a indicação ténue de 

envidraçados nas portas. Esta atenção ao pormenor e ao desenho do mobiliário como elemento espacialmente 

definidor, é uma característica que percorre toda a obra de Viana de Lima (Vieira de Almeida, 1996: 70), pos-

sível de observar na Casa na Rua Honório de Lima (Porto, 1940) ou na Casa da Marinhas (Esposende, 1954). 

A ausência de desenhos a escalas mais aproximadas conduz, como se verá, à simplificação, modificação ou mes-

mo remoção destes dispositivos na passagem para os projectos de execução ou para a construção.

Ao longo dos anos seguintes, é-lhe também pedido que execute uma proposta de urbanização para o outro lado 

da Rua Dr. Adrião Amado, que corresponderá à 2ª fase de construção das casas do Toural (Imagem 12.). Por 

executar ficam outras vias próximas que constituíam alternativas de ligação do largo do Toural à Avenida do 

Sabor e que sugeriam uma ocupação em quarteirões de formas orgânicas e irregulares, com construções similares 

às dos projectos-tipo concretizados. Sobre essas propostas não foram encontradas memórias descritivas, mas os 

desenhos apontam para uma estratégia – casas em banda, por vezes desfasadas e que conformam vias sinuosas - 

que já tinha sido aplicada em outras áreas da cidade e que é utilizada em outros projectos urbanos (ver capítulo 

2.). 

Entregues os projectos-tipo e os regulamentos gerais para o loteamento e construção das casas, ficará a cargo de 

Viana de Lima, tendo a Câmara Municipal como intermediário, a aprovação das alterações que a elas se queira 

efectuar. Essa tarefa, ver-se-á adiante, revela-se difícil. As tentativas de exercer algum controlo sobre o modo 

como as casas serão finalmente construídas são muitas vezes frustradas. A relação com os restantes intervenien-

tes – engenheiros, empreiteiros e futuros habitantes – parece algo burocrática, mediada pelos requerimentos, 

pareceres e aprovações, embora o discurso de alguns habitantes dê uma ideia de uma maior proximidade:

“Mas o arquitecto tinha muita fama. (…) Chegámos a vê-lo. Eu por acaso nunca falei com ele, mas o 

meu marido tenho a impressão que falou. A minha irmã também… a minha irmã também o conhecia. 

Tanto que foi ele que lhe contou ao meu cunhado que lhe morreram dois filhos, de acidente. Eram filho e 

filha, acho eu, isto já há muitos anos… mas soubemos isto porque ele contou ao meu cunhado. (…) Ele 

gostava muito dele. O meu cunhado gostava muito desse arquitecto. Muito… achava o arquitecto fora de 

série.” M.3
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1.2.2. O ENGENHEIRO-ARQUITECTO. OS PROJECTOS DE EXECUÇÃO.

O engenheiro responsável pelo projecto de execução da maioria das casas (se não mesmo de todas) foi António 

Augusto Paradinha. Tendo, aparentemente, como únicos documentos disponíveis os desenhos dos projectos-ti-

po à escala 1/100, ficou a seu cargo a realização dos cálculos estruturais e a definição de acabamentos. Apesar do 

sistema em betão armado proposto ser relativamente inovador no contexto da cidade de Bragança, a dimensão 

e características das casas tornavam simples as soluções estruturais a adoptar, pelo que neste aspecto a ausência 

de mais indicações por Viana de Lima não parece ter tido um grande impacto na espacialidade das casas. Ainda 

assim, é de notar algumas diferenças entre projectos, que revelam uma evolução da solução e com expressão, 

por exemplo, na visibilidade das vigas e pilares (diferenças notadas do talhão 1 para os restantes e entre a 1ª e a 

2ª fase de construção).

O papel do engenheiro acaba por ser, no entanto, muito mais interventivo. É ele o principal mediador entre 

cliente e administração camarária, tratando da maioria da documentação que é apresentada para aprovação 

(memórias descritivas, pedidos de alterações, entre outros). Os projectos de execução acabam por apresentar di-

versas modificações aos projectos-tipo, nem sempre sendo claro se o desejo de alteração parte do proprietário do 

lote ou do próprio engenheiro. A formalização das intenções, no entanto, é sempre realizada por António Para-

dinha, que acaba por ter um papel preponderante na definição espacial das habitações e na sua inserção urbana.

Logo nos primeiros talhões (1 a 7), cuja atribuição é feita em 1961, são realizadas propostas que terão repercus-

são nos edifícios de construção subsequente. De facto, observa-se uma tendência cumulativa das alterações aos 

projectos-tipo, que se vão tornando mais evidentes à medida que um maior número de casas é construído, num 

processo que parece de assimilação contínua da diferença e de metamorfose gradual.

Para os talhões-tipo II propõe-se uma variante (Imagem 16. e documento que consta dos anexos) que terão 

profundo impacto no modo como as casas serão vividas, apropriadas e finalmente modificadas pelos habitantes 

(subcapítulo 3.2.1.) e que consiste na permuta do quarto da criada com a cozinha - que se passa a relacionar 

com o quintal - e da posição da escada que conduz ao sótão com o sanitário. No projecto de execução dos pri-

meiros talhões propõe-se também a utilização de maior área do sótão, o deslocamento de algumas paredes – o 

que altera as áreas dos compartimentos – e a supressão de paredes divisórias entre a entrada e distribuição para os 

quartos. De grande impacto posterior são as primeiras sugestões para a alteração das entradas tardozes e garagens 

e para a introdução de caves, com grande expressão nos alçados. A adição das caves ao projecto de execução em 

ambos os projectos-tipo é quase sistemática, e a proposta - que se descreve como adequada ao desnível Norte-

-Sul do terreno – é justificada inicialmente nas memórias descritivas como complemento à pequena despensa, 

insuficiente para colmatar “as necessidades normais de um agregado familiar e as irregularidades do mercado abas-

tecedor”1. Viana de Lima opõe-se, também sistematicamente, emitindo vários pareceres negativos, à realização 

desta e de outras alterações que estivessem em desrespeito pelo R.G.E.U. e pelo regulamento para a venda dos 

1   1961 - Construção de uma habitação - Maria Alcina Ribeiro Correia; Largo do Toural, talhão nº4, Bragança - AHCMBGC-
-DU-Proc.46 -Cx. 30
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16. À esquerda, alterações 
sugeridas ao projecto-tipo II. 
Permuta da cozinha com o 
quarto da criada e supressão 
das divisórias no espaço de 
circulação.

17. Em baixo, variação do 
projecto-tipo II. Para além 
da permuta da cozinha com 
o quarto da criada, faz-se 
também a troca entre escadas 
interiores à habitação do 1º 
andar e a pequena casa de ba-
nho, configurando um acesso 
distinto ao 2º andar.
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talhões, alterações que considera violarem a coerência do conjunto e a qualidade arquitectónica da sua proposta. 

No entanto, a Câmara Municipal não se revela capaz de impor as directrizes que havia estabelecido: as obras são 

iniciadas sem aprovação e realizadas clandestinamente. O incumprimento das orientações dadas é, primeiro, 

punido com multas, mas depressa se desiste da sua aplicação, face à generalização das intervenções ilegais. Sem 

alternativa, Viana de Lima acaba por autorizar a construção de algumas caves, sob o compromisso de que não 

sejam nunca adaptadas a habitações.

Em 1967 são arrematados os talhões seguintes (8 a 18), ainda pertencentes à que é considerada a 1ª fase. São 

propostas novas alterações que tomam as anteriores como ponto de partida. A construção das caves, antes ar-

gumentada do ponto de vista da sua utilidade enquanto espaços de arrumação, é descrita em 1971 como uma 

oportunidade para densificar os edifícios:

“Tal como se verificou já para os outros prédios semelhantes do referido loteamento, constatou-se não ter vantagem 

económica a ocupação da Cave para arrecadações e, com vista a tirar uma melhor rendabilidade económica do in-

vestimento, pretendia agora a proprietária modificar a cave por forma a alojar aí dois pequenos apartamentos para 

habitação. (…) Os dois fogos projectados destinam-se a pequenos agregados familiares, e de débil poder económico, 

precisamente o tipo de alojamento de que o nosso meio urbano mais carecido se acha.”2

Muitos edifícios passam a possuir quatro fogos: os dois desenhados por Viana de Lima, no rés-do-chão e pri-

meiro andar e dois na cave, desenhados por António Paradinha, com entrada independente pela rua Acácio 

Mariano. 

Frequentemente, os processos entregues à Câmara Municipal para aprovação têm vários aditamentos, que se 

constituem um procedimento para alterar gradual mas significativamente as habitações. No caso dos talhões-ti-

po I, o recurso a esse truque administrativo vai permitir a densificação da casa unifamiliar e a sua conversão em 

duas habitações, uma localizada no rés-do-chão e cave, a outra, no primeiro andar. De certo modo, as alterações 

tornam os dois projectos-tipo equiparáveis em termos de rendimento e de possibilidade de ocupação (bifami-

liar), o que se vai revelar particularmente pertinente neste contexto (subcapítulo 4.2.). A densificação é acom-

panhada de várias alterações da organização interior (ver fichas dos talhões 8 e 10). No rés-do-chão, a entrada é 

diminuída e subdividida em dois espaços de acesso às habitações. A circulação, que antes se fazia pelo interior 

dos compartimentos – uma característica dos espaços projectados por Viana de Lima3 – autonomiza-se, retiran-

do área à cozinha. A casa de banho é interiorizada e o quarto passa a ocupar maior área de fachada e a ter duas 

janelas desiguais. A anterior coerência entre planta e alçado desaparece, uma vez que as aberturas (a sua forma e 

dimensão) se encontravam adequadas ao compartimento que serviam. No piso de cima a questão repete-se, com 

o desaparecimento do momento de chegada ao piso e relação com a varanda, que ajudava a iluminar toda a cir-

culação. A varanda passa a integrar a cozinha, deixando de contribuir para a qualificação espacial da habitação. 

No último talhão do lado norte da Rua Dr. Adrião Amado são feitas algumas alterações menores que advêm da 

2   1968 - Construção de edifício - Adelaide Fernandes Jerónimo - Largo do Toural, lote 13, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.68 
-Cx. 55

3  Presente, por exemplo, no Bloco Costa Cabral, em que frequentemente se observa o atravessamento da sala.
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18. e 19. Em cima, alçado 
frontal e andar tipo dos ta-
lhões 10 e 11 da 2ª fase de 
loteamento do Bairro. Os 
projectos, da autoria do En-
genheiro Paradinha, diferem 
bastante na expressão exterior 
e a nível da configuração inter-
na das habitações.

20. e 21. Entradas tardozes 
dos talhões 10 e 15 da 1ª fase, 
que apontam para a densifica-
ção das construções pela ocu-
pação das caves como habita-
ções independentes.
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posição de remate e de contacto com o arruamento do Sapato (hoje Rua de Santo António): são abertas duas 

janelas na empena e, lateralmente, o muro de vedação do talhão avança, criando um espaço exterior que rodeia 

a casa.

Na 2ª fase de construção, a topografia impossibilita a realização de caves sem altear significativamente a casa, 

pelo que esta solução é abandonada. A partir do talhão 3, são propostas alterações substanciais ao projecto-tipo 

II. Faz-se a introdução de uma varanda tardoz contínua ao nível do primeiro andar, com acesso por escada ao 

quintal4, o que permitiria às duas habitações dispor de “entrada de serviço independente, o que constitui uma par-

ticularidade muito da simpatia do povo transmontano.”5 Este acesso directo ao logradouro permite, por sua vez, a 

eliminação do acesso comum pelo interior e com isto uma reformulação do espaço interno da habitação. Com o 

aumento de área, a cozinha passa a integrar uma saleta, modificação interessante, tendo em conta as posteriores 

acções dos habitantes sobre as casas mais próximas do projecto-tipo (subcapítulos 3.1. e 3.2.1.). O conjunto das 

modificações parece ir ao encontro das preferências de alguns habitantes, que acabam por trocar de residência.6

Os últimos edifícios que ainda são aprovados como fazendo parte da urbanização do Toural, correspondem aos 

talhões 10 e 11 da 2ª fase, embora guardem já pouca semelhança com o projecto-tipo de Viana de Lima. O 

engenheiro António Paradinha, proprietário de um dos talhões, propõe a “inclusão de um terceiro fogo no piso 

superior, onde no projecto-tipo referido apenas existia o aproveitamento parcial do mesmo para a sala de costura e uma 

arrecadação” e assegura que quanto “ao aspecto arquitectónico, cuidou-se de enquadrá-lo na arquitectura ambiente, 

eliminando-se as portadas exteriores por onerosas e inoperantes, substituindo-as por estores de réguas plásticas e calhas 

de alumínio anodizado.”7

Sobre estas propostas, um Viana de Lima impotente escreve, em 1970, numa carta que parece dirigida directa-

mente ao Ministério da Obras Públicas e parcialmente reencaminhada à Câmara Municipal:

“O projecto apresentado destrói completamente a unidade do conjunto que se pretende criar no Toural e que a Exma. 

Câmara aprovou. Deve a Exma. Câmara fazer cumprir as condições de venda e, bem assim, exigir que as constru-

ções sejam executadas dentro das normas estabelecidas, pois doutra forma ficará implicitamente ligada à destruição 

sistemática do meio ambiente. A aceitação do proposto pelos requerentes, irá criar sem dúvida, um clima em que os 

princípios estabelecidos não passarão de meras palavras.”8

Em outra carta dirigida à Câmara, datada também de 1970, diz o seguinte:

“Nesta minha visita em serviço da Ex.ma Câmara, constatei mais uma vez que entre as várias faltas de zelo e desprezo 

pelas riquezas históricas e turísticas desta terra, existe a cegueira do conhecimento do valor que esta linda cidade 

representa como unidade urbana. Contam-se várias as obras executadas ou em execução sem qualquer conhecimento 

4   Como era característico da casa tradicional transmontana, segundo descrevem Galhano e Oliveira (2003: 137-139)

5   1969 - Construção de edifício - Domingos A. Rodrigues - Toural, lote nº5, 2ª fase - AHCMBGC-DU-Proc.89 -Cx. 62

6   Os habitantes do 1º piso do talhão 4 da 2ª fase já tinham vivido num outro da 1ª, do mesmo proprietário. Acabam por decidir 
comprar a casa actual por um conjunto de razões que incluem tanto a posição urbana da banda (“mais soalheiro”, “boas vistas”) 
como aspectos da organização da habitação (servida pela varanda, cozinha com espaço de estar).

7   1969 - Construção de edifício - José Augusto Alves - Toural, lote nº10, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.101 -Cx. 63

8   1969 - Construção de edifício - António Augusto Paradinha - Toural, lote nº11, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.102 -Cx. 63
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A propósito do engenheiro e do arquitecto, a história de um senhor na 

Foz que era merceeiro (ou tinha uma confeitaria), e que me chamava 

sempre Senhor Engenheiro… Senhor Engenheiro… Senhor Engenheiro. 

Eu um dia disse-lhe: ‘Vou-lhe dizer, eu sou arquitecto.’ E o tipo disse-me: ‘Eu sei, eu 

sei…’ ‘Mas então porque é que me chama engenheiro?’ ‘Porque eu tenho muita consi-

deração por vossa excelência.’ ”12

12  Episódio que Fernando Távora conta, numa entrevista emitida pela RTP2 em 2001 (Veiga, 
2017).

22. - 24. Vistas da transição 
entre casas em banda com de-
senho de Viana de Lima e as 
propostas com três pisos feitas 
pelo engenheiro António Pa-
radinha. 
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nosso ou por nós informadas favoravelmente. Entre elas, de forma gritante, as construções do Toural junto do cemitério 

(…)”9 (Documento 5.)

Os documentos dão conta de uma articulação débil entre intervenientes, mal intermediada pelo aparelho bu-

rocrático e que advém, principalmente, de uma ausência de interesses comuns entre Câmara, arquitecto, en-

genheiro e proprietários. Como se verá adiante (subcapítulo 4.1.) a casa não é escolhida pelas suas qualidades 

espaciais específicas, razão pela qual não existe pudor em alterar o projecto-tipo. 

A relação entre Viana de Lima e António Paradinha, embora cordial10, parece diferir da amizade que caracteri-

zava outras relações profissionais do arquitecto, marcadas pela definição clara das competências, pela cooperação 

e pela persecução de um objectivo comum.11 Por outro lado, a relação de António Paradinha com os proprietá-

rios é distinguida pela confiança que estes nele depositam. Face a uma série de imposições que os proprietários 

consideram autoritárias, o engenheiro constitui-se como profissional capaz, defensor dos seus interesses e com 

as competências necessárias para fazer contrapropostas credíveis que vão de encontro às suas aspirações (como 

futuros habitantes ou como proprietários que procuram rentabilizar o investimento). 

“O Sr. Engenheiro Paradinha (…) quando eu pedi… porque eu tinha que ter um tanto da casa construída 

para ele ir dando as informações para o banco. Deram-mo todo, o [dinheiro] que pedi e depois eu escolhi o 

banco, que era onde tinha a conta. E… e então, o que é que acontece… A casa só estava até… tinha que 

estar até aqui em cima, mas só estava até em baixo. Ele lá fez as fotografias (…)” M.15.1

O engenheiro assume responsabilidades que vão muito além das competências técnicas para assegurar a estabi-

lidade estrutural do edifício, pensando e desenhando o espaço - projectando. A sua prática, que se sobrepõem 

em parte à do arquitecto, embora menos apurada na organização e articulação dos espaços, revela uma atenção 

às questões do uso, a que estaria sensível pela experiência culturalmente adquirida.

“Ai, foi com projecto. Foi com empreiteiro, engenheiro. (…) O engenheiro Paradinha. (…) O meu cunha-

do ficou (…) satisfeito… com os dois, por lhe andarem a fazer a casa.” M.3

9   Plano Geral Urbanização-Lot. Toural 1959-1967-AGCMGGC-O.P-00158-Cx.67, fl. 68, 69

10   Segundo transparece de cartas enviadas por Viana de Lima à Câmara Municipal (Plano Geral Urbanização - Loteamento de 
Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, fl. 271 e 302)

11   O engenheiro Napoleão Amorim recorda o envolvimento de Viana de Lima no projecto da sua casa: “Um dia, pedreiro – sei lá 
se evoluído – fui às do cabo (como é uso de pedreiro exprimir-se e agir): pré-fabriquei dois caixotes; pu-los um sobre o outro, desajustados e 
desarrumados e pedi-lhe Arquitectura: Arte. (…) é a casa do meu bem-estar” (Napoleão Amorim, 1996: 26). Afirma ainda, a respeito 
da sua colaboração continuada: “Um projecto nasce do sonho, da visão do arquitecto que, de seguida, o discute em termos estruturais 
com o engenheiro, para lhe conceder matéria e dimensões justas. O acordo, convenhamos, é sempre litigioso, mas connosco, foi sempre 
possível e até razoável.” (Ibidem)
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25. - 33. Habitação 5.1, em 
obras no momento da visita.  
É possível observar os mate-
riais construtivos e estrutura 
do telhado. Este talhão man-
tém grande parte dos acaba-
mentos originais. 
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1.2.3. O EMPREITEIRO-ARQUITECTO. A CONSTRUÇÃO DAS CASAS.

A figura do empreiteiro surge bastante mais difusa que a dos outros intervenientes e votada ao anonimato. A di-

recção da construção das casas aparece por vezes repartida entre engenheiro, operários e os próprios habitantes:

“(...) esta casa foi feita directamente pelo dono, construção directa. E ele arranjou até, por acaso, funcioná-

rios bons. (…) mas aquelas ali foram pelo arquitecto famoso, o… (…)” M.1.0

Neste excerto observa-se até um lapso, que demonstra alguma confusão entre as competências do arquitecto e 

as do empreiteiro. (Quem faz a casa? E o que é fazer a casa?) 

Apesar de uma grande variedade de projectos de execução submetidos na Câmara, que exploram no projecto-

-tipo II, por exemplo, várias posições da escada de acesso ao sótão, configurações e limites dos compartimentos, 

ou diferentes modos de organizar a distribuição, foi surpreendente observar que, pelo menos nestes aspectos, 

a as casas construídas acabam por ser mais semelhantes entre si. Ainda que não correspondendo ao projecto-

-tipo, observa-se uma certa fixação das soluções que pode ter várias explicações. Por um lado, poderia ser uma 

tentativa, por parte dos proprietários, de simplificar o processo de aprovação das construções recorrendo a pro-

postas já autorizadas. Uma outra explicação interessante, avançada por uma habitante, prende-se com o facto 

do empreiteiro nem sempre acompanhar de perto a obra, razão pela qual os operários, ignorando as diferenças, 

reproduziam as soluções já antes executadas.

“Eu fui entregar (…) o caderno de encargos ao empreiteiro que eu queria (…) E diz-me assim: (…) a 

senhora tem 6 contos para receber no prazo x e eu neste prazo não lhe posso fazer a casa. E digo-lhe assim: 

‘Ai então onde é que eu hei-de ir?’ E diz ele: ‘Olhe deixe aqui.’ ‘Que eu não percebo nada disto, nem sei 

o que é que me vão pedir e o que é que vou aceitar!’ E diz-me assim ele (mas eu longe de saber o que ele 

ia fazer): ‘deixe-me cá o seu caderno de encargos.’ (…) Mas sabe o que fez este empreiteiro? Um homem 

fora de série… (…) Não me disse nada. Mas eu ao folhear… porque havia aqui um [edifício] que tinha 

o caderno de encargos e não era com os materiais deste, percebe, e era muito mais barato. E eles [operários] 

coitaditos… também na ignorância, pensaram que as casas, como foram compradas todas, que era tudo 

igual, materiais e tudo. E quando foram ver, tiveram que… eu disse: ‘Ó Sr. Engenheiro, estão a por uma 

madeira que não é a que escolhi.’ Ele veio cá e eles tiveram que tirar. A fossa também não tinham posto…” 

M.15.1

O empreiteiro parece definir com mais detalhe materiais de construção e acabamentos, eventuais especificidades 

das casas e modos de concretização. Não é dada especial relevância aos dispositivos interiores sugeridos pelos de-

senhos dos projectos-tipo com excepção, por vezes, do armário embutido de apoio aos quartos e casas de banho. 

Como já se notou antes, a carência de desenhos de pormenor origina também situações de desadequação entre 

projecto-tipo e contexto real. Essa relação, que não foi devidamente equacionada por nenhum dos intervenien-

tes, provoca execuções de má qualidade, que os próprios habitantes apontam1:

1   Hoddé e Léger reflectem sobre os defeitos encontrados pelos habitantes no Bairro da Malagueira :“On verra aussi comment les 
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“E depois há outra coisa, também na altura, e isto já foi com projectos. Por exemplo, nesta rua e naquela, 

há muita garagem que foi preciso fazer rampa, agora quando fizeram as ruas. Ora bom, isso não se concebe 

muito bem que não fosse logo previsto na altura, não é? (…)” H.17

plus enthousiastes attribuent à Siza le meilleur de la conception en le dédouanant des erreurs de construction, ce qui est une manière de 
raconter l’histoire du bon roi entouré de vilains conseillers.”  (2000: 135) Os autores notam criticamente como os habitantes têm 
tendência a idealizar a figura do arquitecto, atribuindo aos restantes intervenientes os aspectos negativos da construção. No Bairro 
do Toural essa tendência não é tão marcada. O grau de responsabilidade de cada interveniente é incerto e, provavelmente, trata-se 
de um problema de articulação de escalas e competências.
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1.3. O HABITANTE-ARQUITECTO. 

CONDIÇÕES PARA A APROPRIAÇÃO. CAPACIDADE TRANSFORMADORA – DESEJO E PRO-

PRIEDADE. DECISÃO E DELEGAÇÃO – RACIONALIDADE E EMPIRISMO. 

O conjunto de acções descritas nas páginas anteriores configuram o ambiente físico com o qual o habitante se 

confronta quando se muda para a casa. Apesar da tangibilidade material dessa circunstância, o ambiente con-

formado que o habitante encontra é ainda apenas um ambiente potencial, por oposição ao ambiente efectivo que 

é construído através da conceptualização cultural e individual que o habitante faz do espaço (Pennartz, 1999: 

96) e, acrescentar-se-ia, através da prática quotidiana que apropria e transforma a arquitectura. As consequên-

cias das acções concretas dos habitantes serão discutidas ao longo do trabalho. Neste subcapítulo interessa mais 

determinar a natureza da relação que o habitante estabelece com a casa. Que razões profundas motivam a acção 

transformadora? Que competências e capacidades são mobilizadas na co-produção do espaço doméstico?

Como antes se acentuou, a visão que o Movimento Moderno tinha do papel do arquitecto tendia a concentrar 

na sua figura toda a responsabilidade pela produção da habitação, firmemente ancorada num entendimento 

racional e tecnicista das necessidades do “novo” homem, genérico e nómada – desprovido das posses materiais 

móveis que pudessem contradizer a arquitectura (ver capítulo 3. e 3.2.6.). Apesar do arquitecto não se consti-

tuir como único interveniente no processo, caber-lhe-ia a definição detalhada do espaço, outorgando-se uma 

autoridade sobre os moldes em que este poderia ser vivido, numa postura doutrinária e civilizadora que exige 

dos habitantes uma aprendizagem do “saber habitar” (Pinson, 1993: 152). Mas se a arquitectura é “demasiado 

importante para ser entregue [apenas] aos arquitectos”, como afirma Giancarlo De Carlo, a casa encarna certamen-

te o espaço que escapa ao controlo absoluto a que alguns arquitectos aspiraram. Se a casa é o canto do homem 

no mundo, o seu primeiro universo (Bachelard, 1957: 24), será um lugar paulatinamente moldado à sua seme-

lhança1, onde ele legitimamente deseja ser livre2. 

As habitações do Toural não são, imediatamente após a sua construção, ainda casas, na medida em que a casa é 

o “lugar do quotidiano. O quotidiano representa a continuidade da existência e, por consequente, suporta-nos como 

um terreno familiar.” (Norberg-Schulz, 1985: 79). As habitações são instrumentos - espaços potenciais - a partir 

dos quais os habitantes produzem as suas casas ao longo do tempo. A apropriação – acto de fazer seu – parte, 

em certa medida, da condição inevitável da desadequação desse instrumento, de uma insatisfação, de uma in-

conformidade. 

“Puisque je n’entérine pas les contraintes, les normes, les règlements et règles, puisque je mets l’accent sur l’appropria-

tion, puisque je n’accepte pas la ‘réalité’ et que le possible pour moi fait partie du réel, je suis un utopien (…), partisan 

du possible.” (Lefebvre apud Pinson, 19993 : 151) 

1   A identidade necessita de uma existência espacial: “Pour chaque personne la définition du moi ou ce qu’on appelle indifféremment 
le ‘moi’, ‘l’image de soi’ et ‘l’identité’ comprend nécessairement des dimensions de lieu et d’espace qui, une foi rassemblées, constituent son 
identité de lieu (place identity).” (Proshansky apud Segaud, 2008: 68)

2   Hegel afirmava que ser livre era “estar em sua casa” (Hegel apud Pinson, 1993: 151).
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A acção habitante é também expressão de uma insurreição furtiva. Os habitantes assumem o papel de pratican-

tes de um espaço definido por outros. Face a um sistema produzido por um poder – político, administrativo, 

técnico e cultural - os habitantes contornam-no desde o seu interior, fazendo um uso inconscientemente subver-

sivo do capital que lhes é dado a manipular (de Certau, 1990). Às estratégias3 que o poder permite, o habitante 

opõe práticas de ordem táctica, reactiva, “modos de fazer” através dos quais se reapropria do “espaço organizado 

pelas técnicas de produção sociocultural.” (de Certau, 1990: XL). Essas acções operam circunstancialmente, no 

contexto de uma erudição imposta – de uma proposta doméstica que é também uma proposta cultural (início 

do capítulo 3.) -, fazendo uso das ocasiões fortuitas para exprimir uma contracultura (subcapítulo 3.1.). 

Através da apropriação, o habitante procura equilibrar as relações de poder, estabelecer um território dominá-

vel, controlável e privado, objectivo que só pode ser satisfeito sob algumas condições. Se a apropriação é fazer 

seu através da prática, o conceito guarda relação com ter em propriedade. Embora o primeiro conceito remeta 

para a acção, enquanto o segundo faz referência a um estatuto legal, a propriedade constitui-se por vezes como 

requisito para dispor plenamente da casa, um último obstáculo que o habitante ultrapassa antes de poder agir 

livremente sobre ela. 

“Eu depois estive uns anos à renda, mas depois comprei a casa mais tarde. Então modifiquei-a (…) (já era 

minha, podia fazer as obras que quisesse, as modificações… e fi-las!) ” M.1.0

Até esse momento, o desejo transformador é refreado pelo habitante ou efectivamente bloqueado pelo proprie-

tário, consistindo talvez no aspecto mais opressivo da relação entre inquilino e senhorio. A existência de edifícios 

bifamiliares vem complexificar a gestão da propriedade, que fora dos estritos limites da habitação se tem de fazer 

por mútuo acordo.

“Quando as coisas são de uma pessoa, só, não é? A gente sabe quando há-de fazer e faz… quando são duas, 

tem de ser com o consentimento das duas.” M.1.0

Se no caso das zonas comuns esta necessidade de acordo ainda é tolerada, ela assume contornos incompreen-

síveis quando impede a acção no interior da casa, mesmo que essa acção tenha impacto exterior e colectivo. O 

habitante vê a interdição como uma afronta inexplicável à liberdade individual, que condena ao esquecimento 

forçado os sonhos que este tinha para o seu espaço doméstico.

 “(…) no orçamento estava aqui uma lareira, neste cantinho. Mas a dona da casa, da parte de cima, 

não me deixou! Diz que tirava a estética à casa! Olhe por trás… até fica bem, aquelas lareiras assim… 

salientes, por fora, não é? Não a afectava nada a ela! (…) Fiquei sem a lareira. (…) Gostava! Porque eu 

sou da aldeia e tinha lenha, não é? Pronto, mas olhe… qualquer dia compro um daqueles recuperadores. 

Talvez…” M.1.0

O acesso à propriedade constitui-se também como condição essencial para investir na casa, sob pena de ver frus-

3   “le calcul, (ou la manipulation) des rapports de forces qui devient possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir 
(une entreprise, une armée, une cité, une institution scientifique) est isolable. (…) Comme dans le management, toute rationalisation 
‘stratégique’ s’attache d’abord à distinguer d’un ‘environnement’ un ‘propre’, c’est-à-dire le lieu du pouvoir et du vouloir propres.” (de 
Certau, 1990: 59)
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trado um esforço que é tanto económico (“(…) não vão gastar dinheiro naquilo que é dos outros.” M.1.0) como 

emocional. A casa é objecto de desejo, não só enquanto espaço que se frui e utiliza, leve e superficialmente, mas 

como realidade que se modela e manipula “para ter ao gosto de uma pessoa.” (H.1.1). A existência de relações 

afectivas entre vizinhos, por vezes pessoas da mesma família, será, como se verá adiante (subcapítulo 4.2.), uma 

circunstância que vem favorecer a gestão comum da casa e reduzir a acção restritiva do proprietário, mais aberto 

e compreensivo às razões dos que lhe são próximos.

“ (…) fiz as obras ainda era o meu cunhado vivo, e já fez 23 anos (…) Eu tinha a casa alugada… eu pa-

gava a renda à minha irmã. Mas eu via… ele era muito amigo dos meus filhos, a minha irmã também… 

era como sendo deles. E via… e disse: ‘Estou a pensar fazer isto.’ (…) ‘Ai, é o que faz melhor!’ diz ele. ‘É o 

que faz melhor, esta parede aqui a baixo… fica aqui assim com uma cozinha (…) mais jeitosinha.’ Pronto, 

maior, um bocadinho.” M.3

Mas o proprietário ou co-proprietário do edifício, embora exerça a acção controladora mais imediata, não é o 

único a restringir a transformação da casa. O controlo existe – pelo menos em potência - em diferentes níveis 

que englobam o conjunto dos vizinhos e a administração. Como se sublinhou nos subcapítulos anteriores, a 

fiscalização nem sempre se faz de maneira eficaz, permitindo, por omissão, uma acção subterrânea, clandestina. 

“Disse: ‘Ó, vou aproveitar agora a oportunidade de andar… de por [caixilhos e portadas] deste tipo.’ Sem 

pedir autorização à Câmara nem nada, porque como já tinham feito… (…) Também não fui lá! Disse-

ram: ‘São obras internas e não sei quê e pinturas?’ E eu, olha: ‘É tudo interno e pintura e mais nada.’ E 

fiz. (…)”  H.17

A clandestinidade é, de facto, a condição natural da acção do habitante, insurgente contra uma regulamentação 

que não lhe deixa espaço de manobra. Os valores da propriedade privada, muito caros aos habitantes, são feitos 

reféns do bem comum, entrando em conflito com a defesa do público e com uma organização tendencialmente 

regulada do território e do espaço construído (Pauliat, 1998: 16).

“A varanda fi-la depois desta obra já… fiz, fiz… Mas ela também quando se apercebeu que eu fiz a va-

randa, ainda mandou… ainda foi à [Câmara], diz que lhe estragava a planta, lá à casa. Por de trás, pela 

casa, tem alguma planta?!4 (…) Mas já estava feita quando vieram aí os da Câmara a ver. ‘Ah, já está 

feita! Agora não há nada a fazer.’” M.1.0

As acções dos habitantes constituem uma “arquitectura em migalhas” (Pinson, 1993: 37), dispersa mas de grande 

impacto cumulativo, prática simultaneamente social e de expressão artística, como se verá, e que se mune de 

competências específicas. Essas competências assumem, no geral, características muito distintas daquelas que 

foram atribuídas ao arquitecto, ao engenheiro e ao empreiteiro. Enquanto estes dominam um conjunto de 

saberes técnicos e artísticos e executam práticas racionalizadas e intelectualizadas, a competência do habitante é 

experimental. Ela é prova de uma “incompetência” profissional na medida em que opera segundo os dados que 

obtém fora dos limites a que esta tem acesso: a vivência efectiva da casa.

4   É interessante notar o emprego inadequado de termos, reconhecido pela habitante.
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Esta competência não é exactamente aquela referida por Henry Raymond, cuja investigação enfatizava o seu ca-

rácter linguístico. Ela pode ser expressa pelo discurso (e é, de facto, através da crítica que faz à outra competên-

cia, a profissional), mas é fundamentalmente de carácter prático – existe antes da reflexão como “um pensamento 

que não se pensa” (de Certau, 1990: XLI). 

Apesar de se reconhecer genericamente a existência dessas competências específicas - profissionais e leiga - a 

observação mostra uma realidade um pouco mais complexa, em que por vezes os dois âmbitos se mesclam. Os 

habitantes exprimem uma diversidade de experiências e conhecimentos, dadas pelas circunstâncias particulares 

do seu passado. No caso do talhão 1, por exemplo, o primeiro habitante e proprietário assume as competências 

do empreiteiro, situação que não está ao alcance técnico de todos.

“A casa aqui de cima, a primeira casa, foi feita com construção directa. Era o próprio dono… é que se 

meteu a fazer a casa. Chamava operários (…) e dirigia ele a obra e tudo. (…) Empreiteiro não tinha. Era 

ele, era um homem… era chefe dos Correios, era um homem até muito esperto. E sabia o que fazia! Assim 

muito jeitoso… não tinha assim cursos, não tinha nada, mas era muito jeitoso. Muito competente, assim 

no que fazia. O meu cunhado tinha a mercearia e tinha de ir para a loja… e não percebia como ele. (…) 

E fez construção directa, ficou muito mais barata, na altura.” M.3

O conhecimento que os habitantes adquirem do espaço é mais ou menos informado teoricamente, mas tem 

principalmente um carácter empírico, dado pela vivência quotidiana da casa. Faz-se sensorialmente, através da 

observação, do movimento do corpo no espaço, da interacção com os limites e os dispositivos que conformam 

as casas – a sua e a do outro. É interessante reparar como as diferenças entre as casas - entre o tipo II e a variação 

interior proposta pelo engenheiro Paradinha - são percebidas e verbalizadas segundo sistemas de oposições. Os 

habitantes do talhão 4 da 2ª fase, tendo habitado anteriormente uma casa da 1ª fase, estabelecem um discurso 

comparativo: uma a norte, outra a sul, uma com “hall”, outra com corredor, uma com caves, outra sem… Esta 

consciência aparece de modo semelhante na senhora que habita o talhão 3.II – ainda que a percepção do espaço 

seja algo impressiva, os contrastes dão-lhe substância, estruturando uma opinião positiva ou negativa sobre a 

casa. 

O habitante e o arquitecto operam em diferentes níveis conceptuais. Se o habitante inscreve no espaço habitável 

um conjunto de práticas, símbolos e relações sociais, cristalizadas pelo tempo no objecto convencional e tipifi-

cado que identifica como “casa” (Raymond apud Segaud, 2008: 55), o arquitecto pensa o espaço através do ins-

trumento do desenho. Simultaneamente projecto e representação do projecto, o desenho técnico apresenta-se 

ao habitante como um saber codificado, ininteligível. Nesta medida, a competência habitante só tem condições 

de se manifestar plenamente quando a casa deixa de ser uma representação abstracta e se torna espacialmente 

manipulável. 

“Só tirámos uma [parede]. (…) Eu não percebo nada de plantas!” M.17 

A assimilação do espaço é contemporânea da sua utilização crítica - prática e ao mesmo tempo especulativa - na 

medida em que questiona de forma contínua as possibilidades de modificação. O desejo de apropriar vai nave-

gando por entre os limites das capacidades do próprio habitante e daqueles que ele chama para o ajudar nessa 
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acção transformadora do espaço. 

“Foi a senhora que decidiu que devia ficar desta maneira?” “Foi, podia ter chamado um arquitecto para 

me dar uma sugestão, não é? Mas não chamei. E olhe que já entrou cá um e gostou da obra. ‘Ai que engra-

çado!’ - e diz assim – ‘Então quem foi que lhe sugeriu assim as obras?’ ‘Olhe, foi da minha cabeça!’ Eu 

chamei uns rapazes, nem foi empreiteiro, que andavam… mas eram colectados, por acaso. Eu disse-lhe: 

‘Olhe, quero assim, assim, assim.’ (…) Pronto, a gente idealiza, não é, vai idealizando as coisas à medida 

de… da comodidade (…) ” M.1.0

Mas se por vezes lhes faltam os conhecimentos técnicos para executar as modificações, elas já existem num 

campo das idealizações. 

“(…) fui eu sempre que [imaginei]… o quintal, o quintal foi assim: para fazer aquelas divisões, fiz o 

desenho, marquei-o, e depois ele [operário] pôs as telhas. E lá em baixo a mesma coisa.” M.15.1

O habitante reivindica a competência de imaginar o espaço, que não é mais que a reivindicação da competência 

sobre uma modalidade da própria vida – a existência espacial (Cruz, 2009: 71). A experiência quotidiana da 

casa permite criar um mapa mental (sensorial, não conceptual) que permite a imaginação de possibilidades de 

movimento no espaço:

“ (…) não sou arquitecta, mas engendrei isto!” “Não é preciso ser arquitecto para pensar como é que 

se vive melhor.” “É, foi o que eu pensei! E disse assim: eu para que é que quero aqui a porta? Duas portas? 

Eu entro logo por aqui, e saio. Não é?” M.1.0

Seja movimento do corpo ou movimento da vista, exige um acomodar da casa ao habitante, um testar dos 

limites que lhe são cómodos.

“Aqui… eu às vezes ainda me ponho a pensar, qualquer dia… faço aqui um… tapo com aquelas portas 

de ‘varrer’ em vidro e depois abro-as quando… Mas outras vezes assim: ‘Mas eu (…) vejo o espaço todo 

e gosto de o ver!’ Pronto, ainda não me decidi.” M.1.0

A reivindicação de uma competência espacial faz-se pela prática activa e pelo discurso. Por um lado, o habitante 

reforça o seu poder de acção através de um discurso descritivo e assertivo, na primeira pessoa – fiz, modifiquei, 

fechei, tirei, achei – que é prova não só de uma competência para compor e organizar o espaço como de um 

direito legítimo; por outro lado, justifica racionalmente as suas acções (que se lhe assemelham lógicas e inevitá-

veis), descrevendo as circunstâncias que conduziram a determinada decisão e concluindo com a reafirmação do 

carácter positivo e a validação da iniciativa própria, da vida da casa no tempo e das transformações pelas quais 

foi passando: “E fiz bem, pronto.” M.3

As primeiras acções sobre a casa são ainda algo tímidas, marcadas pela necessidade objectiva de espaços com de-

terminadas características, mas à medida que o habitante se familiariza com a casa, se apropria dela pela prática 

quotidiana – que não implica necessariamente a modificação espacial – outras necessidades, de ordem simbólica 

e de expressão de uma individualidade, vão emergindo. 

“Fizemos obras por duas vezes, olhe. Primeiro (…) precisávamos de ter três quartos, não é? (…) acho que 
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só fizemos isso, não sei se fizemos mais alguma coisa. Não, agora desta segunda vez é que fizemos muita 

modificação. Mudámos portas, mudámos os azulejos…” M.17

Essas acções são muitas vezes a correcção de um estado inicial sobre o qual os habitantes que vieram habitar a 

casa construída não tiveram controlo. Neste aspecto, a possibilidade dada aos primeiros proprietários de esco-

lher os acabamentos revela-se extremamente positiva como modo de estabelecer uma identificação inicial do 

habitante com a casa – uma possibilidade de, não a tendo começado, a acabar (Boudon, 1969: 111). A definição 

da materialidade da casa – ainda que constitua uma pequena parte da definição espacial – contribui para um 

sentimento emancipador de envolvimento do habitante com o espaço habitável, subitamente tornado seu:

“Ai dentro, isto é tudo meu! Isto tudo o que está dentro, não foi nada nada…(…) os outros têm madeira… 

não viu aquela madeira de cima? Do quarto de cima? Viu? É inferior! Mas [a] esse…! Já lhe deixei, pronto 

(…) porque eu vi que a ignorância deles [operários] era tão grande como a minha! Só que eu tinha um 

engenheiro que vigiava. Um engenheiro amigo.” M.15.1

Para o habitante o que está em jogo é (sobre um objecto - a casa - altamente regulado e ao mesmo tempo pes-

soal) poder decidir, e não exactamente executar com as suas próprias mãos as modificações desejadas. A trans-

formação faz-se através da colaboração com empreiteiros e operários, que dão o seu conselho sobre as melhores 

formas de executar um espaço desejado. A opinião técnica acaba por ter um peso relevante na formulação de 

soluções, sendo valorizada, precisamente, pelo seu carácter pragmático. 

“Modifiquei tudo! (…) chamávamos o empreiteiro, ele veio cá… Era para fazermos… juntar o quarto 

(…) à cozinha, fazê-la maior. E para não estarmos a tirar aquela parede, que estavam lá as ligações do 

esquentador e estava lá tudo… então é que resolvemos fazer para aqui. Pronto, e é que veio cá o empreiteiro 

e é que me disse. Então diz o meu marido: ‘Pronto, então não andamos a tirar-lhe mais paredes, então 

fazemos lá fora.’ E então fizemos para aqui.” M.3.0.II

A recepção da opinião do empreiteiro ou do operário opõe-se, neste sentido, à recepção da sugestão que poderia 

ser dada pelo arquitecto, interessado tanto nos constrangimentos técnicos quanto numa espacialidade e numa 

expectativa de usos. O habitante sabe (ou julga saber) com exactidão o que quer a esses dois níveis, espaço e 

uso, não estando disposto a abdicar da sua visão particular – se lhe restam dúvidas é quanto aos modos de con-

cretização. É pertinente recordar as observações de Boudon sobre o discurso de uma habitante dos Quartiers 

modernes Frùges: “Les plans sont faits, il ne reste qu’à les dessiner” (1969: 86). Ou, acurtando um passo, a execu-

tá-los materialmente? 

Os limites da competência habitante manifestam-se assim no desconhecimento das técnicas construtivas ou da 

qualidade dos materiais, decisões que são delegadas nas pessoas contratadas, com melhores e piores resultados.

“Portanto, quando tiraram essa parede. Estava o meu marido e os filhos e estava lá um senhor, e eu digo 

assim: ‘Ai! Que me cai a trave de cima, e cai-me… não fazeis isso!’ E eu não queria que fizessem, e fui a 

correr, fui chamar um artista, um… um empreiteiro. E chamei o empreiteiro e o empreiteiro veio logo e 

diz: ‘Deixe-os fazer, que eles sabem o que estão a fazer. Não se preocupe que eles podem tirar a parede’.” 

M.3.0.II
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“E, mas foi quando mandei por estas [caixilharias], de alumínio. Hesitei entre alumínio e PVC, uns 

diziam que era melhor o alumínio, outros diziam que era melhor o PVC e eu disse: ‘Olha, pronto, põe-se 

alumínio.’ Combinei com o Engenheiro… ‘Ponha lá o que quiser!’ ‘Pomos alumínio.’ ‘Está bem, ponha lá 

o alumínio.’ ” H.17

“ (…) demos com muitos aldrabões. (…) Levavam dinheiro, estragavam, e não saiam daqui. (…) Depois 

do chão, também fui muito enganada. Uma pessoa confia, não sabe, não é? E… nunca, este… como é… o 

flutuante… seria um flutuante diferente, não é? Mas paguei como sendo bom e puseram… Éramos muito 

confiáveis, também. E isso às vezes é prejudicial.” M.8.0

Neste processo em que cada interveniente vai mobilizando os seus conhecimentos específicos, as gerações mais 

novas contribuem com competências que antecipam a acção sobre o espaço, substituindo o improviso e a 

experimentação material – que davam um certo cunho artesanal às intervenções - pela racionalização que as 

ferramentas digitais permitem. 

“Não, foi o… com o artista que cá andava, fomos fazendo. ‘É melhor ficar assim, vamos fazendo.’ (…) Por 

exemplo, na casa da aldeia (…) já foi o meu filho, o que está em Lisboa, que lá pelo computador, que eu 

não percebo também nada disso, ele é que… orientava e fez ele o projecto. Como fez aí em baixo. Foi ele, 

aquilo é tudo autoria dele.” H.17

A um saber adquirido fora, opõe-se outro, endógeno e narrativo – quase histórico – que advém da observação e 

da participação na construção lenta do lugar – da cidade, do bairro, da casa. O habitante do talhão 17, em par-

ticular, revela-se muito conhecedor dos vários momentos de construção do bairro, de infra-estruturação pública 

e das razões dos vários intervenientes.

“Quer dizer, esta rua e aquela, foram as tais que foram urbanizadas pelo Viana de Lima. E o sistema era 

precisamente [igual]… As [casas] que há de diferentes são, eram aquelas duas (…) por qualquer interesse 

(não sei quem eram os proprietários) já deixaram fazer três pisos. Porque para aqui… só nos terrenos que 

ficaram por construir é que foram construídas [as casas] diferente. Porque as outras era tudo o mesmo 

sistema.” H.17 

Por vezes é o próprio diálogo com os profissionais envolvidos no projecto que contribui com determinado 

dado ou noção para a formação de um pensamento crítico sobre as casas, as suas condições de produção e a sua 

evolução. 

“Isso foi o engenheiro Paradinha… foi quase ele que fez o projecto de todas. Esta também foi ele, esta tam-

bém foi ele. (…) Eu falei uma vez com ele, até assim em título de conversa: “Ó Engenheiro, eu posso por… 

fazer um andar mais em cima?” E diz-me ele: “Ó, está preparado para tudo, até está lá aquele quarto em 

cima, preparou-se tudo.” E a verdade é que se vê o ferro… (…) ainda se vê uma verguinha de ferro, que 

não foi bem coberta pelo cimento da placa [laje]. (…) O terceiro tem placa tudo, tem placa totalmente. 

(…) mas normalmente, quando esta placa não é para construírem por cima, é mais… não precisa para 

aguentar o mesmo peso, não lhe deitam o mesmo ferro. Mesmo a estrutura é diferente. (…) muitos fizeram 

habitações em cima. Fizeram três quartos. (…) Os telhados, são à antiga. É com telha vã e com ripas. 
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Muitos para aí já a modificaram. Já puseram placa de esferovite e isolaram mais. Tanto que estas casas, 

uma coisa que têm é muito fraco isolamento. Nenhum!” H.17

A uma incapacidade administrativa ou técnica revelada pelo poder público – que é gerido com mais ou menos 

legitimidade em benefício de alguns – os habitantes opõem uma acção pragmática e improvisada, pouco qualifi-

cada e algo clandestina. Após 1974 a Câmara Municipal vem dar algum enquadramento e apoio a esse conjunto 

de acções informais que procuram melhorar as condições de vida e o espaço colectivo do bairro.

“Quer esta [rua], quer a do cemitério, ainda era em terra batida. E depois esta, nós tivemos sorte, que o 

presidente da Câmara (…) morava aqui em cima, numa casa arrendada. E claro, como morava cá o Pre-

sidente da Câmara, mandou pôr paralelos! E tivemos sorte nisso… Mas não tinha saneamento! Eram fossas 

(…)E então, o que é que a gente fez por causa das fossas? Ligámos tubos de polietileno, de duas polegadas, 

da fossa fizemos um rasgo a deitar para a rua (…) Depois, com o arquitecto Ferreira (isto já foi depois do 

25 de Abril) (…) Fomos ter com ele (…) lá nos deu um saco de cimento ou depois, fizemos (nós!) umas 

caixas em cimento, quaisquer, ali e um tubo a desaguar depois mais em baixo, para que não cheirasse ali 

ao pé da fonte, ao pé da fonte que há ali, na fonte do Sapato (…).” H.17 

Mas o acompanhamento das obras de transformação da casa, ainda que apenas desde o ponto de vista do obser-

vador é, em si, um processo formativo através do qual o habitante começa a dominar um vocabulário técnico 

e alguns conhecimentos empíricos que transparecem no discurso. As decisões que são inicialmente tomadas ao 

nível da intenção e da idealização concretizam-se, com consequências imediatas ou lentamente apreendidas pelo 

tempo através da prática do espaço, estabelecendo um vínculo causal entre desejo e efectivação. 

“Aqui, quando foi que andei com obras, o quintal… aqui só se via um janeluco no cimo, porque tapava 

quase… e eu mandei aprofundar, rebaixar e alargar as janelas, que foi muito difícil, porque as paredes 

até ao nível (…) do primeiro andar são em alvenaria. Dos lados são em alvenaria até ao alto. Tudo em 

alvenaria, não é em tijolo. Aqui, depois para cima é que já são em tijolo. (…) A pedra (…) foi preciso picar 

tudo, andaram já a picar porque era de facto muito rija. (…) E eu até era para as fazer mais fundas e não 

ficaram tão fundas como eu pretendia. Porque de baixo, custa a chegar-lhes para as abrir por dentro. (…)  

na cave, a altura, o pé-direito, não é, é muito mais alto do que é, por exemplo, aqui.” H.17

Assim, habitar é também uma aprendizagem, na medida em que o habitante se confronta quotidianamente com 

as consequências da sua acção transformadora. O confronto pode conduzir à confirmação de uma expectativa 

ou a arrependimentos – recorrentes, por exemplo, na modificação e divisão das caves - que advêm da criação de 

espaços pouco qualificados, apesar da sua necessidade prática:

“O senhor (…) Fez cave, debaixo da cozinha. (…) E eu disse: ‘Ai, porque é que andou a fazer isso?!’ ‘ Olhe, 

porque já tirei a garagem, já fica a garagem ocupada… e tenho que ter arrumações, e agora fiz…’ Mas ele 

arrependeu-se logo, de ter feito aquilo. (…) Ó, porque (…) não tem janelas, e tem que descer da cozinha 

para baixo e… pronto, tinha lá então uma escadita, para descer para baixo, e tinha lá arrumações. Meteu 

lá a lenha, para depois por na lareira, no Inverno.” M.3.0.II

“Arrependi-me em ter feito as divisões, pronto.” H.17
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As decisões sobre a casa vão navegando por campos complementares: decisões sobre os acabamentos têm, por 

exemplo, repercussões não previstas nas práticas de limpeza e cuidado da casa que conduzem, por sua vez, ao 

repensar dessas opções – e ao acumular de referências que informam a acção seguinte.

“Já estivemos a lavar os vidros, que é difícil lavá-los… como é que eu pus esses vidros aí! [nas portas] 

(…) Se fossem assim lisinhos, aquilo era uma maravilha.” M.17

Mas nem só de pragmatismo se faz a acção sobre a casa. Ela é dotada de uma intenção criativa, de uma capaci-

dade de bricolage que recompõe e reordena o espaço a partir dos elementos disponíveis. 

“(…) as portas [interiores] eram ruins, era tudo contraplacado. (…) aquilo não prestava para nada, empurrava-se 

um bocadinho, dava-se um pontapé, já partia… (…) Olhe, ainda tenho lá para baixo algumas arrumadas, outras já 

se desfizeram, outras estão a fazer de estantes na aldeia.” H.17

Os habitantes guardam vestígios, marcas da transformação que testemunham - simbólica e materialmente - um 

passado da casa.  Adquirindo um novo uso pela perícia de carpinteiro ou tornados esculturas de jardim impro-

visadas, os vestígios confirmam uma sensibilidade que transcende o puramente utilitário e se converte em signo.

 “(…) fizemos a casa de perpianho, de cantaria, não é, e a parte da frente, a minha, tanto que ainda estão 

ali as pedras que se tiraram das janelas… porque eram aqueles “muritozinhos” e para eu abrir as 

janelas depois deixei ali as pedras. Porque acho graça até estarem ali, não é? (…) As janelas das 

caves.” M.15.1

O modo quase lateral como essas expressões criativas aparecem no discurso é traço subtil de um conjunto de 

práticas não verbalizáveis, marcas de apropriação que são expressão de uma sensibilidade estética – a evocação 

de referências culturais e pessoais, o kistch ou a estética do feio – “du coin d’herbe, de la pelouse, du pot de fleurs 

(…) des ornements de la façade ou des bibelôs et des meubles.” (Lefebvre apud Haumont e Raymond, 1966: 18,19)

Como enfatiza Daniel Pinson, “le ‘désordre’ introduit par l’habitant, bricoleur ou pas, est en réalité la résistance qu’il 

oppose à cette folie envahissante de la norme administrative et de l’esthétique homogénéisante, sous l’effet conjugué de 

l’extériorisation de ses modèles culturels et de ses aspirations à l’auto-organisation.” (1993: 172). A desordem - que é, 

na verdade, a expressão cumulativa de ordens e de sistemas de significados internos e pessoais – é a consequência 

desse processo longo de metamorfose da habitação em casa, expressa discursivamente segundo uma estrutura 

narrativa. 

“Em 72 (…) viemos a morar definitivamente, para cá. E desde essa altura nunca mais mudámos de casa. Está claro, 

já se fizeram muitas obras, quer em baixo, quer em cima.” H.17

O habitante não muda de casa, mas muda a casa, de acordo com concepções e representações que, como se verá 

a seguir, revelam ou concordâncias ou divergências com as concepções e representações de outros intervenientes 

- em particular, com as do arquitecto.
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2. A PRODUÇÃO DA CASA - CONCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES.

2.1. UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E EM BANDA.

SEGUNDO O ARQUITECTO

No subcapítulo 1.2.1. foi descrita a primeira proposta que Viana de Lima fez para o Largo do Toural e o modo 

como esta evoluiu para a solução urbana de casas em banda que foi, pelo menos em parte, concretizada. A ne-

cessidade de densificar a área de intervenção traduz-se numa abordagem pela arquitectura a um problema que 

antes apenas era considerado à escala urbana. A proposta anterior de casas unifamiliares isoladas é substituída 

pelo conjunto de casas em banda, com projectos-tipo realizados por Viana de Lima. 

Achou-se pertinente analisar as opções de Viana de Lima à luz do que era o pensamento do Movimento Mo-

derno – em particular o de Le Corbusier, referente próximo de Viana de Lima - e da postura que o arquitecto 

havia defendido anteriormente sobre o tema da densidade.

É talvez no livro Precisions on the Present State of Architecture and City Planning, que Le Corbusier explora os 

temas da densidade com maior detalhe, explanando as virtudes da habitação colectiva em altura por oposição 

ao unifamiliar e descrevendo os avanços técnicos que possibilitam as suas propostas para um habitat à escala 

humana.

“(…) the construction industry should harmonize its methods with the spirit of the machine age by giving up small 

private constructions. Dwellings should not be made in meters, but in kilometers.” (Le Corbusier, 2015: 100)

Especialmente severa é a crítica feita à cidade-jardim, que é vista como uma reminiscência rural, duplamente 

nefasta por escravizar o homem ao trabalho da manutenção da casa e por ser origem do desenvolvimento caó-

tico da cidade1. Apela-se à classe política e profissional a cortar com as referências domésticas e urbanísticas do 

passado e aderir a uma nova forma de conceber a habitação: “forgetting all existing houses, all existing building 

codes, all habits or traditions.” (Le Corbusier, 2015: 103).

Apesar de ter pouca produção escrita, por ocasião do 1º Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948, Viana 

de Lima contribui com a tese O Problema Português da Habitação - tema, aliás, do próprio Congresso – em que 

defende os princípios racionais do urbanismo e da organização doméstica. No texto, Viana de Lima expressa 

a sua adesão à Carta de Atenas, fazendo eco das declarações de Le Corbusier, instando os poderes públicos e a 

classe profissional a adoptar a habitação em altura como solução, “pelo menos, a título experimental”:

“Mas para construir racionalmente casas, é mister substituir o sistema da construção individual, que pode social-

1   Le Corbusier descreve os aspectos negativos da cidade-jardim, “lots are laid out along straight or curved streets, the small houses are 
the multitude of red dots. I call that shrapnel development because of its chaotic appearance; later on, vegetation saves everything and we 
are reassured. The governing boards are satisfied: ‘We have accomplished a work of philanthropy’, they think. Profound error, pure illusion: 
the worker and his wife have been forced into martyrdom. Their garden? Extra housework duties (…). So many posters streaming with 
color, so many flyers, so many beautiful books and fine speeches maintain the illusions and the rheumatisms.” (Le Corbusier, 2015: 101)
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mente levar ao egoísmo, pelo sistema da habitação em altura, onde, cada família poderá isoladamente ter o seu lar. 

(…) O vizinho pode compartilhar das alegrias e tristezas, mas só na medida em que isso interesse à própria família. 

A intimidade, a unidade familiar, o isolamento mantém-se, mas sem o espírito egoísta que prevalece na construção 

individual, onde cada um pretende acumular barreiras que o separem do resto do mundo (…).”

Nas conclusões acrescenta ainda:

“ (…) a construção de casas isoladas, em bairros económicos e em bairros-jardins de qualquer género, provocam um 

desmentido e desproporcionado alastramento dos novos centros urbanos, com grave prejuízo para a economia indivi-

dual e colectiva, sem resolver inteiramente os fins que se propõe, agravando pelo contrário muitos dos problemas que 

hoje afligem as cidades (…) Que não só nas edificações urbanas e rurais, mas também nos planos de urbanização de 

todos os centros populacionais, sejam seguidos e adoptados os princípios orientadores expressos e definidos na CARTA 

DE ATENAS.”

O texto de Viana de Lima reflecte o espírito do Congresso, caracterizado pela adopção de um discurso de de-

fesa da arquitectura e do urbanismo modernos, que visa principalmente conseguir uma autonomia disciplinar, 

em face dos constrangimentos ideológicos do Regime. Talvez por esse motivo – pela sua dimensão política – o 

discurso pareça tão colado ao dos referentes internacionais, ainda não completamente assimilado ou analisado 

criticamente em confronto com a realidade portuguesa. Essa crítica far-se-á nos anos seguintes, através de pro-

dução teórica, mas também de práticas menos generalistas e mais próximas dos contextos de actuação. 

De facto, as palavras de Viana de Lima revelam alguma contradição com a sua obra. Apesar de ter proposto solu-

ções de habitação colectiva de grande interesse - Bloco de Costa Cabral, Bloco na rua Rodrigues Sampaio - a sua 

obra deve muito à encomenda particular de casas unifamiliares (como é o caso, de resto, de muitos arquitectos 

do Movimento Moderno), para as quais Viana de Lima teve a oportunidade de projectar dos edifícios mais em-

blemáticos da história da arquitectura portuguesa do século XX, como as casas na rua Honório de Lima, Maria 

Borges ou das Marinhas. Torna-se necessário, portanto, contextualizar as suas opções num debate mais alargado 

que opôs habitação colectiva e unifamiliar. 

A apologia que o Movimento Moderno faz da habitação colectiva surge como reacção às consequências da ex-

pansão desmedida da habitação unifamiliar que ocorreu na primeira metade do século XX. Reagindo, por sua 

vez, à promiscuidade e sobrelotação das habitações operárias do final do século XIX, vários arquitectos e intelec-

tuais franceses defendem a promoção pública da habitação unifamiliar. A associação entre a casa unifamiliar e 

uma atmosfera familiar e moral harmoniosa, bem como a condenação da habitação colectiva são realizadas em 

1889 por E. Muller e E. Cacheux na publicação L’habitation ouvrière en tous pays, inspirada nas teses de Le Play 

(Haumont e Raymond, 1966: 43). A recepção positiva das suas ideias marcará as políticas públicas francesas de 

incentivo à habitação operária até 1939, o que pode ter tido consequências positivas ao nível da manutenção de 

uma ordem social, mas contribuído para a desorganização do espaço urbano. É inevitável estabelecer paralelos 

com a política da habitação do Estado Novo que procura, através da promoção do unifamiliar, reforçar e defen-

der os valores conservadores da família, fazendo uso de um “discurso ideológico ruralizante” sintetizado na “casa 

própria, modesta e bem portuguesa” (Tavares, 2010). Para tal o Regime apoia-se na pretensa rejeição nacional do 
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plurifamiliar, tornado símbolo de promiscuidade e atentado à intimidade familiar (Fernandes, 2010).

No caso de diversos países europeus, o apoio à expansão da habitação unifamiliar parece conduzir a extensas 

periferias “sem variedade e sem ordem”, desprovidas de equipamentos e acesso a serviços (Haumont e Raymond, 

1966: 54) – em suma, criando um ambiente urbano desqualificado, e causando o alçar de um movimento 

ideológico e disciplinar contra do unifamiliar que o Movimento Moderno vai protagonizar. Das consequências 

urbanas negativas são extrapoladas consequências de ordem social severamente condenadas: o individualismo 

e o egoísmo que conduzem à acção desconexa entre os promotores da habitação familiar, por oposição à ra-

cionalidade e homogeneidade que caracteriza o projecto de conjunto. Em Portugal, a relação entre habitação 

unifamiliar e a desorganização do espaço urbano ainda não era, pelo menos na altura, uma questão que exigisse 

o repensar radical das estruturas urbanas, pelo que a defesa reiterada da habitação colectiva parece fundada 

numa vontade propositiva de exploração de novas soluções programáticas e arquitectónicas, que encontra nos 

“problemas sociais” - “o espírito egoísta que prevalece na construção individual, onde cada um pretende acumular 

barreiras que o separem do resto do mundo” - uma justificação racional.

Apesar do tom panfletário que caracterizou o Congresso de 1948 (Tostões, 2008: 17), observa-se, poucos anos 

mais tarde, a adopção de uma abordagem arquitectónica e urbana menos radical. Um pouco por todo o país 

eram exploradas soluções semelhantes de casas em banda, como é o caso do conjunto projectado por Barto-

lomeu da Costa Cabral e Vasco Croft de Moura, em 1959, para a casa do povo da Chamusca (Imagens 2. e 

3.), ou, em 1963, aquele que Arnaldo Araújo e José Dias propõem para a casa do povo de Torre Dona Chama, 

ambos ao abrigo do programa das Habitações Económicas, promovido pela Federação de Caixas de Previdência. 

(Tavares, 2010).

No âmbito internacional, era também possível encontrar posições críticas ao radicalismo da Carta de Atenas 

e em favor de um urbanismo mais contextual. Em La Leçon de l’Étranger – Aalto, Siza et la maison de masse -, 

Hoddé e Léger dão a conhecer os conjuntos de casas em banda projectados por Aalto, que demonstram uma 

recusa da “ ‘indignidade’ que caracterizava segundo ele a habitação de massa” e uma atenção às tradições e con-

venções da tipologia da casa em banda na Finlândia (2002: 42). O regresso à defesa de um modelo urbano de 

densidade intermédia dar-se-á principalmente a partir dos anos 1950, com o aparecimento de propostas como 

as de Robert Auzelle (Imagem 1.):

“Il faut premièrement rechercher la création d’un milieu équilibré, possédant les avantages du milieu rural et du mi-

lieu urbain, mais en évitant la trop grande dilution sociale et l’isolement campagnard, sans tomber dans l’entassement 

et la promiscuité des agglomérations géantes.” (Auzelle apud Moley, 2006: 104) 

Face ao congestionamento insalubre dos grandes núcleos urbanos no século XIX ou à expansão interminável e 

consumidora de território da habitação unifamiliar no início do século XX, a proposta de blocos de habitação 

colectiva em altura, organizados segundo princípios de máxima salubridade, ventilação e exposição solar, e 

implantados num extenso parque verde constitui uma reacção compreensível e uma solução pertinente aos pro-

blemas diagnosticados. Mas a prática de diversos arquitectos vai desenvolver-se em contextos menos marcados 

pela rápida transformação urbana, exigindo uma postura mais atenta e empática, mais delicada para com as 
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1.  Cité de la Plaine, Clamart, 
de Robert Auzelle (1947-
1953). A proposta contempla 
conjuntos de densidade inter-
média e demarca-se das pro-
postas de grandes conjuntos e 
do desenho rigorosamente or-
togonal dos primeiros planos 
do Movimento Moderno. 

2. e 3. Chamusca, fotografia 
do exterior e implantação em 
espinha das casas em banda.
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estruturas urbanas e referentes arquitectónicos pré-existentes, que vem matizar um discurso generalista: “Que 

(…) nas edificações urbanas e rurais (…) sejam seguidos e adoptados os princípios orientadores expressos e definidos 

na Carta de Atenas.”.

Viana de Lima encontra em Bragança uma cidade de dimensões muito reduzidas (em 1963 contava com apenas 

10 000 habitantes2), com um núcleo antigo denso mas de construções baixas. A afirmação do valor patrimonial 

da sua estrutura urbana conduz à vontade da conservação “de grandes manchas verdes, numa dispersão racional 

das habitações – que, aliás, se reflecte intencionalmente, na densidade obtida”3(ver Contextualização). A proposta 

de habitação em altura, portanto, só foi feita em casos muito particulares, como no Plano Parcial de Urbani-

zação da Estacada4, e nunca concretizada de acordo com o seu projecto, consequência, talvez, de uma falta de 

interessados em fazer tal investimento. O “dogma” da Carta de Atenas (Tostões, 2008) perde pertinência e força 

quando confrontado com a realidade rural de Trás-os-Montes, com um espaço urbano e uma arquitectura de 

raiz popular. Viana de Lima acaba por privilegiar a habitação unifamiliar isolada, que no Toural será substituída 

pela habitação unifamiliar e bifamiliar em banda, por imposição das circunstâncias.

“ (…) [o arquitecto] era conceituado, era. Na altura… há 50 anos, isto foi…! Não é? Fazer estas casas 

também era arrojado! (…) Era muito arrojado. Antigamente eram as casas todas individuais…” M.8.0

2   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl. 204

3   Ibidem, fl.196

4   Ibidem, sem página

4. Escola Primária e primeiras 
casas construídas do Bairro do 
Toural, em frente à feira de 
gado. Anos 1960. O aspecto 
recente das construções con-
trasta com a permanência das 
actividades pecuárias.



76 2. A produção da casa - concepções e representações.

SEGUNDO O HABITANTE

Dir-se-ia que todo o habitante possui uma imagem mental, platónica, do que é uma verdadeira casa, e essa é da 

casa unifamiliar, patriarcal e rural, descrita por Bachelard (1957). Existe no plano ideal como objecto de desejo, 

intemporal e universal e, ao mesmo tempo, profundamente enraizado pela cultura. 

Apesar das casas do Bairro do Toural serem, na sua maioria, bifamiliares – mas, como se verá, ocupadas por 

elementos de famílias alargadas (subcapítulo 4.2.) – e se organizarem em banda, ao invés de se implantarem de 

modo isolado, preservam certas características da casa unifamiliar isolada, que o termo francês pavillon exprime 

sinteticamente. Para os habitantes está em causa aceder a um modo de vida que a casa possibilita, por oposição 

àquele que estes associam à habitação colectiva em altura. Por esse motivo, a capacidade de identificar a habita-

ção unifamiliar e bifamiliar em banda com a imagem mental que os habitantes têm do que é a casa depende da 

perspectiva sob a qual se encara a questão. Confrontados com a ideia de casa unifamiliar isolada, os habitantes 

têm um discurso assertivo mas vago, manifestando que a verdadeira casa - mental, ideal - é de uma natureza se-

melhante mas, apesar de tudo, diferente (perde-se a verticalidade, tão cara a Bachelard (1957: 35)). No entanto, 

a casa bifamiliar em banda, sob certas circunstâncias (subcapítulo 4.2.), quase é uma moradia:

“Ah, vivenda… Olhe, eu acho que sim. Embora aqui, ao fim ao cabo, quase são geminadas, quase são 

moradias. São moradias e não são. A nossa agora praticamente é uma moradia, porque não temos [vi-

zinhos] (…) ” H.17

A moradia corresponde a um desejo de autonomia e isolamento em relação ao outro, que a casa em banda não 

assegura completamente: 

“Preferia que fosse uma vivenda ou um apartamento?” “Preferir, preferia vivenda! Sempre é mais tran-

quilo, não tem que estar preocupado se os vizinhos ouvem as conversas, se não ouvem… se isto, se aquilo.” 

H.1.1

Mesmo no caso excepcional de uma habitante que afirma que optaria hoje por um apartamento, a preferência é 

matizada com a declaração ambígua mas reveladora de que “uma vivenda é sempre uma vivenda” (M.8.0). A casa 

unifamiliar isolada persiste como referente do ideal. A habitação colectiva em altura, pelo contrário, ocupa na 

maioria dos casos a posição diametralmente oposta. Embora os habitantes não cheguem a precisar as razões da 

sua rejeição, a habitação colectiva assume o estatuto de solução de último recurso, como resposta a um contexto 

urbano densamente povoado que os habitantes não identificam em Bragança. 

“Eu critico, pessoalmente (parece-me, não tenho qualquer formação) a construção em altura em Bragança. 

(…) Porque é que se constrói em altura numa cidade que tende… que se não fosse o Politécnico era capaz 

de ter menos habitantes que há trinta anos! E temos, tanto, tanto, tanto, tanto terreno… (…) Eu não 

gosto muito dos prédios em altura, de viver em apartamentos… Mas, é, é, sou de outro tempo, sou de outro 

tempo. De maneira que não tenho assim uma opinião formada. Eu gostaria mais de moradia (…) Agora, 

até se fosse hoje a comprar casa e que estivesse mais novo, não sei se não optaria por uma moradia. Optava 
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de certeza, só se não tivesse dinheiro e estivesse muito caro.” H.17

Tal não significa que os habitantes não sejam sensíveis às questões da densidade e da economia de recursos 

como motivos para a proposta de casas em banda, embora de forma hesitante -“Eu não sei se foi pelo espaço do 

terreno, talvez, não?” (M.1.0), “ (…) talvez para ficarem mais baratas, não? As paredes meeiras e assim…” (M.3) 

- mas a solução das casas em banda ainda se distingue de forma inequívoca da alternativa em altura. Carentes 

da justificação dada pela densidade populacional, as propostas de habitação colectiva no contexto da cidade são 

encaradas como anomalias que vêm perturbar uma ordem urbana implícita e ameaçar um modo de vida – va-

lores e práticas – que persistem muito devido à permanência dos espaços que lhes dão acolhida, como se verá 

no capítulo 3.

“A verdade é esta… eles agora também estão a fazer prédios enormes. Então para quê? (…) Com tantos an-

dares, para quê? Tanta altura assim, numa cidade pequena? Para quê, para estarem metades livres… (…) 

Porque acho que Bragança que não tinha necessidade. É como quando fizeram aquele, como lhe chama o 

meu marido, o megatério… aquele além, aquele prédio alto, lá no Loreto (…) o megatério [ri-se]. [Ima-

gens 5. e 6.] Porque é que fizeram aquele prédio assim? Nessa altura… tanto espaço havia em Bragança 

para fazer… Ainda agora há!” M.17

É precisamente através da comparação com a habitação colectiva em altura e da sua rejeição que o habitante 

enquadra a sua casa num grupo caracterizado pela baixa densidade, em que as diferenças entre habitação isolada 

e a habitação em banda – mesmo entre unifamiliar e bifamiliar - se esbatem. Os espaços exteriores de prolon-

gamento da habitação e de transição público/privado afirmam-se como características definidoras deste grupo, 

que se distingue tanto da habitação colectiva quanto da casa urbana sem jardim.

“ [esta casa] Tinha um jardinzinho, tinha um quintal, aqui pela parte de baixo. Coisas que não tinha lá 

[na casa antiga]. Nada, não é? Por outro lado também dá muito trabalho.” M.17

O apelo que a casa exerce relaciona-se com a hipótese que Christian Moley coloca: que a noção de espaços de 

transição surge como evocação das raízes rurais e como dispositivo espacial de distanciamento: “L’espace avant, 

sur rue, manifeste la propriété et permet un jardin, substitut de la campagne, qui expose au regard régulateur d’autrui, 

mais donne aussi une intimité à l’habitation placée en retrait.” (2006: 23). Confrontada com a habitação colectiva, 

a casa unifamiliar aparece no discurso dos habitantes como o espaço guardião da saúde física e moral (Haumont 

e Raymond, 1966: 116). Saúde física, por um lado, assegurada pela abundância de espaços verdes – o jardim e 

o quintal – que remetem para a presença da natureza e que protegem a casa do contacto imediato com o intruso 

(subcapítulo 4.4.). Saúde moral, pela identificação da casa com a família – do espacialmente próximo com o 

afectivo – ao mesmo tempo que permite um isolamento e uma exclusão do outro.

“Ó, não sei… mas se quer que lhe diga, aqui ainda se está bem, mas nos apartamentos é que é… é que 

é tudo uns em cima dos outros, é… isso ainda é pior! Mas este bairro, este bairro esteve… este bairro 

está bom, está… (…) cada casa é de sua pessoa. (…) Compravam o terreno e cada pessoa fazia a sua casa.” 

M.3.0.II

Os habitantes valorizam a autonomia dada pela casa, por oposição à vida promíscua que supõem ter lugar na 
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habitação colectiva, autonomia que está intrinsecamente relacionada com o acesso à propriedade. No subcapí-

tulo anterior (1.3.) sublinhou-se como a propriedade se constitui como condição para a apropriação do espaço 

doméstico - a territorialização das práticas exige um espaço que seja do pleno domínio do habitante. A prefe-

rência dos habitantes pela casa funda-se assim, precisamente, em alguns dos motivos que levavam os arquitectos 

a criticá-la: a desordem causada pela iniciativa individual é também a possibilidade de expressão de um habitar 

activo e expansivo, que pode extravasar os limites do espaço construído (por oposição ao habitar restringido e 

exíguo dos edifícios de habitação colectiva em altura). 

As marcas de apropriação das casas do Bairro do Toural são expressão de um fenómeno dual. Por um lado, 

constituem manifestações individuais e espontâneas; por outro, inscrevem-se numa tendência genérica da trans-

formação da habitação unifamiliar, do pavillonaire, como sublinham Hoddé e Léger em relação ao Bairro da 

Malagueira (2002: 156)5. Neste aspecto, a casa em banda não apresenta diferenças substanciais em relação à 

casa unifamiliar isolada. 

Apesar das afinidades entre as casas em banda do Bairro do Toural e o tipo de habitação unifamiliar isolada, 

os aspectos diferenciadores (a proximidade lateral ou vertical dos vizinhos, a repetição de projectos-tipo que 

tornam o conjunto uniforme) nem sempre adquirem para os habitantes um carácter negativo. De facto, alguns 

habitantes revelam uma preferência pela coerência formal e estética das casas, que se reflecte, por exemplo, no 

modo como encaram as transições entre lotes e a legitimidade da acção individual e a colisão de interesses entre 

vizinhos (subcapítulo 4.3.). As casas em banda são valorizadas enquanto expressão territorial de uma coesão 

social, assegurando uma relativa independência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de relação próxima com o 

vizinho.

“Ela [vizinha] vinha para aqui (…) eu ia para ali para a porta dela, também. E assim por serem assim 

todas pegadas… eu até gostei. (…) Não, nadinha, não [de barulhos]. (…) Era daqui, falávamos daqui… 

daqui do muro! (…) Eu aqui então a vizinhança… não tem explicação.” M.3

5   “Selon le point de vue adopté, on pourra parler de marques d’individualisation ou de processus de socialisation dans un mouvement 
de masse, les premières n’étant d›ailleurs pas contradictoires avec le second, selon la fameuse dialectique sociologique entre l’individuel et 
le social.” (Hoddé e Léger (2002: 156, 157)

5. Edifício do Loreto, cons-
truído em Bragança nos anos 
1980, comparado ao mega-
tério 6., animal pré-histórico 
cujo nome significa besta gi-
gante.



792.2. Uniformidade dinâmica.

2.2. UNIFORMIDADE DINÂMICA.

PROJECTO-TIPO E VARIAÇÕES

As circunstâncias em que determinam o desenho do plano urbano para o Largo do Toural e das habitações cons-

truídas conduzem à proposta de projectos-tipo que qualificariam o ambiente urbano através da uniformização 

das soluções. Confrontado com a necessidade de densificar a zona, Viana de Lima toma uma opção voluntarista 

que parece contradizer o entendimento que havia feito da série, do standard e da variação, na tese que apresenta 

no Congresso de 1948.

“A arquitectura aproveitaria assim, da indústria moderna, as diversas combinações, não só em grandeza como em 

engenho, além das possibilidades que oferecem os elementos standard. (…) Fique desde já entendido, porém, que está 

longe desta concepção a edificação de casas em série. A série encontra verdadeira justificação na produção de elementos 

estandardizados, tais como pavimentos, tectos, portas, janelas, equipamentos interiores, etc.” (Viana de Lima apud 

Tostões, 2008)

A série aplicada não aos componentes da casa mas à casa em si era alvo de crítica também por Le Corbusier, 

cujos argumentos são reproduzidos num artigo de P. Winter sobre os Quartiers modernes Frugès: 

“Si la grande série permet le bom marché, elle n’implique pas l’uniformité. Avec les pions en nombre limité du jeu 

d’échecs les combinaisons sont illimitées. A Pessac, construites avec ce matériel standard, pas une maison ne se res-

semble. Chacun aura celle de son choix, selon ses goûts, sa personnalité, sa sentimentalité… L’horrible série alignée 

n’existe plus.” (Winter apud Boudon, 1969: 22)

Ironicamente, o texto parece descrever com mais exactidão Pessac tal como é observada por Boudon, ao invés do 

seu estado logo após a construção. De facto, Le Corbusier recorre também a projectos-tipo, embora a situação 

posicional das casas e a sua forma de agrupamento contribua para criar variedade. É pertinente analisar quais os 

mecanismos concretos que Le Corbusier utiliza nos Quartiers modernes Frugès para assegurar a diferenciação das 

casas e quais os seus efeitos, por comparação com soluções menos inventivas. A alternância de casas idênticas 

mas com orientações inversas assegura a leitura clara de cada unidade e uma autonomia das actividades que 

decorrem em casas vizinhas. A posição afastada dos compartimentos análogos cria a sensação de intimidade e 

isolamento, uma vez que o uso simultâneo de zonas contíguas das casas é evitado. Boudon opõe essa solução 

criativa que garante a diversidade de situações às propostas de J. J. Pieter Oud para Estugarda ou Roterdão 

(Imagem 9.), em que o conjunto de casas individuais forma um bloco contínuo e indiferenciado (1969: 35). 

No Bairro do Toural é possível identificar algumas particularidades que, tal como em Pessac, contribuem para 

essa sensação de variedade e diferenciação das habitações. A proposta de intercalação de dois projectos-tipo 

distintos, na 1ª fase, cria um ritmo dado pela marcação das entradas, pela variedade de aberturas e contrastes 

volumétricos (varandas e quartos do 3º piso). As diferentes profundidades das casas-tipo I e II e uma intenção 

deliberada de desfasar os volumes – como era também característico dos projectos de casas em banda de Alvar 

Aalto (Hoddé e Léger, 2002) – diferenciam claramente os edifícios, criando uma leitura dinâmica do conjunto 
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7. e 8. Bairro do Toural. Vista 
da banda da 2ª fase, em cima, 
e da 1ª fase, em baixo. Varie-
dade dada pela intercalação 
dos projectos-tipo I e II e pelo 
desfasamento dos volumes. 

9. Kiefhoek, em Roterdão, 
projectado por J.J. Pieter Oud 
(1925-1930). Uniformidade 
das casas em banda, percep-
cionadas como um único edi-
fício.
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(Imagens 7. e 8.). 

“Eu não acho mal, isso, eu até gostava. Quando foram feitas, havia pessoas que diziam: ‘Ah, parece um 

comboio!’ [ri-se] ‘Ah, ides agora a morar para aquelas casas que parecem um comboio! Parece assim um 

comboio todo corrido!’ Mas eu gostava. Eu não desgostava nada.” M.3

Os habitantes percebem essa diversidade dentro da regra, expressa pela metáfora do comboio. Se o conjunto é 

um comboio, cada casa corresponde a um vagão – parte identificável do todo. A uniformidade das casas, efeito 

da sua repetição, não é mal recebida devido, talvez, a uma tradição urbana que se regia pelos mesmos princípios: 

“As aldeias transmontanas são compactas, feitas de casas contíguas e muito uniformes (...)” (Galhano e Oliveira, 

2003: 35). De facto, uma habitante expressa até um desejo de maior uniformização (que é também, como se 

verá no subcapítulo seguinte, uma reacção negativa aos dispositivos menos convencionais propostos para o 

projecto-tipo II):

“Não se importava que fossem todas iguais às do lado?” “Não, não me importava nada. Também… conhe-

ço a da minha irmã [tipo I], conhecia a da minha irmã e sei que era muito jeitosa. Pronto. Mas só dava 

para uns. (…) Aqui dá para duas [habitações], já é um bocadinho diferente.” M.17

Quanto à posição na banda, as situações de interioridade parecem ser valorizadas, apesar de significarem a dupli-

cação do contacto com os vizinhos, por contribuírem para a protecção térmica dos edifícios.

“Talvez as do meio, as que ficam mais no meio fiquem mais abrigadas, não é? (…) Não devem sentir tanto 

vento, nem devem sentir tanto calor (porque aqui bate-me logo). No verão também bate deste lado logo o 

sol. E fica mais quente, não é? No Inverno fica mais desabrigado. Talvez no meio… no meio é que está a 

virtude, como se costuma dizer!” M.1.0

Na verdade, não foi previsto um desenho particular para os topos das bandas, conduzindo a alguma indiferen-

ciação entre esta posição e as restantes. Apenas no topo nordeste da banda da 1ª fase o desenho é adaptado e é 

proposta uma maior área de jardim, que circunda a casa (talhão 17). Essa condição de excepcionalidade dará 

possibilidade a uma apropriação singular do espaço exterior através da vegetação (subcapítulo 3.2.6.).

DESENHO URBANO

A criação de variedade num contexto de repetição de projectos-tipo é feita também através do desenho urbano 

do espaço público e dos espaços exteriores da habitação. A primeira banda cria um quarteirão e desenha duas 

ruas – a Rua Dr. Adrião Amado e a Rua Acácio Mariano. No momento em que se propõe o plano de urbaniza-

ção da zona do Toural, já estavam construídas algumas habitações no lado norte da Rua Acácio Mariano. Apesar 

disso, Viana de Lima escolhe atribuir uma nova centralidade à Rua Dr. Adrião Amado, voltando para sudeste a 

frente da banda, ficando o tardoz em contacto com a Rua Acácio Mariano. Os motivos para voltar costas à pré-

-existência são incertos - e a opção não deixa de ser contraditória com outras opções que revelam uma tentativa 

de aproximação ao contexto - mas é possível avançar algumas hipóteses. Por um lado, talvez Viana de Lima con-

siderasse as construções pouco qualificadas, decidindo restringir o seu impacto no novo ambiente urbano que 
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10. Urbanização do largo do 
Toural. Proposta de continui-
dade do desenho de casas em 
banda na zona frontal ao ce-
mitério.

11. Corte-tipo, em que se di-
mensionam vias, jardim, zona 
construída, quintal e anexos.

12. Nova proposta de urbani-
zação do largo do Toural e da 
área entre o cemitério e o Se-
minário de São José. Neste de-
senho já é possível ver a banda 
da 2ª fase e outras, que não 
chegaram a ser concretizadas.
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desejava criar. Assim, teria optado por dar à rua um carácter secundário, principalmente de acesso automóvel às 

garagens. Essa opção foi criticada por alguns habitantes da zona, como a declaração reveladora de uma senhora 

demonstra: “Mas afinal [a rua antiga] tinha casas com planta mais bonita que estas!”1 (Imagens 16. e 17.). Por 

outro lado, Viana de Lima desenha, como se viu, um conjunto de casas em banda com bastante mais dimensão 

e expressão do qual só parte foi construída, o que pode indicar que já na 1ª fase se contemplava a possibilidade 

de expansão da área construída no Toural, criando um conjunto urbano de maior importância (Imagem 10.), o 

que daria sentido à criação de uma rua que seria o eixo principal da nova proposta2. A duplicação dos acessos – 

automóvel e pedonal – vai também ao encontro da separação viária que Viana de Lima havia defendido:

“Que seja revista a organização da circulação, diferenciando-se as artérias segundo o seu destino: ruas de habitação, 

ruas de passeio, ruas de trânsito, vias mestras.” (Viana de Lima apud Tostões, 2008)

No entanto, é curioso que à via automóvel seja dada uma largura menor que a que é dada à rua principal – 

para onde se voltam as frentes das bandas –, mas tendencialmente pedonal. Essa contradição é percebida pelos 

habitantes:

“Esta [rua Dr. Adrião Amado] é bastante larga. A de lá, por exemplo, fizeram as garagens… nós temos 

dificuldades, se estacionarem a camionete do lado de lá, em sair da garagem. Tem que se fazer a manobra 

sempre em cima do passeio.” H.17

Na prática, a Rua Dr. Adrião Amado acaba por ter uma dimensão que permite e a passagem do automóvel em 

ambos os sentidos e o estacionamento em frente das casas, retirando alguma utilização às garagens, que ficam 

livres para acolher outras actividades (subcapítulo 3.2.3.).

Ambas as ruas obedecem a uma ortogonalidade dada pelo alinhamento das casas pré-existentes, na Rua Acácio 

Mariano. No entanto, a rigidez do desenho viário é contrabalançada com a implantação das casas em banda. O 

desfasamento, proposto para a 1ª fase, é substituído pelo ondular da banda, na 2ª, criando espaços de jardim 

e quintal com tamanhos diferenciados mas que, em conjunto, formam um espaço côncavo que confere afasta-

mento e privacidade às casas (Imagens 7. e 12.). Nos desenhos que previam a continuidade das edificações em 

banda, são exploradas formas semelhantes de disposição das casas, e a curvatura é utilizada também nas vias 

que  as servem. 

Este tipo de desenho urbano, que Viana de Lima aplica em Bragança também à zona da Estacada (Imagem 

13.), e à zona próxima do hospital e do estádio municipal, bem como em propostas para outros sítios, tais como 

o Anteplano de Urbanização de Valença (1960) (Imagem 14.) ou o Plano Urbano para a Pasteleira Norte, no 

Porto (1977/80), entra em nítida contradição com alguns preceitos do urbanismo do Movimento Moderno. 

1   Afirmação feita por residente na Rua Acácio Mariano que foi também proprietária de um talhão na Rua Dr. Adrião Amado. 
É de salientar o uso do termo “planta” associado a uma dimensão estética. Tratar-se-á de um equívoco e de uma referência, na 
realidade, a uma apreciação global da casa e não especificamente à planta ou é o termo “bonitas” que diz respeito a qualidades 
organizacionais e funcionais, ao invés de estéticas?

2   Daniel Pinson reflecte sobre esta questão fundacional da arquitectura, a respeito da relação entre intervenção e contexto na obra 
de Hassan Fathy no Egipto rural: “Malgré toute l’attention portée par l’architecte égyptien à la vie paysanne, à ses pratiques les plus 
menues comme à la réalité de ses conditions économiques, Hassan Fathy n’a pu résister à ce rêve qui poursuit les architectes et qui souvent 
se transforme en échec, celui de la refondation du monde, à travers le projet d’une ville (ou d’une village) totale.”
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15. Em baixo, desenho de Le 
Corbusier. Oposição entre 
cidade-jardim e os grandes 
conjuntos de habitaçao colec-
tiva em altura:  “Lotissement en 
‘éclat d’obus’ désordre, absence 
de service communs, gasspilla-
ge. Illusion mystique des cités 
jardins.” / “Lotissement en orde 
(...) conctionnement des servi-
ces communs (...) sport au pied 
de la maison (...) cult. marai-
chère.”

13. Em cima, à esquerda, ur-
banização da zona da Estaca-
da. 

14. Em baixo, à esquerda, An-
te-plano de Urbanização de 
Valença. Em ambos os casos 
se observa um desenho que 
recorre à curva para suavizar 
o traçado e à organização das 
casas em banda com alinha-
mento desfasado.



852.2. Uniformidade dinâmica.

É pertinente recordar as palavras de Le Corbusier sobre a relevância da ortogonalidade: “La rue courbe est le 

chemin des ânes, la rua droite le chemin des hommes.” (Le Corbusier apud Pinson, 1993: 80). Le Corbusier opõe 

o homem moderno a uma ideia de ruralidade, parecendo atribuir ao ângulo recto um papel civilizador, que 

vem corrigir o carácter primitivo - pitoresco e espontâneo - das antigas formas de povoamento. Viana de Lima 

reconhece, no entanto, uma racionalidade do popular, que procura, se não emular, certamente referenciar. “A 

parte fortificada foi provavelmente criada dentro de um plano; ainda assim, desenha o seu traçado com tal plastici-

dade e sentido orgânico, que dir-se-ia gerada pelas naturais forças da natureza e não por uma vontade humana. (…) 

Foi muito esse ar reservado e sereno que encontramos em Bragança, que se tentou conservar neste estudo de expansão.” 

(Viana de Lima, 1963)3

O desenho das vias e de implantação das casas demonstra uma vontade de adequação à condição humana - física 

e social. Recorre-se à utilização do modulor para racionalizar e proporcionar o desenho (Imagem 11.), ao serviço 

de uma proposta que parece também reconhecer a rua enquanto lugar da socialização, por oposição a soluções 

urbanas que a eliminam em benefício de vias absolutamente segregadas (Pinson, 1993: 149). Apesar da defesa 

radical dos princípios do Movimento Moderno e da Carta de Atenas que Viana de Lima faz no Congresso de 

1948, é notório um evoluir do seu entendimento – facto que vem contestar a sua adesão absoluta às ideias de Le 

Corbusier –, revelado nos próprios contributos apresentados pelo grupo português nos CIAM IX e X (Cardoso 

e Maia, 2014)4. A exploração de soluções urbanas semelhantes por outros arquitectos portugueses – como é o 

caso dos já referidos conjuntos projectados para a casa do povo da Chamusca e para a casa do povo de Torre 

Dona Chama (Tavares, 2010) – indicia uma tentativa pragmática de ultrapassar a dicotomia entre moderno e 

vernáculo, com propostas que reinterpretam o espaço doméstico e urbano de proximidade. A utilização crítica 

das novas técnicas construtivas – em que a introdução do standard é determinante - vai permitir uma abordagem 

humana e contextual às questões da arquitectura doméstica.

3   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl.196-204

4  O grupo CIAM Porto apresenta em 1953, no CIAM IX propostas relativas à Grille CIAM d’Urbanisme : “(…) the Portuguese 
group led by Viana de Lima, will present not only successive inputs to the Charter of Habitat but also some approaches to the Grille CIAM 
d’Urbanisme, over which recognizes quality but also some rigidity that would need to be smoothed.”. No CIAM X, em 1956, contribui 
com um plano para uma Comunidade Rural, que apresenta também um desenho orgânico: “The Portuguese team – consisting by A. 
Viana de Lima, F. Távora and O.L. Filgueiras, with the collaboration of 1 engineer (Napoleão Amorim), 2 trainees architects, (Arnaldo 
Araújo and C. Carvalho Dias) and 1 ESBAP student, (Alberto Neves) – chose to contribute to the village working scale by proposing the 
‘Plan for a Rural Community’. (…) despite its declared disagreement with the adopted grid, responded in a qualified way with a proposal 
that fostered the relationship between modern language and features of vernacular tradition of the region.”
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16. e 17. Casa do Bairro do 
Toural, em cima, e casas gemi-
nadas na Rua Acácio Mariano.
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2.3. ENTRE ESTÉTICA POPULAR E ESTÉTICA MODERNA. “MODERNO MODIFICADO” EM 

PORTUGAL? 

 

Nos subcapítulos anteriores salientou-se como os projectos para as casas do Toural surgem como consequência 

de uma vontade de desenhar um ambiente urbano qualificado. A edificação contígua conduz à necessidade de 

desenho das fachadas das habitações. No entanto, Viana de Lima não desejava, como já houve oportunidade 

de notar, criar uma sucessão indiferenciada das habitações, camuflada a sua individualidade sob uma aparência 

unificada e monumentalizante, como era característico dos grandes conjuntos dos séculos XVIII e XIX ou 

mesmo de algumas propostas de habitações em banda como as já mencionadas de Oud (Boudon, 1969: 35) e 

dos Siedlungen dos anos 1920. Para Viana de Lima, a constatação do papel urbano das fachadas e, ao mesmo 

tempo, a consciência da sua existência enquanto ponto de interface entre exterior e interior - entre urbanismo 

e arquitectura – obriga à consideração do problema também através de uma perspectiva arquitectónica. O pen-

samento que preside o desenho dos projectos-tipo parece assim operar de fora para dentro 1– da escala afastada 

à próxima –, claro e intransigente nas intenções e linguagem urbanas a adoptar2, menos assertivo e inequívoco 

na definição de uma espacialidade e lógica interiores, como as diferenças entre projectos-tipo I e II revelam. 

Esta direccionalidade do pensamento contradiz a afirmação de Le Corbusier segundo o qual “Le plan procède du 

dedans au dehors; l’extérieur est le résultat d’un intérieur.” (Le Corbusier apud Pinson, 1993).

A vontade nítida de respeito por um contexto que aparece aos olhos de Viana de Lima como que cristalizado 

(mas em permanente risco de ruptura e de destruição) conduz à procura de uma linguagem que dialoga com 

o património vernacular. Para o aprofundamento desta sensibilidade terá contribuído de modo decisivo o In-

quérito à Arquitectura Regional. Viana de Lima teria certamente conhecimento dos resultados do Inquérito 

(iniciado em 1955) antes da sua publicação em 1961, fruto, provavelmente, da colaboração com os arquitectos 

responsáveis pela zona 1 – (Minho) Fernando Távora -, e pela zona 2 do Inquérito – (Trás-os-Montes) Octávio 

Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias - na proposta para uma Comunidade Rural entre Rio 

de Onor e Bragança, apresentado no CIAM X de Dubrovnik, em 1956. 

Proposto por Keil do Amaral no Congresso de 1948, na sua comunicação Uma Iniciativa Necessária, concreti-

za-se ao longo da década de 1950 (Tostões, 2008: 15), reunindo num mesmo projecto o apoio do Regime e do 

Sindicato Nacional dos Arquitectos. Para o primeiro, tratava-se de uma acção com o potencial propagandístico 

de reafirmar uma portugalidade tradicional e uniforme. Para os segundos, consistia numa procura empírica 

das expressões arquitectónicas vernaculares, que se revelaram bastante mais heterogéneas e ricas. Vinculadas 

contextualmente às diversas regiões, vêm contestar o mito do estilo português que o Regime pretendia consolidar 

1   No capítulo anterior tinha-se chamado a atenção para o facto da sucessão dos desenhos sugerir uma progressão das propostas 
a partir de um primeiro esquisso de planta. No entanto, os projectos-tipo em si surgem como consequência da necessidade de 
concretização de um ambiente urbano cuja concepção mental precede qualquer proposta espacial interior.

2   Como revela o processo camarário, em que Viana de Lima impõe como condição para o aumento de densidade o desenho dos 
projectos-tipo pelo seu atelier e a sucessiva correspondência em que luta pelo respeito das condições de venda dos talhões. (Plano 
Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-
Cx.67)
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(Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961 e Cruz, 2009: 20).

O Inquérito à Arquitectura Regional surge num contexto em que parte da produção teórica em arquitectura, 

nacional e internacional, se voltava para o estudo do vernacular. O aparecimento de diversas publicações e ex-

posições atentas à produção arquitectónica popular como Architecture without Architects, em 1964, de Rudofsky 

ou House Form and Culture3, em 1969, de Rapoport, não é casual e exprime as preocupações e os meios de uma 

época, que se socorre da etnografia para redescobrir no vernáculo uma ancoragem cultural identitária.  

É extremamente importante sublinhar, no entanto, que o interesse pelo popular  tem já precedentes nas décadas 

anteriores. Le Corbusier, acusado por vezes de um universalismo etnocêntrico (Pinson, 1992: 67),  já havia 

demonstrado um interesse pelo folclore e pela etnografia a longo dos anos 1930 e 1940, seguindo de perto a 

obra de Georges-Henri Rivière no quadro do Musée National des Arts et Traditions Populaires (Pinson, 1993: 15) 

e afirmando: 

“O estudo do folclore não fornece fórmulas mágicas capazes de resolver os problemas contemporâneos da arquitectura; 

proporciona informações íntimas sobre as necessidades profundas e naturais dos homens, manifestadas em soluções 

comprovadas ao longo dos séculos. (...) O estudo do folclore é um ensinamento. As nossas escolas fariam melhor em 

enviar os seus estudantes para os campos de França, e não a Roma.” (Le Corbusier, 2009: 66, 67)4

A exposição Architettura Rurale Italiana, realizada em 1936 é também um exemplo dessa vontade de conhecer 

a produção arquitectónica à margem do erudito e do académico:

“La storia dell’architettura se ocupa quasi senza eccezione della architettura stilistica, cioè di quella forma d’arte 

edilizia ritenura meritevole di attenzione per il su valore intenzionalmente estetico e palesemente orientato a forme 

decorative. Nella storia della architettura noi studiamo generalmente la storia del gusto architettonico attraverso le 

forme auliche adottate dalle costruzioni maggiori: i templi, le chiese, i palazzi. Quali ragioni tecniche, quali rapporti 

di tradizione formale e quali influenze di carattere economico e funcionale abbiano originato queste manifestazioni 

non interessano per lo più nè il mondo degli studiosi nè quello degli artisti. Nell’esame dell’architettura stilistica ci 

interessa enormente il ‘come’, ma non il ‘perchè’.”

Este estudo coloca a ênfase na racionalidade da arquitectura vernacular e nas formas e técnicas moldadas pelo 

quotidiano, reconhecendo nela uma similitude de princípios com a arquitectura contemporânea e o potencial 

para informar estética e funcionalmente a disciplina:

“Questo studio rapresenta il risultato di una indagine sulla casa rurale italiana intrapresa com lo scopo di dimostrare 

il valore estético della sua funzionalitá.(...) Ringraziamo tutti vivamente, con la speranza che questo nostro lavoro 

serva a far comprendere l’importanza estetica della casa rurale. La conoscenza delle leggi di funzionalitá e il rispetto 

3   Nesta obra, Rapoport frisa a variação que a configuração da casa apresenta de acordo com factores técnicos, climáticos e socio-
culturais, atribuindo especial importância a estes últimos (Pinson, 1993: 115).

4   Sobre esta faceta mais culturalista de Le Corbusier, Fernando Távora, numa entrevista dada em 1971, em que reflecte sobre a 
intervenção de Corbusier no CIAM VIII de 1951, destaca a sua percepção de uma aproximação formal ao contexto ensaiada em 
Chandigarh: “Lembro-me, por exemplo, não apenas da estrutura de Chandigarh mas de aspectos formais de alguns edifícios da capital, 
em que um certo sabor indiano percorria os trabalhos, coisa incompreensível num arquitecto que advogava uma arquitectura internacio-
nal.” (Távora apud Baía, 2017) “Octávio Lixa Filgueiras: o Habitat da Modernidade”, 26 de Junho de 2017
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18. Casa rural, próxima de 
Gandino, em Val Seriana na 
região da Lombardia, regis-
tada por Giuseppe Pagano e 
Guarniero Daniel e publicada 
em 1936 em Architettura Ru-
rale Italiana.

19. Casa del Fascio, (actual-
mente Casa de Popolo), de 
Giuseppe Terragni (1932-
1936), em Como. A racionali-
dade e depuração do desenho 
encontra precedentes na ar-
quitectura vernacular local. 

20. Edifício na Rua Direita, 
em Chaves. Fotografia regis-
tada no âmbito do Inquérito à 
Arquitectura Regional, publica-
da em 1961. 

21. Edifício na Rua Direita, 
em Bragança (1963-1965), 
projectado por Viana de Lima 
(Fernandes, Cannatà e Cam-
pello, 2014), que parece refe-
renciar o desenho estratificado 
do edifício de Chaves.
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artistico del nostro imponente e poco conosciuto patrimonio di architettura rurale sana ed noesta, ci preserverá forse 

dalle ricadute accademiche, ci immunizzerá contro la rettorica ampollosa e sopratutto ci dará l’orgoglio di conoscere 

la vera tradizione autoctono dell’architettura italiana: chiara, logica, lineare, moralmente ed anche formalmente 

vicinissima al gusto contemporaneo.” 

Sob a aparente clareza do discurso, esconde-se uma complexidade difícil de desintrincar. Não deixa de ser cu-

rioso observar como os termos que denominam os atributos da arquitectura são usados, (con)fundindo ética 

e estética, forma e função. Se parece evidente que se pretende mapear e registar um conjunto de exemplos que 

podem servir de referência à prática arquitectónica contemporânea, não fica claro se essas referências se pre-

tendem de ordem técnica, estética ou espacial.  Tratar-se-ia afinal de um catálogo, um álbum imagético que 

alimenta, mas também confirma e justifica uma ideia formal de modernidade? De facto, volvidos vinte e cinco 

anos da publicação de Architettura Rurale Italiana, os contributos que o Inquérito à Arquitectura Regional apre-

senta sob a publicação Arquitectura Popular em Portugal (1961) submetiam-se aos mesmos riscos de apropriação 

simplificadora dos elementos formais, arquitectónicos e construtivos dados a conhecer mais através da imagem 

do que da leitura interpretativa das suas razões profundas.5

Mas a apropriação e o emprego de um vocabulário vernacular, ainda que essencialmente estético, tem profundo 

impacto na recepção da obra – da casa. Para o habitante, a familiaridade das formas e dos dispositivos é tranqui-

lizadora. A utilização de elementos materiais e formais que este identifica com a casa – tradicional, estereotipada, 

sedimentada pelo tempo – provoca a justaposição entre imagem conceptual e ideal de casa e a obra construída, 

tornando-a culturalmente apropriável. 

Os projectos da escola e das casas para a zona do Toural são informados pelo conhecimento que Viana de Lima 

tem do Inquérito, fazendo-se uma reinterpretação urbana da casa bloco transmontana, agrícola e de dois anda-

res funcionalmente diferenciados (Galhano e Oliveira, 2003: 18). Construtiva e materialmente é aplicada uma 

conjugação feliz de técnicas modernas – a estrutura pontual em betão, utilizada nas paredes exteriores, lajes e 

suportes interiores – com materiais e sistemas vernaculares - fundações e paredes de meação em granito, estru-

tura de suporte do telhado de duas águas em madeira. 

5   Esta reflexão crítica sobre os efeitos deste e de outros inquéritos semelhantes é feita por vários trabalhos, nomeadamente no de 
Eduardo Fernandes, A Escolha do Porto e no de Marta Cruz, Les non dits de l’espace domestique: valeur d’usage de l’ambiguité pour 
les familles contemporaines. 
“No entanto, se partilha da já referida nova postura face à Arquitectura Popular (onde não há um estilo, mas o resultado de uma atitu-
de) e a encara também como modelo conceptual e não como fonte de “receitas” formais e construtivas, o carácter mais descritivo e menos 
interpretativo dos textos não contribui para contrariar as possíveis leituras erróneas do relatório, encarando os levantamentos apresentados 
como catálogo de formas (risco que aliás todo o trabalho dos seis grupos viria a correr, como se tornou evidente mais tarde).” (Fernandes, 
2010: 197)
Em  Les non dits de l’espace domestique, chama-se a atenção para a necessidade dos arquitectos enquadrarem os contributos concep-
tuais e formais através de uma reflexão disciplinar que impeça a utilização superficial de sistemas construtivos e formais:“En réalité, 
pour les architectes, les apports tant conceptuels que formels de la recherche anthropologique ou sociologique devraient faire encore l’objet 
d’une réflexion disciplinaire de sorte à structurer une démarche épistémologique et une pratique projectuelle qui, tout en correspondant à 
des motivations plus humanistes et plus relativistes, aurait pu aller au-delà d’une simple reproduction mimétique ou passéiste des éléments 
architecturaux ou constructifs recueillis. Dans ce cadre, différentes démarches ont eu lieu d’un pays à l’autre, preuve indéniable de la force 
et de la valeur culturelle du milieu…” (Cruz, 2009: 11)
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22. Mapa tipológico das cons-
truções em Trás-os-Montes. 

Em baixo, ampliação do tipo 
Varanda saliente, em cuja cla-
reza e depuração formal as 
casas em banda do Toural 23. 
(projecto-tipo I) se parecem 
inspirar.
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No exterior rebocado alinham-se “fileira[s] de janelas corridas numa fachada lisa” (Galhano e Oliveira, 2003: 

18), cujas proporções sensivelmente quadradas respeitam as da casa popular (o mesmo não se verificará em re-

lação ao tamanho das folhas das janelas e portadas – 2.4.). A utilização das portadas em madeira vem alongar a 

composição dos vãos e conferir-lhes horizontalidade (numa alusão, talvez, à fenêtre à longueur?). O desenho dos 

vãos, das caixilharias, das portadas de correr e até do pormenor do banco de entrada (de uma simplicidade mas 

atenção ao uso extremas) parece referenciar directamente o projecto da Casa em Ofir, concluído alguns anos an-

tes (1956) e publicado na revista Arquitectura de Julho de 1957 (Távora e Toussaint, 1992). A diferenciação das 

formas dos vãos associados às casas de banho e às zonas de circulação cria apontamentos de uma manipulação 

poética da luz que enriquece os espaços interiores.

No projecto-tipo I, desenha-se na fachada principal uma varanda comprida, saliente, mas coberta pelo avançar 

do telhado, em clara referência à da casa vernácula6. No projecto-tipo II, a ausência deste elemento será ressen-

tida e rectificada, como se verá (subcapítulo 4.4.).

Os elementos populares, já de si contidos e parcos em pormenores puramente ornamentais, são depurados e 

tomados de um modo quase esquemático (Imagens 22. e 23.), enfatizando-se a plasticidade dos seus atributos 

materiais e volumétricos. Finalmente, o apelo das formas e dos materiais revela-se de imenso potencial estratégi-

co na introdução subtil - quase camuflada - de uma modernidade que se manifesta através de uma utilização de 

novas técnicas construtivas e, principalmente, através de um desenho funcional e racional do espaço doméstico, 

ao ponto do habitante ter dificuldade em situar a filiação cultural da casa: “ (…) esta casa adequava-se mais ao 

clássico, e não ao moderno, não é?” (M.8.0). Esta abordagem, ensaiada por outros arquitectos modernos como 

Alvar Aalto, caracteriza-se pela transformação dos esquemas espaciais interiores sem que estes tenham reflexo 

obrigatório na percepção exterior das casas.

“Les pièces telles que la cuisine, le séjour et la chambre se séparent et s’autonomisent ainsi, progressivement mais de 

concert, derrière des façades pourtant très différents. (…). Les principes de l’architecture moderne peuvent ainsi revêtir 

les oripeaux de l’architecture traditionnelle: l’architecture moderne banalise ses enjeux typologiques derrière ses façades 

de bois, lesquelles relèvent d’une standardisation peut-être d’autant plus efficace qu’elle ne fait pas violence esthétique. 

Alors que le mouvement moderne avait fait de la façade un préalable, des enjeux plus essentiels se dessinent dans des 

univers moins visibles: l’invention de typologies qui accompagnent et précipitent la nouvelle unité familiale (moderne 

et individuée) (...). Aalto démontre que cela peut se faire discrètement derrière de rassurantes et familières façades de 

bois. N’est-ce pas un moyen d’imposer avec efficacité des changements plus efficaces que la modernité des apparences?” 

(Hoddé e Léger, 2002: 52)

A máxima form follows function (Louis Sullivan, 1896) é assim matizada por uma prática menos rígida do ponto 

de vista da correspondência entre a disposição interna e fachada, mais aberta aos valores culturais vernaculares 

6   Como referem Galhano e Oliveira a respeito da casa tradicional transmontana: “O elemento fundamental destas casas, e que marca 
sem dúvida a sua originalidade, é a varanda, que se pode considerar de uso absolutamente geral (...) Nas casas contíguas umas às outras, 
mais ou menos estreitas, que bordam as ruas das aldeias, as varandas geralmente dão para esse lado, ocupando toda a parte da fachada, 
apenas a um lado ou a meio dela, ora em recuo, assentes na parede mestra, ora à face desta, ora salientes (...) Não raro também a varanda 
assenta apenas nas pontas salientes das traves do soalho, sem qualquer apoio no solo; A varanda é sempre coberta pelo telhado ou por um 
seu prolongamento;” (2003: 142)
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24. Entrada de uma casa do 
Toural, à esquerda e 25. en-
trada da Casa em Ofir, de 
Fernando Távora (1956), à 
direita. 

26. Em baixo, alçados da Casa 
em Ofir, com a qual as casas 
do Toural apresentam seme-
lhanças no desenho das aber-
turas e das portadas.

28. Frente do talhão 6 do 
Bairro do Toural.  O uso da 
madeira, e da varando como 
dispositivo utilitário e esteti-
camente expressivo, ancora as 
casas na tradição local.

27. Casas em Barroso, com 
varandas de madeira, regista-
das no âmbito do Inquérito à 
Arquitectura Regional.
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e à expressão simbólica de uma identidade habitante comum. Pretende-se que as funções e o habitar se modifi-

quem, sem alterar radicalmente a expressão tradicional da arquitectura doméstica. Sobre esta relação entre for-

ma e função é interessante distinguir os projectos-tipo I e II. Embora partilhem um vocabulário que é próximo 

essencialmente devido à similitude dos materiais – reboco, caixilhos e portadas de madeira, telha – o primeiro 

projecto-tipo revela uma coerência entre interior e exterior que é dada através do dimensionamento e posição 

das aberturas, indicando subtil mas claramente uma hierarquia interna dos compartimentos; no projecto-tipo 

II, por outro lado, mais indiferenciado a nível das aberturas, as variações volumétricas exprimem momentos 

particulares de relação da casa com o exterior – a entrada recuada acolhe o habitante, o volume do piso superior 

projecta a sua vista para longe. 

É interessante notar como as propostas mais ousadas do ponto de vista da introdução de uma estética moderna 

se localizam nas periferias da casa – nos compartimentos não nucleares -, o volume saliente do sótão e os volu-

mes das garagens. Constituem apontamentos de uma sensibilidade moderna que acabam por ter grande im-

pacto na leitura e percepção das casas. É também revelador como é precisamente em relação a estes dispositivos 

que os habitantes demonstram maior desagrado estético, por constituírem elementos novos, estranhos, cujas 

referências que permitem as chaves de leitura os habitantes não detêm7. Mas também aqui a opinião dos habi-

tantes é dual e expressa sob fragmentos. Em relação ao quarto do piso superior, depreciativamente designado 

por “galinheiro” ou “poleiro” (analogia relacionada com a posição altaneira, de vigia), a rejeição é do elemento 

que vem perturbar a ordem e simplicidade familiar dos telhados de duas águas (como demonstram posteriores 

acções que tradicionalizam o volume, atribuindo-lhe outra água).

“Olhe, não acho muito bem esse poleiro em cima. (…) Não gosto do poleiro. Devia ser… tudo como está… 

[como] são as outras. Não é? Casa sim, casa não. E para que é que fizeram lá aquele poleiro, parece um 

poleiro. Um poleiro é um galinheiro.” M.17

“Era o urbanista que era considerado o melhor de cá do Norte… segundo diziam. (…) O bairro era todo 

assim e depois casa sim, casa não, tinham aquele anexo, lá no, que fica muito mal, a meu ver.” H.17

Mas mais à frente, o discurso da mulher deste habitante dá conta de uma outra forma de experienciar o “po-

leiro” – pelo interior – contemplativa, libertadora. Este dispositivo causa o mesmo tipo de reacções habitantes 

que Philippe Boudon encontra em relação à cobertura plana, em Pessac (1969: 74,75), em que a apreciação 

estética negativa se opõe não necessariamente a um uso frequente, mas a uma valorização de um carácter quase 

poético8. Experimentação moderna muito mais tímida, o “poleiro” guarda para o habitante um significado ao 

mesmo tempo incompreensível e cativante.

“Eu, por exemplo, vou ali ao poleiro, como digo eu, ao galinheiro, e avisto… vejo o castelo e acho que 

daí vejo o São Bartolomeu. Vejo o castelo, é muito diferente! E para aqui vejo a Serra de Montesinho, e a 

7   O volume do sótão constitui num dispositivo porventura mais próximo dos expressivos volumes encontrados no sul do país, 
cujos registos foram recolhidos pelos grupos responsáveis pelas zonas 5 e 6 do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa (1961) 
(Imagem 29.), ou revelando influência de obras contemporâneas como a Escola do Cedro (1957/1961) de Fernando Távora 
(Imagem 30.).

8   “H-3 – Ici il y a même la terrasse… je peux même respirer sur le toit !... vou croyez que c’est pas beau, ça ?... ” (Boudon, 1969: 74)
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29. Casa em Santo André, 
Santiago do Cacém, regista-
da no âmbito do Inquérito 
à Arquitectura Regional. As 
chaminés originam os volu-
mes expressivos, salientes na 
cobertura.

30. Escola do Cedro, pro-
jectada por Fernando Távora 
(1957/1961).

31. O Bairro do Toural. Vis-
ta da sucessão expressiva dos 
planos criados pelo quarto do 
piso superior, no projecto-tipo 
II.



96 2. A produção da casa - concepções e representações.

Sanábria… também é bonito.” M.17

As garagens, por outro lado, revelam uma mudança nas intenções de Viana de Lima. Propostas com cobertura 

inclinada de uma água em telha, nas peças desenhadas, acabam por ser executadas com cobertura plana, segun-

do indicação do arquitecto9. Espaços anexos, marginais ao corpo principal da casa e tendencialmente menos 

valorizados, acabam por se constituir como lugares de experimentação mais livre de uma linguagem moderna 

que abraça a estética e a progressiva ubiquidade do automóvel10. Os usos habitantes, como se verá no capítulo 

seguinte (3.2.3.), encarregar-se-ão de confirmar ou desmentir a relevância estética, funcional mas também em 

termos de área que lhe é atribuída. É importante notar como a proposta da casa bloco complementada por ane-

xos faz também referência à casa vernacular, que englobava uma série de dependências destinados aos animais, 

às ferramentas e aos produtos das actividades agrícolas, separadas por um espaço aberto e que em conjunto in-

tegravam o complexo da lavoura (Galhano e Oliveira, 2003: 18). A função perde-se – em projecto, pelo menos 

(as práticas por vezes encarregar-se-ão de a recuperar (capítulo 3.)). Nas intenções de projecto, a força motriz 

animal, produtiva, é substituída pela do automóvel, urbana e civilizada, mas persiste uma estrutura adaptável 

que vai permitir uma apropriação flexível do espaço. O afastamento em relação aos espaços nucleares da casa é 

também a condição que possibilita aos habitantes aceitar soluções menos convencionais (a cobertura plana), que 

dificilmente tolerariam para o corpo principal da casa.

Se é verdade que “L’innovation doit être la réponse, profondément pensée, à un changement de circonstances, et non 

une chose tolérée pour elle-même” (Fathy apud Pinson, 1993: 117), a circunstância da cidade de Bragança não 

justificava a introdução de uma linguagem que entraria em evidente contraste com uma envolvente ainda rural 

e conservadora. Do ponto de vista dos modos de vida, por outro lado, Viana de Lima considera um contexto 

em transição, marcado pela possibilidade de melhoria das condições de vida através da introdução, por exemplo, 

das instalações sanitárias e da cozinha moderna – transição que o espaço doméstico teria capacidade de acele-

rar. Neste aspecto as casas do Toural divergem substancialmente do que é proposto para a Comunidade Rural 

apresentada no CIAM X que, apesar de introduzir também soluções higienizantes e modernizadoras como 

saneamento e a separação dos espaços destinados a pessoas e animais, encara com mais atenção as questões an-

tropológicas do habitar – a importância do fogo como centro da vida doméstica, dos espaços de transição entre 

interior e exterior, da possibilidade de autoconstrução (Cardoso e Maia, 2014: 206, 207). É incerto o motivo 

pelo qual esta proposta não tem consequências mais profundas nos trabalhos posteriores de Viana de Lima e no 

Bairro do Toural em particular. É possível que o seu envolvimento na proposta portuguesa tenha sido marginal 

em relação ao de Arnaldo Araújo, por exemplo, que o apresenta como CODA, em 1957. Uma outra hipótese é 

que a proposição de um desenho funcionalista seja uma opção clara para um contexto em urbanização, apesar 

de tudo menos arcaico que Rio de Onor, e que se julga ter mais capacidade para absorver a mudança.

9   Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-
00158-Cx.67, fl. 164

10   Em Vers une architecture (1923), Le Corbusier utiliza o automóvel como metáfora do standard (Le Corbusier, 1977: 101-119), 
que se institui como símbolo da modernidade. Nos Quartiers modernes Frugès, o automóvel faz parte da justificação de um voca-
bulário inovador “Garages partout. Fenêtres en largeur. Terrasses-toitures (...)”. (Boudon, 1969: 9)
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A proposta de Viana de Lima fica assim a meio caminho entre duas tendências da arquitectura: uma progres-

sista e, em certa medida, filantrópica e promotora da transformação social – internacional -, e outra ancorada 

na História, mais humanista – contextual (Segaud, 1998: 294)11. Nesta perspectiva, tem sentido convocar o 

termo moderno modificado, introduzido por David Smiley no texto Making the Modified Modern (2001), para 

descrever a adaptação da arquitectura doméstica moderna ao gosto popular no contexto dos Estados Unidos da 

América. O moderno modificado constituía um compromisso, em que o arquitecto introduzia inovações técni-

cas, programáticas e espaciais num mercado adverso à estética moderna, fazendo-se uma excisão entre desenho 

interior e aparência. Ao contrário dos exemplos norte-americanos, no entanto, cuja cultura popular de que 

bebiam era já profundamente massificada - fazendo do(s) estilo(s) da casa e do seu imaginário particular um 

bem de consumo -, o valor da aproximação de Viana de Lima e de outros arquitectos portugueses à tradição ra-

dica numa atitude que reconhece a pureza e a modernidade do vernáculo. Aqui, recusa-se a máscara estilística12, 

tanto academicista quanto modernista, em favor de uma ideia intemporal de moderno13, que se define mais 

pela adequação à circunstância contemporânea – material, técnica, programática e humana - que pela utilização 

particular de um qualquer estilo (Fernandes, 2010)14. Nas casas do Toural, as referências ao vernacular não têm 

nada de puramente acessório ou decorativo – surgem antes como opções voluntaristas mas coerentes, expressão 

verdadeira e honesta de um modo de fazer. De facto, se a modernidade se manifesta “na exactidão das relações 

entre a obra e a vida” (Távora, 1993, 1952) é talvez a nível da organização interna que as casas se podem revelar 

menos modernas (capítulo 3.). Por outro lado, algumas das opções de Viana de Lima, que visavam a unidade 

e adequação contextual da proposta, vão ser postas em causa por práticas habitantes que vêm contestar não a 

racionalidade do fazer, mas a racionalidade do usar, como se verá a seguir.

Não deixa de ser notável o modo como Viana de Lima se demonstra versátil e sensível às especificidades pro-

gramáticas dos edifícios que projecta. Se, por um lado, nas habitações do Toural referencia a casa vernacular, 

no Edifício Multiusos ou no Hospital Regional, também em Bragança, adopta uma linguagem corbusiana, (o 

11   Pedro Vieira de Almeida escreve mesmo: “Com efeito, a síntese a que procede, jogando com factores progressistas e com vectores 
culturalistas, é uma síntese muito própria, que Viana desde sempre articula mesmo com aspectos de um habitar tradicional.” (1996: 56).

12   Que, segundo o filósofo Alain (que se alinha com um dos lados do debate que polariza o discurso arquitectónicos nos séculos 
XIX e XX) entra em contradição com a natureza da arquitectura: “ Il y a dans tous les arts en mouvement (la danse, le théatre…) une 
tromperie qu’il faut accepter. Et par opposition, nous pouvons saisir le trait peut-être essentiel de l’architecture, type achevé des arts sans 
mouvement, qui est de n’admettre aucune tromperie, ni même l’apparence d’une tromperie. ” (Alain apud Pinson, 1993 : 44)

13   “A modernidade de um acontecimento mede-se pela relação que ele mantém com as condições dentro das quais se realiza. Em matéria 
de Arquitectura e Urbanismo, modernidade significa integração perfeita de todos os elementos que podem influir na realização de qual-
quer obra, utilizando todos os meios que melhor levem à concretização de determinado fim. A modernidade manifesta-se na qualidade, 
na exactidão das relações entre a obra e a vida. Sendo diferentes as condições serão diversas as soluções - mas deve ser comum a natureza 
das relações. As grandes obras de Arquitectura e de Urbanismo foram sempre modernas na medida em que traduziram exactamente, isto 
é, segundo uma relação perfeita, as suas condições envolventes.” (Távora, 1993, 1952)

14   Eduardo Fernandes aponta como o texto de Távora, Arquitectura e Urbanismo – a lição das constantes, de 1952,pode ter sido 
mal recebido por alguns colegas arquitectos, dentro os quais Viana de Lima. “Se esta é uma crítica evidente à ainda subsistente ar-
quitectura oficial do Estado Novo, não deixa também de ser subtilmente dirigida a alguns dos seus colegas modernos e será apresentada 
de forma mais directa no texto de A Arquitectura Portuguesa. (…) esta crítica deverá ter tido algum impacto, na época e poderá até ter 
criado algum desconforto, no seio da EBAP (onde Távora já leccionava), porque o isola dos seus colegas da ODAM (Viana de Lima, por 
exemplo, deverá ter-se sentido visado).” Anos mais tarde, Viana de Lima parece aderir, pelo menos em parte, a um entendimento 
menos formalista da modernidade.
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32. Painéis 2, 3 e 4 apresen-
tados pelo grupo Português 
no CIAM X. No primeiro, a 
implantação geral do conjun-
to. No segundo, plantas, cor-
tes e alçados de uma unidade 
habitacional evolutiva, que se 
distingue pela melhoria das 
condições habitacionais, pela 
introdução de sanitários, au-
mento de áreas, e separação 
clara entre pessoas e animais, 
ao mesmo tempo que se pre-
serva a importância de certos 
dispositivos - a lareira, o espa-
ço de transição com exterior - 
e construtivos - a utilização da 
pedra e da madeira, por exem-
plo. O último painel define 
uma série de princípios de ac-
tuação do arquitecto confron-
tado com as “sociedades menos 
desenvolvidas” - compreensão, 
identificação e humildade - 
fazendo-se referência tanto a 
questões prosaicas como a hi-
gienização da habitação como 
ao “sentido poético da realida-
de”.

33. e 34. Em baixo, Viana 
de Lima e Fernando Távora 
numa reunião preparatória do 
CIAM de Stiguna, em 1952, e 
Viana de Lima acompanhado 
de outros arquitectos do gru-
po CIAM Porto, na reunião 
preparatória do CIAM 9, em 
1953. 
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35. Projecto do arquitecto Ru-
dolph A. Matern (1948), que 
interiormente reflecte uma 
adaptação aos usos contempo-
râneos, com a curiosa adição 
de uma alcova destinada ao vi-
sionamento de televisão (tema 
que se revela pertinente, como 
ser verá - subacapítulo 3.2.6). 
Apesar da inovação espacial 
interior, a casa adopta uma es-
tética convencional, que ia ao 
encontro dos padrões de gosto 
dos compradores. 

“WHY A TELEVISION AL-
COVE?

Architect Rudolph A. Matern 
found, in his own home, that 
television tends to break up 
the old fireplace and coffe table 
conversation centers when guest 
are around. Because television, 
unlike the radio or phonogra-
ph, cannot serve an entire room 
but concentrates attention at 
one place, chairs and lounges 
are moved to the television set, 
usually end up with the middle 
of the living room full of furni-
ture. By locating the television 
in its own alcove, or theater, the 
living room can remain free for 
use of people who don’t want to 
see prize fights, and ball games.”

36. No centro, Edifício Mul-
tiusos do Montepio Geral 
(1963), situado no incício da 
Avenida Francisco Sá Carnei-
ro, antigo canal da linha de 
comboio. 

37. Hospital Regional de Bra-
gança (1957, inaugurado em 
1970).
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Hospital apresenta semelhanças evidentes com a Unité d’Habitation (1945-1952)), o que guarda relação, sem 

dúvida, com o carácter público e institucional destes dois edifícios, por oposição às propostas para habitação.

No contexto nacional, é interessante mencionar que o projecto da Faculdade de Economia do Porto foi desen-

volvido em simultâneo com as propostas para o Toural. Tendo demonstrado cedo a capacidade de sintetizar 

moderno e vernacular (Casa das Marinhas, 1954), Viana de Lima é contaminado pelos registos do Inquérito à 

Arquitectura Regional que exercem uma influência persistente no seu pensamento, manifesta em projectos como 

a Colónia de Férias de Torreira (1967) ou a Moradia Rocha Gonçalves (1963). 
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2.4. OS USOS POPULARES CONTRA-ATACAM.

Como se foi notando ao longo dos subcapítulos anteriores, as opções a respeito da densidade, morfologia e 

linguagem exterior das habitações do Toural constituem atributos fundamentais para uma identificação dos 

habitantes com as casas. “E viemos ver a casa… e agradou-me, gostámos logo!” (H.17) Essa identificação é ali-

mentada por um imaginário colectivo e individual enraizado e constitui um acordo tácito entre os valores que 

a casa transmite ao outro – estranho, vizinho, conhecido, transeunte – e aqueles que o habitante deseja que o 

representem. A escolha da casa não é exclusivamente justificada pela sua apresentação (como se verá no capítulo 

4.), mas a afinidade com o seu aspecto constitui uma espécie de condição elementar que determina a sua elegi-

bilidade enquanto alternativa doméstica. 

“As portas em madeira… gostávamos muito destas portadas, que ainda hoje as temos. De madeira tam-

bém… [gostávamos] mais do que as persianas. Já havia as persianas na altura.” M.3

Apesar dos habitantes afirmarem, na maioria dos casos, uma concordância com as qualidades estéticas das casas 

– com excepção de alguns dispositivos, já mencionados – a observação das casas parece contradizer o discurso, 

apontando ou para uma fabricação do consenso ou para a existência de outros processos e outras lógicas em 

jogo. Foi necessário persistir para entender as motivações das diversas modificações exteriores que as casas foram 

sofrendo ao longo dos anos. As primeiras pistas são dadas pelos documentos do processo camarário. Logo em 

1961, quase imediatamente depois da venda em hasta pública dos primeiros sete talhões no Toural, o Presidente 

da Câmara reencaminha aa Viana de Lima uma petição do Engenheiro António Paradinha:

“ (…) os proprietários (…) de cujas obras sou o Responsável Técnico, pretendiam fazer a substituição das portadas 

exteriores de correr por estores de enrolar em réguas de pinho, com caixa interior, e das janelas de abrir de uma só folha 

por janelas de abrir de duas folhas, reduzindo assim o tamanho dos vidros e consequentemente a sua vulnerabilidade, 

além de proporcionarem, quando abertas um melhor condicionamento interior. Atenda-se também, a que nas casas 

de tipo 1, se afigura difícil, se não até impossível, a colocação das portadas exteriores de correr para os diversos vãos.”1

A proposta é liminarmente recusada por Viana de Lima, uma vez que“ essa pretensão alteraria totalmente a uni-

dade desejada”2. Não são analisados em detalhe os motivos da proposta dos proprietários (ou do engenheiro), 

apenas a consequência que teria no conjunto a autorização da modificação de algumas casas. Reprimir a ma-

nifestação de uma necessidade não anula, contudo, a necessidade. Esta persiste, manifestando-se ao longo do 

tempo – possibilitada pela debilitação do controlo do arquitecto e da administração. Se por um lado as escolhas 

de Viana de Lima relativamente aos materiais, formas e proporções exercem um apelo aos habitantes, o esforço 

de depuração – simplificação dos caixilhos e portadas – é imediatamente antevisto como um problema que, 

mais tarde ou mais cedo, terá repercussões na comodidade e economia domésticas.

1   Carta do Presidente da Câmara a Viana de Lima, em que reproduz integralmente uma petição do Engenheiro António 
Paradinha, 1961. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima 
-1959-1967-O.P-00158-Cx.67, fl.272

2    Ibidem, fl.271
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De facto, embora Viana de Lima expresse uma sensibilidade plástica contextual3, os proprietários e o Engenhei-

ro Paradinha fundam as suas preferências num conhecimento íntimo das condições de vida transmontanas, 

que testam os dispositivos através do uso quotidiano. Deste modo, as transformações que as casas sofreram 

posteriormente devem ser entendidas mais como a manifestação de uma incapacidade de responder ou inade-

quação ao uso que uma reacção negativa à linguagem proposta. As particularidades do clima – rigor dos Verões 

e Invernos, com grandes variações de temperatura – são a principal justificação para a substituição de caixilhos 

e portadas, de difícil manipulação e manutenção:

“Só não gostei… essa primeira casa que a senhora fez, não pôs as portadas. (…) Não quis as portadas… aí 

nós é que notávamos… no resto estava tudo bem, tudo. Mas diziam que as portadas… que era um Inverno 

muito rigoroso (naquela altura os Invernos até eram mais rigorosos que agora). (…) Até dizia assim: ‘Ai, 

olha agora estas portadas em madeira! Com estes Invernos, tão rigorosos… dá-se logo cabo delas.’ (…) Era 

preciso andar todos os anos a arranjar as portadas. Mas nós não andávamos, não andávamos. 

Andávamos quando estávamos lá para a fronteira, é que se pintavam as portadas, e continuámos sempre 

com elas. Nestes anos nunca as tirámos. Porque foi uma coisa que gostámos muito.” M.3

O pragmático sobrepõe-se, salvo raras excepções, ao valor estético. “A casa é para viver (…) E realmente a casa 

deve ser prática.” (M.1.0) Neste sentido, pode-se falar de uma “escolha do necessário” (Bourdieu, 1979: 433), que 

à escolha efectiva substitui a urgência da necessidade, ao parecer, o ser, à forma, a função. 

“La soumission à la nécessité qui, comme on l’a vu, incline les classes populaires à une ‘esthétique’ pragmatique et fonc-

tionnaliste, refusant la gratuité et la futilité des exercices formels et de toute espèce d’art pour l’art, est aussi au principe 

de tous les choix de l’existence quotidienne et d’un art de vivre qui impose d’exclure comme des ‘folies’ les intentions 

proprement esthétiques.” (Bourdieu, 1979: 438)

Mas é curioso notar que no caso dos habitantes do Bairro esta urgência da necessidade é, em certa medida, arti-

ficial. Não advém tanto de uma verdadeira incapacidade económica para fazer face às despesas de manutenção 

dos caixilhos ou portadas, mas de um pensamento profundamente utilitário, que não encontra nesses elementos 

interesse suficiente. Trata-se de uma lógica enraizada culturalmente, que transporta talvez memória inconsciente 

de dificuldades passadas, tempos de escassez efectiva que remetem o valor estético (e, principalmente, um valor 

estético imposto, cuja autoridade nem sempre é reconhecida) para o campo do supérfluo.4 

“Eram caixilhos de madeira e aquelas portas de correr. Que eram… muito perigosas. (…) Um dos moti-

vos porque eu pus, já há muito anos andava com vontade de por este sistema, porque também era outro 

erro… Não tinham persianas, só tinham as portas [portadas], que o arquitecto Viana… E as persianas 

que tinham… foi tudo clandestinamente! (…) Porque de resto, só tinham as portadas, aquelas portadas de 

3   É interessante notar como em outras obras em Bragança Viana de Lima dedica mais atenção ao desenho dos mecanismos de 
ventilação, propondo, por exemplo, a divisão dos vãos em várias molduras, com pequenas aberturas em painéis de madeira ou 
vidro e outros fixos, no caso do edifício Multiusos Torralta.

4   Bourdieu refere também a oposição entre gostos de luxo e gostos de necessidade: “les premiers sont le propre des individus qui sont le 
produit des conditions matérielles d’existence définies par la distance à la nécessité par les libertés ou, comme on dit parfois, les facilités 
qu’assure la possession d’un capital ; les seconds expriment, dans leur ajustement même, les nécessités dont ils sont le produit.” (1979 : 198)
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madeira, de correr. O que é que acontece? Aquilo é de correr. A madeira… a madeira empenava, enco-

lhia. Estava… pronto, tinham que meter folga para as por e tirar. Vinha um bocado de vento, se tinha um 

bocadinho de folga… havia ali uma que caiu! Houve sorte que não apanhou ninguém em baixo, porque se 

não matava-o! (…) Ah, está claro que conservando-as… mas era… eu ainda mandei substituir, fazer 

uma de novo, uma vez. (…) Depois é que aqui há três anos é que andei… Disse: ‘Ó, vou aproveitar agora 

a oportunidade de andar… de por deste tipo.’” H.17

É feita a substituição da madeira pelo PVC ou pelo alumínio, convertida a única folha da janela em duas ou até 

três, a portada de correr passa a duas portadas de abrir ou é completamente eliminada e substituída pelo estore. 

A par destas modificações são feitas outras de grande impacto na percepção exterior das casas, que consistem na 

realização de varandas, marquises e escadas, na fachada frontal mas, principalmente, no tardoz. Nas casas-tipo 

II, por exemplo, o telhado que cobre a entrada é retirado, possibilitando a introdução de uma varanda com 

acesso pela sala do 1º andar. 

“E gosto de usar a varanda (…) Eu tirei-lhe o telhado, por um lado talvez fiz mal, por outro não.” M.15.1

Os habitantes reconhecem implicitamente o carácter ilícito destas transformações, quase sempre clandestinas. 

Mas as utilidades que lhes atribuem (analisadas nos subcapítulos 3.2.5. e 4.4.) suplantam as consequências 

negativas que admitem relativamente à quebra de uma ordem urbana. 

As alterações exteriores estendem-se também às formas de ocupação do lote, onde se observa uma tendência 

de progressiva densificação. Como se verá adiante, esta vontade de expansão é consequência da constatação de 

algumas insuficiências que os habitantes sentem em relação aos espaços nucleares da casa. Aqui, uma vez mais, 

emerge uma lógica estritamente utilitária – que torna necessário aproveitar todo o espaço disponível -, que ad-

vém de uma percepção crítica da relação proporcional entre espaço construído e não construído. 

“Porque por exemplo uma asneira, para mim, grande, que aqui houve do arquitecto-urbanista, na altura, 

que era o Viana de Lima… que diz que até era muito bom… (…) vinha cá à Câmara, que era o Adriano 

Pires o Presidente da Câmara… e… para mim era uma grande asneira ter o terreno desde aquela rua 

àquela, tão grande, e fazerem a parte habitacional tão pequena! E ficando um quintal para ali que não 

vale nada!” H.17

“Encontrávamos que deviam tirar… que deviam, como estava um quintal tão grande, que ainda hoje é 

assim um quintal bastante grande, podia ter ficado… podia ter ficado a cozinha maior, percebe? Os quar-

tos, dois quartos que estão a seguir à cozinha, também podiam ter ficado maiores. Mas naquela altura, esse 

arquitecto ganhou um prémio (…) sim, que era um arquitecto muito bom.” M.3

A opinião dos habitantes é consensual: considerando os compartimentos que contactam com o quintal dimi-

nutos, a solução passaria pelo aumento da área construída (ignorando que, com esta modificação, os comparti-

mentos teriam uma proporção que em pouco os qualificaria). 

“(…) Este armazém, também o fez. E fizemos a cozinha do quintal. (…) fizemos as duas coisas. Armazém 

e a cozinha. Era o quintal grande… (…) Só assim as garagens. E realmente, assim fica bem, como o da 
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38. Em cima, à esquerda, ha-
bitação dos Quartiers modernes 
Frugès (1924).

39. À direita, duas habitações 
em banda do grupo residencial 
dos armazenistas de mercearia 
(1953), de Fernando Távora.

40. - 42. Em baixo, à esquer-
da, frentes modificadas dos 
talhões 1, 17 e 5.II. 

43. - 45. Em baixo, à direita, 
tardozes modificados dos ta-
lhões 9, 2 e 6.
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[vizinha], quintal grande e assim as coisas…” M.3

Também em relação à densificação do quintal se evidencia uma hierarquia de prioridades que, na maioria dos 

casos, valoriza o pragmatismo. De facto, as acções dos habitantes não se devem em absoluto a uma falta de 

sensibilidade estética - sensibilidade que transparece no discurso e através da observação das práticas -, trata-se 

sim de uma opção plenamente consciente e ponderada. A condição bifamiliar das casas-tipo II vem introduzir 

uma dificuldade adicional na gestão complexa dos sistemas de valores e na hierarquização do binómio estético/

pragmático.

“Mas o meu marido (…) sempre disse… esta casita, se não a vendemos, comprá-la… ‘E vou acrescentá-

-la para aqui para o terraço.’ Ele queria acrescentá-la para aqui para o terraço… mas ela [vizinha] não 

deixou, não… foi quando fizemos para aqui. Foi na altura que fizemos para aqui. Diz que tirava… 

tirava… o ‘coiso’ à casa, juntar… acrescentar, juntar à casa e puxá-la para a frente. Tirava… como é 

que é? A estética à casa. E então fizemos para aqui. Ficou o terraço no meio e resolvemos fazer para aqui, 

pronto.” M.3.0.II

Pouco a pouco vão sendo substituídos materiais das varandas, revestimentos das coberturas, e cores das fa-

chadas, criando um conjunto bastante mais heterogéneo do que o inicialmente previsto. As modificações são 

marcas da passagem do tempo pelas casas, justapondo acções de conservação e manutenção, a alterações mais 

expressivas que revelam preferências particulares – utilitárias e estéticas. Neste sentido, a evolução do estado do 

bairro aproxima-se dos processos pelos quais outros conjuntos habitacionais passaram. Os Quartier modernes 

Frugès, de Le Corbusier (Imagem 38.), ou o grupo residencial dos armazenistas de mercearia (1953), no Porto, 

de Fernando Távora (Imagem 39.) , são exemplos que partem da mesma condição de uniformidade (ainda que 

dinâmica) e que vão sendo paulatinamente personalizados.5

O Bairro do Toural suscita, no entanto, algumas reflexões particulares. A primeira diz respeito à natureza essen-

cialmente utilitária das intervenções posteriores dos habitantes. Se elas são, afinal, a expressão coerente de uma 

necessidade funcional, podem, na perspectiva de um entendimento moderno da arquitectura, ser legitimadas? 

Não corresponderão elas, ainda que com evidentes limitações, aos princípios de economia de meios e raciona-

lidade preconizados pelo Movimento Moderno? Outra questão prende-se com uma certa capacidade das casas 

suportarem as sucessivas transformações a que são submetidas, sem acusarem de modo gritante a sua idade. O 

habitual repúdio do moderno envelhecido6 não se manifesta, uma vez que a linguagem das casas se ancora num 

património construído cuja condição é, inevitavelmente, o envelhecimento.

5   Eduardo Fernandes reflecte sobre o impacto desta obra no percurso de Fernando Távora e a sua evolução: “O aspecto actual do 
bairro e o testemunho de alguns dos seus moradores mais antigos ajuda a colocar uma hipótese justificativa para o esquecimento (pelo 
próprio autor e por aqueles que estudam a sua obra) que tem sofrido esta urbanização, com inegável importância pelo seu impacto 
urbano e pela sua originalidade tipológica: se o projecto original é hoje dificilmente reconhecível, tal o número de alterações entretanto 
introduzidas pelos seus proprietários, muitas destas terão sido motivadas, logo nos primeiros anos da obra, pela necessidade de colmatar 
deficiências construtivas. Das necessárias obras de recuperação rapidamente se evoluiu para obras motivadas pelo gosto pessoal dos habi-
tantes: alteram-se os muros, a organização e pavimentação dos jardins, a cor original das fachadas, o material e o desenho de janelas e 
portas, descaracterizando assim um bairro cujo principal atractivo seria o ritmo uniforme das casas geminada” (Fernandes, 2010: 134)

6   Em Pessac, por exemplo, Boudon regista essa aversão que testemunha, de certo modo, a incapacidade das casas modernas con-
viverem pacificamente com a passagem do tempo sem traírem os atributos que parecem fazer parte da sua natureza - novo, limpo, 
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Neste capítulo procurou-se compreender a relação entre ambiente urbano e arquitectura, justapondo e compa-

rando os universos conceptuais e representações do arquitecto e dos habitantes. Ao longo dos próximos capítulos 

far-se-á uma aproximação à vivência quotidiana da casa, tentando entender a evolução do espaço doméstico e 

de que modo ele estrutura e é estruturado pelas práticas.

impecável. Um habitante dos Quartiers modernes Frugès afirma:“(…) les vieilles maisons en Pierre, etc…, elles peuvent se permettre de 
vieillir, ça n’a aucune importance… tandis que ça, ça ne peut pas vieillir, ou alors il faudrait que ça soit impeccablement entretenu…” 
(Boudon, 1969: 91)
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46. e 47. Vistas do interior 
do lotes em que se observa o 
quintal densificado pela cons-
trução de anexos.
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3. HABITAR A CASA. DA FUNÇÃO ÀS PRÁTICAS.

Quando em 1948 Bruno Zevi publica Saper vedere l’architettura, introduz uma crítica fundamental à forma 

como a arquitectura é pensada, percepcionada e julgada. A constatação de que a crítica de arquitectura é feita 

como se de pintura e escultura se tratasse, “externa e superficialmente, como simples fenómenos plásticos” (Zevi, 

2009: 5), conduz o autor a evidenciar a valorização do espaço em que o homem se move como característica 

definidora da disciplina e da obra de arquitectura. Para falar de arquitectura com propriedade, passaria a ser ne-

cessário não só um olho atento (hipertrofiado, como diria Pinson1), mas uma existência corpórea, móvel. Apesar 

de inovadora, esta proposta poderia traduzir-se apenas numa multiplicação, pelo movimento, da apreciação dos 

“simples fenómenos plásticos” criticados por Zevi. A experiência em viagem pelo espaço, quase cinematográfica, 

provoca certamente prazer estético, mas continua a ser insuficiente para uma experiência da arquitectura que 

não se reduza à apreciação de um espectáculo sem nunca, verdadeiramente, fazer parte dele. A Promenade Ar-

chitecturale de Corbusier também introduz a ideia de movimento, de descoberta gradual do espaço construído, 

mas coloca o sujeito na posição de observador (distante) do espaço, não na posição de actor sobre e no espaço. A 

apreciação formal, visual, estética, continua a dominar o discurso sobre o espaço arquitectónico. 

Jean-Michel Léger oferece algumas clarificações terminológicas importantes para entender a questão da expe-

riência da obra da arquitectura. No seu livro Usage (2012) é feita a distinção entre recepção e uso. Embora note 

Hans Robert Jauss defina a recepção como uma forma de apropriação do mundo2 - em que tanto o artista como 

receptor da obra se reconstroem e por meio disso, reconstroem a sua visão do mundo –, Léger estabelece uma 

distinção importante segundo o conceito seja aplicado ao edifício público ou à habitação: 

“La proximité entre l’usage et la réception d’un édifice est donc vraie, sauf pour l’habitation, où le volet de la réception 

se démultiplie par la pratique, le parcours, l’incorporation, voire la transformation de l’œuvre.” (Léger, 2012: 24)

Vemos aqui o distinguir da habitação enquanto lugar privilegiado das práticas, da transformação da obra pelo 

habitante. Se no capítulo 1. A produção da casa – papéis, competências, autoridades se falou sobre a competência 

específica do habitante que Hertzberger define como “a capacidade da forma ser interpretada” (Léger, 2012: 30), 

é de tão ou mais importância falar de performance, “a maneira como a forma é interpretada em determinada situa-

ção”. Esta circunstância em que se produz a interpretação (e a acção) inclui também a diversidade de potenciais 

habitantes. O termo competência parece assim reconhecer uma capacidade universal de pensar e agir sobre o 

espaço. Já performance remete para um âmbito variável, contextual. De que forma e através de que mecanismos 

estas duas dimensões do habitar – universal e contextual – coexistem e se relacionam? Como é que elas são 

(foram) tidas em conta na prática projectual?

No livro Anthrolopologie de l’Espace, Marion Segaud estabelece como universais a capacidade e vontade humanas 

1   “(…) l’architecture fait vibrer ce sens hypertrophié des architectes : l’organe de la vue.”  (Pinson, 1993: 85)

2   “(…) la notion de réception s’oppose à la division du travail séparant habituellement la production de la consommation. Pour Jauss, 
le sens premier de la jouissance étant l’usage d’un bien, son usufruit, la jouissance esthétique est une manière de s’approprier le monde ;” 
(Léger, 2012: 24) 
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1. Desenho da Villa Le Lac, de 
Le Corbusier (1923), que ilus-
tra a Promenade Architecturale



111 

de agir sobre e no espaço, descrevendo quatro tipos de acções: habitar, fundar, distribuir e transformar. Segundo 

Segaud, habitar significa “marcar uma relação com o território atribuindo-lhe qualidades que permitam a cada um 

nele se identificar.” (2008: 65). Tal como as outras várias expressões da existência espacial do Homem - fundar, 

estabelecer-se no território criando um lugar que se opõe ao universo; distribuir, hierarquizar segundo as suas 

qualidades intrínsecas ou atribuídas; transformar, relacionar-se dinamicamente com o espaço alterando-o e 

sendo alterado por ele - trata-se de pulsões elementares partilhadas pelo conjunto dos homens. A diversidade de 

formas de relação com o espaço não é, no entanto, explicável apenas através desse fundo antropológico comum. 

Os tipos de acções, que correspondem a “esquemas cognitivos” universais (Segaud, 2008: 61), declinam-se em 

formas particulares de concretização que são influenciadas por modelos culturais interiorizados. 

Por ter como material de trabalho o espaço, a arquitectura é também uma prática que funda, faz habitar, distri-

bui e transforma, regulando e limitando ao exercício profissional do arquitecto um conjunto de acções que têm 

raiz antropológica. A estas necessidades espaciais do Homem – de acção sobre e relação com o território – jun-

tam-se outras necessidades, de ordem biológica e fisiológica que, naturalmente, se espacializam. 

A natureza da prática arquitectónica - que se traduz com clareza na palavra projecto - implica uma antecipação da 

experiência da obra, da sua finalidade, da sua utilização enquanto espaço habitável. Face a esta necessária ante-

cipação do que há-de vir, a postura dos arquitectos pode ser muito heterogénea, desde uma crença estritamente 

determinista que faz corresponder mentalmente intenções arquitectónicas e espaço vivido, a uma visão mais 

difusa e incerta de como a obra poderá ser habitada. Os edifícios são projectados de acordo com determinada 

necessidade e espectativa de uso(s) e é essa espectativa que se torna, no fundo, motor do projecto.

A dimensão utilitária está, pois, presente desde a mais antiga reflexão sobre as virtudes da arquitectura – firmitas, 

utilitas, venustas – mas evolui ao longo da História, convertendo-se em commoditas (Alberti), em distribuição 

(Blondel), ou em função (Nervi) (Pinson, 1993: 91). A par destas reformulações mais formais da tríade vitru-

viana, a questão do uso é alvo de reflexão de muitos outros arquitectos que ora vão colocando o acento nos seus 

aspectos mais normalizadores ou mais particulares, mais biológicos ou mais culturais. Vale a pena debruçarmo-

-nos sobre o pensamento de Viollet-le-Duc, para quem os usos (usages) se referem às práticas socialmente con-

vencionadas, aos costumes. A ênfase dada a essa conexão indica uma postura atenta às normas e às dimensões 

culturais da sociedade, demonstrando um interesse pela carga simbólica de determinados dispositivos espaciais 

reproduzidos ao longo do tempo. O próprio Viollet-le-Duc defende a réplica desses dispositivos, assumindo, 

em última análise, uma postura normativa. A valorização dos costumes faz-se em paralelo com a rejeição das 

fórmulas académicas que tratam abstractamente o espaço, e constitui uma apologia dos usos como conquista 

civilizacional que enquadra o Homem pela cultura: 

“(…) la composition architectonique devant dériver absolument: 1er du programme imposé, 2ème des habitudes de la 

civilisation au milieu de laquelle on vit, il est essentiel, pour composer, de posséder un programme et d’avoir le senti-

ment exact de ces habitudes, de ces usages, de ces besoins.” (Viollet-le-Duc apud Pinson, 1993: 96)

Pinson sublinha como é impossível aos arquitectos escapar às limitações da sua própria condição social, cultural 

e histórica na definição das necessidades a serem satisfeitas pela obra de arquitectura. A circunstância de Violle-
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t-de-Duc, a sua pertença a uma classe social específica e a ausência de conhecimento sociológico que sustentasse 

a generalização das conclusões a que chega, conduz à reprodução de preconceitos associados a costumes mora-

lizadores (a rejeição da habitação colectiva, por exemplo). 

Talvez por essa condição permanente de incerteza ante a obra futura e da consciência das limitações do conhe-

cimento que informa projecto, os mecanismos de aproximação ao uso efectivo, utilizados como fundamento 

da prática projectual, tenham sido tão radicalmente diversos ao longo dos tempos. Se em Viollet-le-Duc eles 

assentam em considerações de ordem cultural, houve outros momentos em que a tónica é colocada nas dimen-

sões fisiológicas do Homem. O Movimento Moderno é paradigmático dessa nova abordagem que encontra nas 

funções a expressão de necessidades constantes e universais. 

A metáfora biológica – um corpo constituído por partes que desempenham tarefas distintas e complementares 

– serve de mote para a reflexão e actuação sobre a cidade (zonamento) mas é ao tomar o problema da habitação 

como central ao debate arquitectónico da época (principalmente a partir de 1929, com o CIAM II dedicado ao 

Existenzminimum) que o funcionalismo se institui como forma predominante de pensar a casa. Na origem deste 

novo modo de projectar está, sem dúvida, uma necessidade de ordem social e pragmática: poder construir habi-

tação para o maior número rentabilizando recursos, o que conduz a uma reflexão sobre as necessidades básicas 

do Homem. Sobre este assunto, Le Corbusier escreve: “L’exploitation domestique consiste en une suite régulière 

de fonctions précises. La suite régulière de ces fonctions constitue un phénomène de circulation. La circulation exacte, 

économe, rapide, est à la clef de l’architecture contemporaine. Les fonctions précises de la vie domestique exigent divers  

espaces dont la contenance minimum peut-être fixée avec assez de précision; à chaque fonction il faut un contenant 

minimum type, standard, nécessaire et suffisant (échelle humaine)” (Le Corbusier apud Pinson, 1993: 104)

No texto de 1948, O Problema Português da Habitação, Viana de Lima expressa várias vezes a sua adesão aos 

princípios funcionalistas, orientados para uma prática arquitectónica humanista: “a casa dos homens seria uma 

coordenação perfeita de todos os órgãos que transmitiriam a calma serena de um silêncio, profundo de beleza e onde 

residiria o senso puro e nobre de um conforto espiritual, Ambiente, Gosto, Espírito e Engenho.” (Viana de Lima, 

1996: 38)

É importante realçar, aliás, a complexidade e ambiguidade subjacentes à ideologia do Movimento Moderno 

no que diz respeito à habitação. A metáfora maquinista de Corbusier, contra qual grande parte da crítica ao 

funcionalismo é dirigida, é muitas vezes mal interpretada como uma redução da vida humana ao seu aspecto 

fisiológico. Esta inspira-se no Homem enquanto ser abstracto para encontrar as constantes que pautam a vida 

– comer, dormir, trabalhar, mas também descansar e cultivar o corpo e a mente - o que revela uma a vontade 

de integrar várias dimensões humanas (física e psicológica) na obra de arquitectura. Machine à habiter não se 

pretendia nunca como máquina alienante e hostil ao Homem, antes dispositivo para. 

“Machine nous est donnée par le dictionnaire comme venant du latin et du grec avec une signification d’art et de 

ruse: “appareil combiné pour produire certains effets” .../... constituer le cadre nécessaire et suffisant d’une vie que nous 

avons le pouvoir d’éclairer en l’élevant au-dessus de terre par les dispositifs de l’art, attention toute vouée au bonheur 

des hommes...” (Le Corbusier apud Boudon, 1969: 38)
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Dispositivo que, julgava-se, poderia oferecer aos homens as possibilidades de uma vida doméstica plena.

“Vous savez qu’à l’école des Beaux-arts de Paris, qui est un des plus grands lieux d’enseignement de l’architecture, le 

logis n’a jamais figuré dans les programmes. Pas d’attention vouée à ce qui fait la vie de tous les êtres: le quotidien, 

ces moments et ces heures passées jour après jour, de l’enfance à la mort, dans des chambres, lieux carrés et simples qui 

peuvent être émouvants, constituant, en fait, le théâtre primordial où joue notre sensibilité dès la minute où bous ou-

vrons les yeux à la vie. En 1920, quand nous avons créé l’Esprit Nouveau, j’avais donné à la maison son importance 

fondamentale, la qualifiant de “machine à habiter”  ... (...) ...Programme exclusivement humain, replaçant l’homme 

au centre de la création architecturale... (...) ...logis-urbanisme, binôme indissociable... (...) ...vouée au logis, l’archi-

tecture et un acte de amour, non une mise en scène...”  (Le Corbusier apud Boudon, 1969: 38)

Apesar desta sensibilidade humanista, vale a pena apontar que a nobreza de intenções nem sempre se viu reflec-

tida numa prática igualmente atenta. Pinson reflecte acerca do pensamento tecnicista que procura nas ciências 

– sejam elas exactas ou sociais – justificações para a defesa de uma arquitectura decidida a priori. “L’invocation 

des sciences sociales, assez fréquente dans les déclarations du Mouvement Moderne, n’est plus alors qu’un alibi, qu’un 

cautionnement scientifique de plus, détourné de son contenu véritable, pour accréditer socialement les postulats de la 

‘ science du logis’ .”  (Pinson, 1993: 105).

É por isso importante questionar o conceito de função como orientador do projecto habitacional, a sua pretensa 

universalidade e aplicabilidade enquanto princípio estruturador de um Estilo Internacional. Se é verdade que 

a todos os homens são comuns necessidades como alimentar-se, descansar ou reproduzir-se, o modo específico 

como estas acções tomam lugar no espaço pode ser infinitamente variado. A universalidade do habitar multipli-

ca-se em acções concretas – “há tantas maneiras de habitar como indivíduos.” (Segaud, 2008: 65)

A função afigura-se, assim, redutora. É uma simplificação não só em efeito, mas também em princípio: na ori-

gem, constitui a busca de uma clareza absoluta que possa orientar o projecto habitacional, liberta de questões 

circunstanciais. Essa liberdade conduz ao abandono dos “usos consagrados pela tradição” (Pinson, 1993: 104), ou 

seja, da dimensão contextual – cultural e histórica – que antes enquadrava o pensamento sobre o espaço domés-

tico. A habitação funcionalista constitui assim uma habitação universal para um homem genérico – normativa, 

massificada, abstracta. 

Apesar da clareza dos princípios funcionalistas, é interessante observar como a sua aplicação no projecto ha-

bitacional pôde apresentar alguma variação e até pesos e formas distintas de entendimento. A propósito desta 

questão, Boudon estabelece comparações entre as casas em banda de J.J. Peter Oud, em Estugarda e os Quartiers 

modernes Frugès, em Pessac, de Corbusier (1969: 27-29). A principal diferença apontada relaciona-se com espe-

cialização dos espaços e o confinamento das funções – circular, estar, cozinhar, por exemplo – no primeiro caso, 

enquanto no segundo se dá uma sobreposição mais livre (o espaço da entrada e da sala fundem-se, não existindo 

espaço de circulação autonomizada, nem vertical nem horizontalmente). Boudon argumenta que, na medida 

em que oferece mais que estritamente funções, o projecto de Corbusier é superior. A escada enquanto elemento 

que participa de uma qualificação espacial da sala – que é vista e que oferece pontos de vista – constitui um con-

tributo para a promenade architecturale que é valorizado. Pinson, pelo contrário e acerca da mesma comparação, 
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realça a atenção de Oud às práticas domésticas, ao seu encadeamento e distinção, desvalorizando a “criação [por 

Corbusier] de um espectáculo arquitectural.” (Pinson, 1993: 103)

Os dois projectos-tipo para as casas do Bairro do Toural apresentam, curiosamente, abordagens algo distintas 

no que respeita à autonomia das funções e especialização dos compartimentos. Em ambos se faz uma divisão 

clara entre zona de dia e zona de noite – no projecto-tipo I é vertical, no projecto-tipo II, apenas planimétrica 

– e entre espaços consagrados à família e espaços de serviço (dedicados à criada). Cozinhar, dormir e estar são 

também funções que encontram uma espacialização autónoma entre si nos dois projectos-tipo. É no papel que 

a circulação desempenha na configuração da habitação e na articulação dos diversos espaços que encontramos 

as principais diferenças. Embora a circulação vertical se encontre, em conjunto com a entrada, condensada 

num bloco lateral relativamente independente, no projecto-tipo I o espaço de recepção do piso superior ajuda 

a qualificar o espaço da escada, ao oferecer maior volume, uma entrada de luz e uma pequena varanda. Ainda 

no projecto-tipo I, observamos como, à excepção desse bloco “entrada/circulação vertical”, a área de circulação 

é muito reduzida. No piso inferior ela faz-se através dos compartimentos principais, sala de estar e jantar e 

cozinha, dispensando um circuito autónomo. Já no projecto-tipo II, apesar da área total da habitação ser consi-

deravelmente menor, a circulação interior tem um peso bastante elevado, com a duplicação de corredores com 

vista à protecção dos espaços mais íntimos, por exemplo. 

Se, por um lado, as funções pretenderiam ser reflexo da análise objectiva das necessidades humanas e da sua atri-

buição a espaços específicos, elas determinam não só um confinamento espacial, mas também as características 

das divisões que as acolhem. O funcionalismo representa não só uma especialização dos espaços mas, sobretudo, 

uma hierarquização das várias funções que está longe de corresponder a padrões universalmente reconhecidos. 

Tal com apontámos em Viollet-le-Duc, também aos arquitectos funcionalistas é impossível escapar da sua pró-

pria condição de intelectuais ocidentais – na sua pretensão de espacializar a essência do habitar, o funcionalismo 

acaba por substituir a habitação lentamente moldada pela tradição e pelos costumes por outra forma de habitar 

que veicula valores culturais, e não apenas princípios científicos, como parece afirmar Corbusier.3 De facto, a 

primazia dada aos espaços de estar e a redução ao mínimo da cozinha, das casas de banho e de outros espaços 

de apoio (muitas vezes completamente inexistentes) demonstra bem como a habitação funcionalista propaga 

uma disposição altamente hierarquizada em que as divisões se dividem claramente em principais e de serviço, 

características do modelo ocidental. 

A instituição do conceito de função afigura-se, assim - mais do que a descoberta de constantes universais, apli-

cáveis a todas as habitações humanas -, como uma vontade progressista de transformar o espaço doméstico 

segundo aquilo que se criam ser as necessidades do habitante futuro. Essa vocação inovadora da arquitectura é 

bem esclarecida por Marion Segaud (2008: 160) e, referida como essencial por Juhani Pallasma (2016: 74): “Al 

3   “What I call searching for the “dwelling unit at human scale” means forgetting all existing houses, all existing building codes, all habits 
or traditions. It is to study pitilessly the new conditions in which our existence goes on. It is to dare to analyze and to draw conclusions. It 
is to feel behind one the support of modern techniques, facing one the inevitable evolution of the building industry toward more intelligent 
methods. And it is to aspire to appease the hearts of machine age mankind, and not to pamper some romantics of “old roofs” who, while 
fiddling away and with-out even noticing them, would witness the breakdown of a people, the discouragement of the city, the lethargy of 
a country.” Corbusier, 2015 (1930): 103
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proyectar, el arquitecto auténtico imagina una sociedad o un habitante ideales. Solo un edificio que construye un ideal 

puede surgir como una arquitectura relevante.” O habitante ideal seria o homem moderno, o homem que habita 

como um eterno viajante, desprovido de “mobiliário”, “bibelots” e “obras” de arte (Corbusier, 2015), descobri-

dor, por fim, da sua essência existencial: “New joys await us, real spiritual joys.” 

A globalização desse discurso, a sua simplificação e finalmente, a sua formalização arquitectónica acrítica e nor-

mativa num Estilo de pendor Internacional conduzem à disseminação do “tipo colectivo contemporâneo” (Huet, 

Lambert, Toussaint, apud Segaud, 2008: 144), caracterizado pela “organização da distribuição em torno de 

um corredor central, da separação das divisões de dia/noite e de uma casa de banho no fundo de um corredor, 

separando dois quartos”.

Em muitos casos, este domínio de um tipo específico de espacialidade ocidental constituiu uma “reformulação 

violenta” dos espaços tradicionais (muitas vezes não projectados), exercendo um poder coercivo que se inclui 

numa lógica de colonização cultural. Pinson documenta detalhadamente este fenómeno e as reacções habitantes 

no contexto marroquino do séc. XX em Modéles d’Habitat et Contre-types Domestiques (1992), mas não é preciso 

ir tão longe para observar os seus efeitos. O contraste entre um modo de vida proposto e aquele que é sancio-

nado pelas práticas quotidianas relativamente endógenas origina por vezes confrontos dentro de sociedades/

culturas que se consideram relativamente homogéneas. Os Quartiers Modernes Frugès, de Le Corbusier são um 

exemplo claro desse conflito – e de um fracasso (?), l’échec, reconhecido pelo próprio arquitecto: “Vous savez, 

c’est toujours la vie qui a raison, l’architecte qui a tort.” (Le Corbusier apud Boudon, 1969: 2) – que lhe mereceu 

a crítica de “fascista da construção” (Boudon, 1969: 57).

Na origem do conflito está, como vimos antes, a dificuldade em fazer corresponder intenções arquitecturais e 

modos de vida. Se já num contexto em que o arquitecto procura entender e interpretar os modos de vida tais 

como são esta é uma tarefa difícil, a proposição voluntarista de formas de habitar inovadoras pode conduzir à 

repressão de representações e práticas domésticas que persistiram ao longo do tempo - a um restringir das pos-

sibilidades de acção dos habitantes, ou à rebelião e reformulação da obra de arquitectura. 

A intuição destes efeitos ou a sua observação efectiva produziu abordagens alternativas às questões do uso na ha-

bitação, menos radicais na possibilidade da sua aplicação universal. Ainda no âmbito do Movimento Moderno, 

André Lurçat critica o funcionalismo e o seu desdém pelas tradições, rejeitando, igualmente, o Academismo e 

defendendo no seu tratado de 1957 uma arquitectura apoiada em métodos racionais que considerassem dados 

“económicos, técnicos, sociais, estéticos e ideológicos”. (Lurçat apud Pinson, 1993: 54) Os anos posteriores, 

principalmente da década de 1960, serão fecundos para o desenvolvimento das ciências sociais, o que terá re-

flexos na disciplina da arquitectura, através de exposições, publicações, inquéritos, trabalhos teóricos e práticos 

mais atentos aos “vestígios” e às “persistências”4 que à transformação radical do espaço doméstico, da cidade e 

do território. Em A Poética do Espaço, Bachelard debruça-se sobre a “fenomenologia da experiência individual 

da casa” (Cruz, 2009: 8). Já referimos Architecture without Architects, de Rudofsky, que se debruçou sobre as 

4   Lewis Mumford aponta a tendência de alguns revolucionários utópicos para adoptar uma postura de tabula rasa em relação à 
realidade, actuando com base na crença que “cada geração poderia, após apagar o passado, deixar a sua marca ideal” e desvalorizando 
a “importância dos ‘vestígios’ e das ‘persistências’”. (Mumford, 2015: 12)
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construções populares e os modos de fazer vernaculares (Imagem 6.). É importante mencionar também o tra-

balho de Hassan Fathy, pela crítica que constitui à habitação massificada. Fathy nota a injustiça que comporta 

a ausência de escolha dos habitantes pobres e anónimos, por oposição ao “cliente rico” -”une majorité est con-

damnée à l’insatisfaction.” (Fathy apud Pinson, 1993: 116) Essa constatação dará origem a uma prática em que 

se outorga importância extrema à etnografia, como categoria do saber tão necessária como a demografia para 

conhecer o contexto em que se actua. Saber como são as festas familiares e religiosas, como as pessoas trabalham 

e como usam a sua casa – as suas práticas domésticas - impõem-se como uma necessidade que deveria informar 

a acção projectual (Imagem 5.).

No seio do Team X, também Candilis, por exemplo, estabelece uma série de preceitos para a concepção da 

habitação em que reclama a distinção entre necessidades fundamentais e particularidades individuais de cada 

homem. Incentiva a diferenciação entre os aspectos universais e os que não são passíveis de normalização - “l’or-

ganisation des espaces; la séparation des fonctions; l’interpénétration de l’espace de l’intérieur à l’extérieur et vice versa; 

la Conception spirituelle et plastique; le besoin de changement, d’addition et d’amélioration.” -, entre os aspectos 

fixos e os evolutivos. (Candilis apud Moley, 2006: 128)

Do ponto de vista da análise, multiplicam-se os estudos que procuram dar conta da articulação entre espaço e 

modos de vida, das concordâncias e das fricções que caracterizam a vivência doméstica da habitação moderna. 

Os contributos de Hall, Rapoport, Chombart de Lauwe, Haumont e Raymond, Boudon ou Pinson frisam a 

necessidade de pensar o habitar para além da função (Cruz, 2009). Em L’Habitat Pavillionaire (1966), Raymond 

observa como a funcionalidade – que encontra o seu expoente máximo na habitação colectiva - satura o espaço 

e reprime a pulsão transformadora do habitante. Essa pulsão é tanto maior quanto menos os espaços da casa se 

revelarem disponíveis para acolher as práticas que os habitantes desejam. Boudon aponta processos semelhantes 

em Pessac (1969). Através da análise das transformações levadas a cabo pelos habitantes, constata-se a tendência 

genérica das pessoas para modificar a sua casa, tendência que tem origem em factores de ordem cultural (a ten-

dência global da região à transformação das casas; o costume de preencher os espaço com construções anexas). 

“(…)l’invention typologique n’est pas avare, parfois, de générosité en volumes intérieurs, lumière, duplex, ou terrasses 

sans équivalent dans le logement standard, ancien ou moderne. Toutefois, cette modernité feint toujours d’ignorer l’ar-

rière de la vie domestique et ses pratiques banales (les soins du linge, le rangement, le bricolage).” (Léger, 1998: 370)

A tendência da habitação moderna a ignorar as “banalidades” e os desafios do quotidiano traduz-se na expres-

são informal dessas dimensões do habitar. Qualificadas como ilícitas – estética e até eticamente condenáveis –, 

essas acções remetem novamente para a questão da autoria da obra da arquitectura e do posicionar do habitante 

enquanto receptor ou co-produtor da habitação. A oposição, por vezes bem feroz, a essas manifestações e a sua 

interdição é a expressão de uma forma de fazer arquitectura em que o criador conserva “um direito perene” sobre 

a obra. (Raymond, 1998: 392) No caso da habitação de baixa densidade, o problema do controlo das acções dos 

habitantes parece agudizar-se. Como vimos no capítulo 2., ao contrário da habitação colectiva, as habitações 

em soluções com densidades menores permitem o exercício de uma maior liberdade na apropriação do espaço 

doméstico o que, por sua vez, torna mais visíveis os traços dessa apropriação. 
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“Finalmente están los signos de ocupación: la cortinas corridas, las ventanas abiertas, los triciclos, las sillas de jardín, 

los automóviles en reparación, evidencias explícitas de la vida diaria. Estas indicaciones automáticas de habitación 

suelen ser problemáticas. Los arquitectos y los chismorreos locales gastan frecuentemente muchas energías en suprimir-

las por temor a que puedan mostrar indiferencia hacia las normas reinantes. Cuando el entorno más común se trata 

como espacio desperdiciado, estas evidencias son realmente negativas, pero la culpa está frecuentemente en la estruc-

tura de un lugar incapaz de suministrar suficiente espacio techado para la habitación personal del dominio común. 

Vallas, setos y pérgolas, que dominan parcialmente el espacio común de una calle pueden albergar también signos más 

comunicativos de ocupación. Las colecciones de plantas especiales puede exhibirse allí, como tótems plantados contra 

la inmersión en el tópico.” (Moore, Allen, Lyndon, 1985: 261)

DUAS QUESTÕES: NORMATIVIDADE/ABERTURA E CONTEXTUALIZAÇÃO/GENERALISMO

No texto Habitat, écologie, santé et bien-être, Roderick J. Lawrence faz referência aos conceitos de Gans (1962): 

ambiente potencial e ambiente efectivo. (Lawrence, 1998: 383) Estes conceitos permitem compreender como, 

apesar de existir sem dúvida uma relação entre vida e espaço doméstico, as interacções entre os dois âmbitos 

não têm uma natureza determinista. A habitação seria assim apenas um quadro de potencialidades e a vivência 

doméstica um produto da interacção entre ambiente construído e vida do habitante, na qual as dimensões 

culturais, sociais e pessoais teriam enorme peso. A posição no ciclo de vida, o género, o percurso profissional e 

residencial são características identitárias que têm reflexo nos modos de habitar. 

Jean-Michel Léger, referenciando Salvador Juan, oferece algumas precisões conceptuais que ajudam a entender 

a relação entre espaço habitacional e vida:

1. Il faut s’assurer de l’unité d’observation: tous les gestes de la vie quotidienne ne sont pas des usages, ils doivent 

être signifiants.

2. Les pratiques ne doivent recouvrir que les gestes individuels, sans contenu normatif, alors que les usages sont 

des “coproduits de l’action et des institutions.”

3.  Le mode de vie représente un ensemble de normes de groupe, alors que le style de vie (…) est une orienta-

tion individuelle de l’action. (Léger, 1998: 366)

Se a função era a interpretação universal, biológica, de utilitas, os costumes parecem remeter para o campo cultu-

ral e as práticas, finalmente, para o campo individual das acções dos habitantes, que medeia todos os outros. A 

busca do homem concreto como destinatário do projecto em toda a sua complexidade ritual e simbólica - cultural 

mas também particular - levanta algumas questões.

É importante notar que os usos são, ainda assim, uma conceptualização que atribui significado cultural às 

práticas efectivas. Constituem um problema circunstancial que exige uma avaliação atenta das circunstâncias 

de projecto. Essa avaliação foi sendo feita de forma empírica até à emergência das ciências sociais, dando por 

vezes origem a resultados com bastante interesse. A “tipificação pragmática” levada a cabo em Paris, em 1913, 

que definia habitações diferentes para a população operária de origem rural recente e para a população operária 
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urbanizada5 é já exemplo de uma estratégia contextualista. Mas a questão do destino da obra de arquitectura – e 

dos destinatários – permaneceu largamente marginal à reflexão arquitectural. Do ponto de vista da durabilidade 

da obra de arquitectura, da sua existência no tempo, parece fazer mais sentido uma consideração das suas quali-

dades formais e construtivas ao invés da questão efémera, difícil de determinar e mais difícil ainda de viabilizar 

espacialmente - o uso. (Pinson, 1993: 183)

Essa complexidade inerente à incerteza da vida humana, e às transformações que produzem usos também eles 

dinâmicos, introduz dificuldades práticas e é origem do fracasso de algumas estratégias projectuais que os pro-

curam ter em conta. Essas dificuldades constituem, por seu turno, um alibi para os descartar como dado de 

projecto, voltando-se a atenção para a dimensão plástica da arquitectura ou para uma postura normativa face ao 

uso – de que são exemplos o conceito de função, mas também o conceito de costumes.

Toda a postura normativa e prescritiva – implica, na sua origem, a generalização. Algumas abordagens ao uso po-

dem, assim, servir perversamente propósitos opostos. Podem, por um lado, constituir-se como ferramenta para 

uma prática arquitectónica que se quer próxima do habitante, aberta à sua acção. Por outro, podem ser pretexto 

para a perpetuação acrítica de modelos culturais instituídos – os costumes - ou pretexto para a instituição auto-

ritária de uma nova ideologia do espaço doméstico que encontra na função uma justificação universalista para a 

aplicação de um modelo que é, afinal, também cultural. A consideração do uso da obra de arquitectura, desde o 

ponto de vista prescritivo, está assim sujeita à perpetuação de preconceitos que derivam da visão particular do 

arquitecto, inserido ele próprio num ambiente cultural e social específico. 

Nos capítulos anteriores foi discutida essa bagagem cultural de Viana de Lima e as suas razões de projecto. Ao 

longo das próximas páginas abordar-se-ão as características do contexto cultural dos habitantes para finalmente 

analisar o espaço doméstico enquanto lugar de práticas, fruto da interacção entre espaço construído e modos 

de vida.

5   “(…) le premier concours ouvert sur deux terrains de la ville de Paris en 1913 permit ainsi de définir deux types de logement dont la 
composition correspondait à deux modes de vie ouvriers identifiés par les agents de l’Office : un type destiné à une population d’origine 
rurale récente, avec salle commune, et un type pensé pour une catégorie d’ouvriers urbanisés d’assez longue date, avec cuisine séparée de 
la salle à manger.” (Pinson, 1993: 102)
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3.1. PRÁTICAS CULTURAIS.

A utilização conceptual da dicotomia universal/cultural revela-se particularmente pertinente para o estudo das 

habitações do Bairro do Toural. Como se viu na contextualização do surgimento do projecto do Bairro, tra-

tava-se de um momento em estas eram questões fulcrais do debate arquitectural dos anos 1950 e 1960. Em 

Portugal, a corrente internacionalista contrapunha-se e articulava-se com uma aproximação à tradição, que se 

apoiava num saber popular, imbuído de aspectos culturais regionais ricos e diversos. A sensibilidade de Viana de 

Lima em relação a estas questões manifestou-se no reconhecimento de uma tradição e expressão arquitectónica 

rurais, o que se reflectiu sobretudo no desenho urbano do conjunto, na expressão estética das casas e na sua 

relação com a cidade. O desenho do espaço doméstico, no entanto, não é tão pautado pela atenção ao espaço 

doméstico vernacular, nem existe uma reflexão aprofundada sobre ele enquanto lugar de práticas singulares. O 

funcionalismo parece ser o principal referente de um desenho de arquitectura doméstica algo genérico. 

Para compreender a relação entre espaço projectado e espaço vivido, não só desde uma perspectiva empírica, 

mas também compreensiva, pareceu importante entender quais são as especificidades sociais e culturais dos 

habitantes do Toural. Esta análise não se pretendeu exaustiva ou totalizante. O levantamento dos temas tratados 

parte do trabalho de campo e da emergência de recorrências, ou seja, de aspectos particulares das práticas sociais 

no espaço que pareceram indicar modos também particulares de relação com o território e com a sociedade, 

com o âmbito doméstico e com a família. Essa identificação conduz, por sua vez, a um aprofundamento do 

conhecimento sobre a circunstância cultural alargada de que os habitantes fazem parte, como processo para o 

entendimento das razões e modos de espacializar as práticas.

O exercício que se propõe toma o sentido inverso: uma primeira explicitação do universo cultural dos habitantes 

– o conjunto das suas representações, costumes, práticas; e finalmente, uma análise do espaço arquitectónico 

enquanto lugar do quotidiano, à luz dessa circunstância cultural. Para tal, apoiamo-nos em alguns estudos feitos 

acerca da sociedade portuguesa e das características sociais e culturais do nordeste português que aclaram sobre 

os elementos específicos que pautam a vida das suas populações. 
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A RELAÇÃO PRODUTIVA COM O TERRITÓRIO

As Respostas ao Inquérito sobre o Plano de Urbanização, datadas de 1944 e realizadas como documento infor-

mador do Plano elaborado por Januário Godinho, oferecem dados relevantes sobre a realidade económica, 

industrial, comercial e habitacional do concelho e da cidade de Bragança. No texto, descreve-se o concelho 

como maioritariamente agrícola, dedicado ao cultivo da batata, dos cereais e da castanha, e observando aumen-

tos significativos da produção em consequência da recente aplicação de “processos modernos”. A indústria era 

quase inexistente: referem-se três moagens de pão, duas fábricas de chocolate, uma de refrigerantes e alguma 

actividade mineira. É particularmente interessante a descrição da situação habitacional, que se apoia nas práticas 

tradicionais e correntes para oferecer conselhos sobre as necessidades do espaço doméstico brigantino:

 “24 - Nesta região, a maior parte dos géneros de 1ª necessidade, tais como pão, batatas, azeite, etc., não são comprados 

dia a dia mas sim de uma ou duas vezes para todo o ano. Torna-se por isso necessária a existência de uma despensa 

onde esses géneros possam ser arrecadados. As brasas e o carvão são comprados também por grosso o que acarreta a 

existência de uma carvoeira de dimensões suficientes. 

A grande maioria das famílias criam um ou mais porcos que matam para gastar em proveito próprio as respectivas 

carnes depois de salgadas e defumadas. Desta matança resulta a manipulação de chouriços que também necessitam 

de serem defumados antes de serem guardados, Por tudo isto as casas necessitam de adegas e de cozinhas obedecendo a 

condições especiais devendo sempre prever-se a construção de uma pocilga.

25 – Não é corrente na cidade a existência de famílias vivendo em regime de habitação colectiva. Existirão, quando 

muito, nessas condições, cerca de 30 famílias.”6

A relação produtiva com o território é um factor identitário das populações, testemunhando a existência de 

uma sociedade de referência ainda rural, acentuada pela situação de isolamento do interior do país. Ao espaço 

doméstico exige-se que suporte e dê possibilidades à expressão das práticas particulares que lhe estão associadas 

– o cultivo da terra, o armazenamento das provisões, a criação do porco, a preparação das carnes. Essa relação 

com a terra é um dos factores determinantes da fundação7 de lugares e da forma como o espaço é distribuído, 

de tal modo que reflecte a preferência unívoca pela habitação individual, à qual se adicionam dependências – a 

pocilga, a adega - e espaços exteriores.

O geógrafo francês Albert Demangeon chega mesmo a afirmar, a este respeito: 

“A casa rural é essencialmente um facto de economia agrícola, e é principalmente como tal que ela exprime o meio 

geográfico; e exprime-o desse modo muito melhor, e de uma maneira muito mais adequada e permanente, do que 

quando nela se consideram os materiais de construção, os dispositivos de orientação e as curiosidades do mobiliário.” 

Portanto, é possível “(…) ser-se seduzido pela decoração ingénua de uma janela, pelo perfil gracioso de um telhado, 

pelo encanto e frescura que se desprendem de uma casa de aldeia; mas a sua verdadeira originalidade não provém 

6   Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156-Cx. 67, sem página

7   Uma das acções fundamentais da relação do Homem com o espaço, segundo Segaud (2008).
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desses caracteres exteriores que evoluem, se deterioram e se perdem: ela reside no plano, na repartição dos diferentes 

locais nessa ordem interna que faz reinar, no meio das coisas inertes, uma ideia e uma alma.” (Demangeon apud 

Galhano e Oliveira, 2003: 13,14)

Apesar de simplificadoras, pois, como notam Galhano e Oliveira, “a casa é acima de tudo um produto do Homem, 

um facto de cultura” (2003: 14), as razões produtivas da casa popular têm um peso significativo nas suas formas 

e significados. Quando enquadradas pelas declinações culturais da lógica produtiva, justificam um aprofunda-

mento que permite uma maior compreensão das opções dos habitantes.

Apesar das grandes transformações que a cidade e o país sofreram, os testemunhos dos habitantes apontam para 

uma realidade que, tanto na década da construção do bairro como ainda hoje, conserva traços – representações 

e práticas que têm origem nessa relação íntima com o território.

De facto, se a desruralização é essencialmente um processo caracterizado pela “transformação ou desaparecimento 

da agricultura enquanto economia (produção, distribuição, consumo, sistemas e tecnologias de produção, produtos, 

preços, mercados, etc.)” e pela “ transformação da cultura rural enquanto modo de vida, visão do mundo, sistema de 

hábitos, crenças, tradições ou comportamentos.” (Domingues, 2011: 69), não nos é possível falar dos habitantes 

como inseridos numa cultura rural. Economia agrícola e sociedade camponesa já não existem enquanto binó-

mio que define claramente uma ruralidade. Mas apesar de transformada – de principal actividade económica a 

produção para auto-consumo - a relação com a agricultura e com a criação de animais subsiste, bem como mui-

tas das práticas e tradições que configuravam a sociedade rural. Há já muito que a modernidade se introduziu 

nos vários âmbitos da vida – profissional, económico, familiar e individual – mas as mudanças operadas cons-

tituem mais um processo de mestiçagem (Segaud, 2008: 153) do que um corte radical com o modelo cultural e 

social anterior. Essa mestiçagem reflecte-se numa complexificação da vida, numa pertença simultânea a vários 

contextos dependendo de tratar-se do âmbito profissional, ou pessoal (familiar e afectivo). Tal como observado 

noutras investigações (Pinson, 1992: 54), é feita uma aceitação selectiva da modernidade: os habitantes aderem 

às novas oportunidades profissionais e aos dispositivos e confortos domésticos até então inexistentes, mas recu-

sam a perda de práticas e valores culturais que lhes são relevantes. 

Quem pôde aceder ao arrendamento ou compra das casas, na década de 60, possuía uma actividade profissional 

principal desligada da actividade agrícola, bem remunerada e prestigiante – contam-se muitos funcionários 

públicos, mas também alguns empresários. 

“Na altura até lhe chamavam o bairro dos ricos! Era classe média-alta. Ó, aqui ao lado morava o reitor 

do Liceu... depois, aqui nesta, [em] que eu vivo, morava um médico… depois morava o Presidente da 

Câmara. Assim, era assim.” M.1.0

A relação produtiva com o território adquire assim outros motivos que transcendem a dependência económica 

dos seus produtos. Ela é essencialmente cultural, afectiva e identitária, remetendo, por este motivo, para a di-

mensão temporal da existência – para as práticas e referências espaciais do passado. Passado que está à distância 

de menos de uma geração, e cujas vivências, testemunho da relação vital com a terra, marcaram profundamente 

os habitantes.



124 3. Habitar a casa. Da função às práticas.

“Concorri para Miranda precisamente por isso, porque me facilitava mais a mim… porque tinha umas 

ricas hortas e aquilo relembrava o meu pai os… a infância ao meu pai e tudo, aquela vida toda dava-lhe 

mais vida.” M.15.1

Talvez por esta razão, no discurso dos habitantes, seja repetidas vezes afirmada a validade do saber popular por 

oposição à alta cultura. Contrapõem-se a ida ao teatro ao “teatro” do feno, a Literatura à descrição simples da 

vida camponesa. 8

“ [em Lisboa] Fiz um… livrinho, vá lá, sobre… coisas que eu achava… e fiz sobre a minha terra, que era.. 

Repare, eu já naquela altura tinha vaidade com aquilo que agora as pessoas procuram nas aldeias, percebe? 

E então fiz sobre… o pão, tudo o que dizia respeito ao pão até chegar ao forno. E depois o nosso forno… 

era uma casa térrea, morávamos em frente à casita do forno. Havia as galinhas que comiam ali o… pronto, 

fazia assim desenhos, fazia sobre a vindima, todos os conhecimentos. E a professora de português admirava 

muito aquilo, percebe? E valorizaram-me muito, tive muito boas notas.” M.15.1

Existe sempre a presença, mais ou menos longínqua da casa da aldeia, lugar de proveniência dos antepassados e 

que se constitui como âncora da identidade familiar (Chevalier, 1999: 85), lugar de origem e de retorno. 

“A [casa] da aldeia era minha, ainda a tenho lá. (…) Eu ainda ficava para lá, agora já não fico, sozinha. 

(...) Mas tenho lá tudo, tenho-a mobilada, tenho lá tudo. (…) Ia todos os dias ao cemitério. O meu ma-

rido queria estar lá, só queria arranjar aquela casa de Valverde, a casa da aldeia, que só estava bem lá, 

só gostava de estar lá. E ele como trabalhou estes anos todos nas finanças (…) E dizia o meu pai: “Olha, 

minha filha, mais vale vender as coisas, porque… o teu marido (…) isto vai arder tudo e ninguém vai 

ligar a nada.” Mas ele não, ele acabou de… reformou-se, das finanças, e dedicou-se àquilo (…)” M.3.0.II

 “Geralmente aproveitamos o fim de semana… Tem lá [aldeia] assim… temos lá coelhos, e galinhas e 

depois temos também… pronto. Tem as parreiras para podar, tem as árvores para podar, tem (…) Há 

sempre que fazer. E ele [marido] então, se puder escapar-se para lá, não fica cá. (…) o meu filho, o meu 

filho está cá na… repartição de finanças. E aproveitamos que é para ele trabalhar. Ainda querem ir 

lavrar… têm o tractor, querem ir lavrar um bocadinho que é para semear as ervilhas. (…) mas o meu 

marido sente-se bem, e o meu filho também, olhe…” M.17

“(...) a casa é grande, mas uma parte não se restaurou, que era muito dinheiro. E tem assim ainda aquelas 

salas velhas… É para ali uma parte… até é a que está em cima da adega. Dos lagares, do vinho e do 

azeite. E a outra parte, restaurou-se. Na loja, no sítio onde tinha a comida antigamente os animais e assim, 

era uma garagem assim grande, fiz uma cozinha… regional. E um quarto e uma casa de banho. (…) [a 

cozinha] tem uma lareira com recuperador, uma mesa enorme, antiga (tem para aí cento e tal anos), e 

um escano. Depois tem uns armários assim grandes, a todo o comprido… em cima tem umas prateleiras, 

onde estão os potes esfregados, e as caldeiras de cobre, tachos… É assim. (…) Vá, a cozinha faz de sala e 

cozinha. É grande… é, é o dobro desta.(…)[em baixo] tinha uma loja dos animais… e tinha uma parte 

8   “A ‘cultura do pobre’ não é necessariamente uma cultura pobre (…) A análise cultural que define como objecto as condutas populares 
não é menos exigente – e, decerto, menos dignado que a história da filosofia ou a sociologia do romance” (Silva apud Lopes, 2000: 53)
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que era para garagem (…) mas afinal ficou para por lá os alimentos dos animais… o feno… essas coisas dos 

animais. Mas depois para os animais fez-se um estábulo, longe dali, num lameiro grande… (…) e atrás, 

uma cozinha de fumeiro.” M.1.0

A relação com a aldeia faz-se segundo os ritmos da natureza e o calendário religioso, conferindo-lhe uma dimen-

são ritual tanto sagrada quanto profana.

“Lá, costumo ir assim mais nos dias nomeados. Por exemplo este ano não fui, que eu também o ano pas-

sado disse que já não podia muito, por causa de amarrar a cabeça. A fazer as refeições para a azeitona, 

ajudar na vindima (…) Mais em casa! A lavar louça, e fazia camas, ainda fazia assim essas coisas, estas 

actividades!” M.1.0

Agora vamos… sabe quando vou? Quando vou aos Santos. Vou sempre um dia antes. Vou lavar o jazigo 

(…) Faço lá o almoço, almoçamos lá e passamos lá o dia e depois vimos embora, pronto. Apanhamos… 

mas tenho lá a amêndoa, tenho lá tudo.” M.3.0.II

Mas se a aldeia parece ser um lugar de evasão, os habitantes têm o desejo que as práticas que nela têm lugar con-

taminem a casa do quotidiano. É reclamada a oportunidade de armazenamento e uso dos produtos do campo, 

bem como a presença de dispositivos – os potes, a grande mesa, a lareira, o forno, o fogo – que permitam as 

práticas tradicionais – a matança de animais, o fumeiro, a cozedura do folar e do pão.

“O pai era negociante, tinha uma camioneta muito grande, e andava… e queria lá meter a camioneta… 

às vezes trazia-a com feno… e as garagens eram pequenas. (…) E fez isto… fez… uma garagem muito 

grande!” M.3 

“Faz fumeiro há muito tempo?” “Sempre, toda a vida. Toda a vida. Eu já… este ano era para ter acabado 

com isto. Mas ainda continuei. Tenho ajudantes! (…) Fizemos ontem as alheiras. (…)” M.3

Apesar dessa vontade de transposição das práticas, nem todas encontram possibilidade de expressão plena na 

casa. A dispersão dos espaços construídos da casa da aldeia e a sua relação mais livre com o(s) terreno(s) oferece 

condições que a maior densidade no Bairro não permite.

“[no Toural] O quintal é pequeno (…) Dá pouco sol. Primeiro, de Inverno não se pode cá ter nada. (…)

[na aldeia] Este ano tive lá pimentos, tomates, e que mais? Ponho sempre umas alfaces (…) este ano não 

pus lá cenouras também. E que mais? Uns feijões. (…)” M.17

“Já tivemos cá [coelhos] aqui neste anexo (…) Mas os coelhos aqui têm um inconveniente: cheira. Eu não 

tinha essa paciência nem vagar! Eu limpava-lhe a loja a cada oito dias. (…) Acaba-se com eles e vão para 

Rabal. Vão para Rabal, querendo-os ter. (…)” H.17

Às tentativas de superação dessas dificuldades em manter as práticas agrícolas e pecuárias subjaz uma lógica 

produtiva do terreno, que encara a sua não utilização como um desaproveitamento inexplicável. O cultivo não 

é necessariamente uma prática que conduza à poupança doméstica, bem pelo contrário. Cultivar é fundamen-

talmente uma acção através da qual se cuida do património e se estabelece vínculos com outras dimensões da 

vida quotidiana - a preparação de alimentos, a partilha nas relações familiares.
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 “Pronto, o quintal, pronto. (…) Usamos, usamos, porque não vamos deixar abandonado. Temos lá cou-

ve… olhe, por exemplo, temos lá couves-galegas, temos lá sempre. Ainda agora estão. Geralmente na geada 

também não as queima muito. (...) Ontem! Ainda ontem fui colher uns grelos. Também semeou lá uns 

grelos. Já estavam em condições e tinha medo que a geada mos papasse todos. Agarrei, acabei… colhi lá 

duas vezes. Uns já os levou o meu filho quando veio… (…) Isto a gente não deixa assim… Temos de lhe por 

qualquer coisa lá [no quintal], não é, não fica assim abandonado, para quê? Bem, é verdade que a gente 

gasta água, mas deixá-lo… (…) Pois, gasto água! Se calhar se fosse comprar os feijões, colhi ali, até era... se 

calhar até me ficava mais barato! Mas pelo menos sei o que como. É outra diferença.” M.17

Venho, faço, ponho, lavo. O quotidiano descrito é pautado pelos pequenos rituais e pela actividade constante, 

pela azáfama do cuidado da casa. A casa não é sempre lugar de descanso após um longo dia de trabalho; a esse 

sucede-se o trabalho de um outro tipo. De facto, o peso das actividades produtivas – tratar da casa da aldeia, 

do quintal, do jardim ou dos animais – evidencia o peso das actividades produtivas nos “tempos livres”. Esta 

fluidez da relação entre as responsabilidades profissionais e domésticas parere indiciar uma proximidade com 

condição rural do trabalho: trabalho contínuo e muitas vezes extenuante. (Wall, 1998) “Querendo, há sempre 

que fazer!” M.1.0

Folhinha

Murchou a flor aberta ao sol do tempo.
Assim tinha de ser, neste renovo
Quotidiano.
Outro ano,
Outra flor,
Outro perfume.
O gume
Do cansaço
Vai ceifando,
E o braço
Doutro sonho
Semeando.

É essa a eternidade:
A permanente rendição da vida.
Outro ano,
Outra flor,
Outro perfume,
E o lume
De não sei que ilusão a arder no cume
De não sei que expressão nunca atingida.

Miguel Torga, Antologia Poética
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7. Primavera em Lagomar - 
região de Bragança - Trás-os-
-Montes, Abril de 1993. Fo-
tografia de Georges Dussaud.

8. Batatas. Alturas do Barroso, 
1985. Fotografia de Georges 
Dussaud.
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PAPÉIS DE GÉNERO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO. 

Os testemunhos recolhidos no âmbito deste trabalho foram maioritariamente femininos. Este facto deveu-se 

quer a uma maior disponibilidade para receber a investigadora, devido ao tempo de permanência em casa, quer 

por se tratar, muitas vezes, de pessoas já viúvas. Por este motivo, as interlocutoras ofereceram perspectivas muito 

ricas sobre a relação da mulher com a casa e com o trabalho doméstico, demonstrando uma competência especí-

fica, culturalmente adquirida, que é também observada noutras investigações sobre habitação9 e sobre a família. 

A socióloga Karin Wall explicita estas diferenças de género que se observam em Portugal, e que se traduzem 

principalmente numa assimetria das tarefas domésticas desempenhadas – a mulher encarrega-se tendencial-

mente das refeições, do tratamento da roupa, da loiça e da limpeza (2005: 47), enquanto o homem se dedica às 

pequenas reparações e às tarefas administrativas (Wall, 2005: 246). 

“O ano passado fizemos aqui o Natal, pusemos aqui outra mesa. Éramos 18 pessoas. Muita gente. (…) 

Este ano, que somos poucos. Somos quê? Dez, doze. (…) Ainda ontem diz-me o meu filho: “Ó mamã, se 

fossemos só nós os 5, íamos comer a qualquer lado, íamos…” (…) Ó, eu gosto de fazer. (…) O ano passado 

estava muito cansada. E este ano vai-me acontecer igual… porque sou eu que lhes faço tudo. (…) Pouco 

[ajudam].” M.8.0

“(…) eu fazia de tudo! Alguma torneira que avariava… agora é que há muito coisa que já não posso… já 

não posso quase ajoelhar. Raramente mandava vir cá um artista… eu fazia!” H.17

A mulher desse habitante diz mesmo claramente, em relação às tarefas administrativas “Isso é com o meu marido, 

não é comigo! Eu é o trabalho da casa e da cozinha, pronto. Isso é que é… sou eu. Agora, pagar luz, água… (…) Esses 

cuidados todos são dele, não são meus.” M.17

Esta diferenciação rigorosa das tarefas revela também a pertença respectiva de cada um dos elementos do casal 

aos âmbitos público e doméstico. Mesmo neste caso, em que a mulher acumulou ao longo da vida o cuidado 

doméstico com uma actividade profissional (professora primária), subsiste uma organização conservadora do 

trabalho doméstico, em que é o homem a assumir a função (ainda que simbólica) de ganha-pão10 e a mulher, a 

o papel de mãe e de esposa (Segaud, 2008: 139).

“Eu se me levantar, é de manhã à noite! Há sempre que fazer! Há sempre que fazer! Ou ir estender roupa, 

ou por a roupa a lavar, ou ir passar a ferro…! Porque eu não tenho empregada. (…) Ainda agora estava 

para lhe dizer à menina que depois tínhamos que ir varrer as escadas (…) E também de caminho ela se 

entretinha um bocadinho.” M.17

De facto, se os homens trabalharam quase todos na área dos serviços e conjugam essa ocupação com uma 

9   Em Auto construção Assistida (Monteiro, 2013), por exemplo, o arquitecto José Veloso explica como foram as mulheres a tomar 
a iniciativa no processo de auto-contrução da Aldeia dos Índios da Meia Praia (p.214-215). 

10   Guerreiro e Wall (2005: 313) notam a percentagem elevada (11%) do modelo do ganha-pão masculino na região Norte, face 
ao resto do país.
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actividade agrícola esporádica, as mulheres dividem-se entre trabalhadoras - também na área dos serviços - e 

domésticas. Tendo em conta a percentagem de actividade profissional feminina em 1960 - 18% - (Guerreiro e 

Wall, 2005: 303), as habitantes do bairro parecem superar bastante esta relação. No entanto, ainda que exista 

actividade profissional remunerada, esta é sempre acumulada com a maioria do cuidado doméstico. 

É curioso notar que não existe a tendência de omitir ou mesmo pudor em explicitar claramente as hierarquias 

conjugais e familiares. As tarefas e os papéis respectivos são assumidos com naturalidade, mas talvez a consciên-

cia de outros modelos de organização do trabalho doméstico, nomeadamente os que advêm de uma progressiva 

igualdade de género, conduzam os habitantes a expressar o seu, que se passa a definir por oposição aos demais.

Observam-se alguns casos em que o trabalho doméstico assume claramente um plano secundário na definição 

das práticas e até na definição identitária das habitantes, dado que se revelou relevante na descodificação de 

diferenças na relação com os espaços da casa (menos pautados pela presença constante do trabalho). Uma ha-

bitante descreve uma situação em que no âmbito profissional, enquanto professora, lhe é exigido que arrume e 

limpe salas de aula e outros espaços da escola. Quando se recusa, a resposta sarcástica que recebe explicita bem os 

valores e modelos tradicionais de organização do trabalho doméstico: “Olha, a esta é o pai que lhe varre a casa!”

Se no caso do trabalho doméstico a lógica conjugal é a de uma autonomia das tarefas e das práticas, nos mo-

mentos e actividades de lazer, a autonomia coexiste com algumas práticas fusionais11: “(…) mas muitas [vezes] ao 

domingo íamos à missa, depois da missa íamos almoçar fora, depois dávamos uma volta, depois vínhamos para casa. 

(…) Até ao castelo, até às Águas… assim uma volta, pela cidade! (…) Ou íamos às vezes ao teatro, também, depois 

à noite. Pronto, qualquer coisa.” M.1.0

É interessante notar que as práticas individuais têm muitas vezes lugar na casa, exigindo espaços autónomos. 

A duplicação de alguns espaços (subcapítulo 3.2.1.) e a criação de espaços suplementares (subcapítulo 3.2.2.) 

desempenham um papel importante na existência de rotinas independentes e na liberdade individual dentro 

da família.

Apesar dessa partilha e divisão do espaço doméstico, observam-se também práticas que se inserem numa lógica 

de afastamento masculino do espaço doméstico, associada a uma sociabilidade local (Lopes, 2000: 87), e do 

reforçar da casa como domínio feminino: 

“Eu não me sento numa mesa dez vezes por ano, se for sozinho. Tomo sempre ao balcão, tomo café e tomo, 

todos os dias, vou-me embora. Quando me sento à mesa é da parte da manhã com os companheiros. Por-

que de resto… (…) Prefiro dar a volta, encontro, conversamos… (…) Por exemplo, eu me fiz caçador e 

pescador.” H.17

As actividades conjuntas do casal e com outros familiares ou as pequenas tarefas de abastecimento da casa, jus-

tificam a periodicidade das saídas femininas, que ainda assim se constatam pouco frequentes. O apego à casa 

domina o quotidiano da mulher.

“Eu sou muito caseirinha. Muito… não dá para sair. Até acho que sou caseira de mais. (…) Vou às com-

11   Desempenhadas em conjunto, quer na configuração nós-família, quer na configuração nós-casal. (Aboim, 2005: 242)
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pras aos domingos, é, saímos sempre. Eu e o meu marido, depois de almoço vamos sempre dar uma volti-

nha. E a minha cunhada, a mais velha, a quem telefono para irmos tomar café. Ela também está viúva, 

está sozinha, então… (…) Então juntamo-nos, vamos tomar café, passamos aí um bocado, conversamos e 

depois eu vou às compras. (…) Geralmente vou ao peixe à terça e quinta.” M.17 

A tendência à interiorização das actividades femininas e exteriorização das masculinas, observada no contexto 

português (Aboim, 2005: 248), parece alterar-se ligeiramente com a viuvez, situação que conduz a uma maior 

autonomia das práticas femininas: 

“Outras vezes vou dar uma volta ainda, a pé. A dar uma caminhada. E tomo uma chuveirada e vou até 

ao café. Se for preciso ajudar o meu filho mais velho, ajudo, porque fica ele só, depois venho, lá para as 6 

horas, 7, vêm-me a trazer a casa umas amigas. (…)” M.8.0

As práticas familiares são muitas vezes imbuídas de uma dimensão ritual que reforça certas hierarquias e papéis 

de género: “O representante dele [marido] é o neto. O lugar do avô é o do neto, que era o chefe da mesa. Então é 

sempre ele, o chefe da mesa. Seja na minha casa, seja na dele! (…) É como estando presente.” M.8.0. No entanto, 

as relações de poder não são tão unívocas como às vezes o discurso parece indicar. A casa é também lugar de 

negociação de hierarquias e do repor de equilíbrios. É indispensável sublinhar que a relevância dada ao trabalho 

doméstico parece estar directamente relacionada com a importância dada, quer pela dimensão física quer pela 

intensidade das práticas, às divisões da casa que visibilizam esse trabalho (ver subcapítulo 3.2.1.). A cozinha – 

espaço caracterizado como “o domínio da mulher” (Haumont e Raymond, 1966: 83) - constitui-se como o “pon-

to focal da vida doméstica”, e como “coração da casa” (Putman, 1999: 150), o que questiona o papel secundário 

tradicionalmente atribuído ao cuidado doméstico.
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9. A Idade do Medo, Graça 
Morais, 2011. A pintora tem 
muito presente na sua obra 
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com o trabalho, com a nature-
za e com a sexualidade.
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SOLIDARIEDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS E COESÃO FAMILIAR

Karin Wall identifica em Portugal uma tendência para o familialismo (laços familiares extensos e fortes), que 

está relacionado com o conceito de sociedade-providência, ou seja, com a existência de redes de apoio familiares 

baseadas na solidariedade colectiva que colmatam as insuficiências de um Estado-providência fraco. Apesar 

do familialismo ter raízes na estrutura da família-tronco rural, Wall aponta para a tendência ser a da prática de 

uma solidariedade do tipo funcional ou assistencial (2005: 557), mais contingente a situações excepcionais, que 

enquanto modo permanente de relacionamento familiar. No entanto, os testemunhos dos habitantes parecem 

apontar para um modelo intermédio, para uma manutenção da solidariedade camponesa - que extravasa os 

limites de parentesco - ao mesmo tempo que se reclama uma autonomia do casal e da família nuclear. É esta 

dualidade, como se verá, que encontra uma expressão muito particular nas formas de co-residência familiar 

(capítulo 4.)

No seio da família, a solidariedade manifesta-se, por exemplo, na assistência a um familiar doente, que conduz 

à co-residência do cuidador e do cuidado.

“Tive a coragem de concorrer para cá. Nunca pensei que vinha, acredite, nunca. (…)Vim com a intenção 

de não ficar, mas não me deixaram ir embora.” “Vi que a minha mãe precisava de mim, porque com asma, 

e naquele tempo… era muito complicado. E fiquei. Mas foi, foi… não estou arrependida, mas para mim 

foi, porque eu, foi um retrocesso porque eu estava mesmo para ir para as Belas Artes também. Continuar. 

Portanto, não ficava por ali.” M.15.1

“Olhe, a minha família era raro vir cá. O meu pai vinha cá às vezes a Bragança… mas, pronto, recebia-o 

aqui… muito bem. Mas por exemplo, quando a minha mãe adoecia… porque este sobrinho só vive comigo 

também há 16 ou 17 anos, porque adoeceu… teve uma doença mental. E ele… pronto, começou a ficar 

aqui e eu também estava sozinha. Mas… quando a minha mãe vinha para aqui tinha sempre quarto 

para ela (…)” M.1.0

Mas as situações de co-residência não acontecem apenas em face de circunstâncias excepcionais. É principal-

mente a força da relação quotidiana entre familiares directos que motiva essa proximidade espacial. A co-resi-

dência, por sua vez, tem reflexo na partilha de responsabilidades familiares, incluídas as de parentalidade, como 

vemos no caso de duas irmãs:

“Era especial, era, não tinha explicação. Eramos as duas como sendo uma pessoa só. E como o meu cunhado 

a mesma coisa, ele amigo dos meus filhos. Ela, amiga dos meus filhos, e ele, como sendo pais. Não havia 

diferença. Pessoas amigas nossas, que venham por aqui, e que falem… e que falassem, elas, diziam que 

entre mim e a minha irmã não havia diferença nenhuma, nos filhos. Pelo contrário, talvez ainda ela… 

ainda mais assim… ainda mais assim a apoiar, percebe? Ela não os tinha, mas estes eram… (…) estes 

viu-os nascer.” M.3

Observa-se mesmo que as relações de extrema proximidade parecem obedecer a uma transformação ou até 
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comutação de papéis segundo a circunstância de vida. Vemos, por exemplo, como uma irmã se converte numa 

filha numa situação de fragilidade:

“Quando morreu o marido, vinha para aqui… Comia connosco… Era tal e qual como sendo… uma 

filha! Ela nem sabia o que ia a comer, o que ela estava… aqui, vinha para aqui para o sol, andava assim, 

por aqui…” M.3

“A minha irmã para mim… eu fui uma filha, ela é uma mãe! Entende? Portanto, há um relacionamento 

tão grande que eu não posso falar nisto à frente da minha irmã. Mas ela nem sabe o bem que me fez. Ela 

sabe… mas claro que ela não diz que eu a cansei, mas eu notava que muitas vezes lhe custava.” M.15.1

No caso de M.15.1 existe mesmo um inverter desta hierarquia familiar na idade adulta e na velhice -a irmã mais 

nova ganha maior independência profissional e financeira, tutelando a mais velha – o que tem também reflexo 

espacial, como se verá no capítulo 4.

Nas famílias mais jovens existe o desejo do anonimato, de afirmar a normatividade familiar. “É uma família 

igual às outras.” H.1.1. Nas famílias alargadas e de membros de maior idade, pelo contrário, reclama-se uma 

singularidade que não advém tanto da especificidade da composição familiar, mas da força dos laços que unem 

a família - das relações de solidariedade, entreajuda e afecto. 

“Muito, muito especial. Não creio que haja outra como a minha. Tantas há… e é bom que haja. Mas 

nós somos uma família… muito unida. Muito unida. Também é pequenina. Mas também, vamos lá… 

mesmo com primos, mesmo com primos já, meus, primos segundos ou terceiros dos meus filhos… as minhas 

cunhadas, por parte do meu marido… damo-nos todos muito bem. Eu tenho uma que me telefona todos, 

todos, todos os dias. Ela a mim e eu a ela. E outra que está em França… (…) E eu vou muito para o pé 

dela, para Esposende (…) E ela vem, quando vem não a deixo ir para lado nenhum. Vai para casa dela 

a dormir, mas a comer vem para minha casa. (…) A família é coisa melhor que pode haver. Eu para 

mim… e a amizade das pessoas. Para mim a amizade é… ricos, pobres, mendigos… eu sou amiga de toda 

a gente…” M.8.0

Vê-se neste excerto como o discurso rapidamente salta da família próxima para afastada, das relações de pa-

rentesco para as de amizade e vizinhança, acabando por esbater os limites entre as relações profissionais e as 

afectivas:

“Mas o meu marido também era muito querido, na cidade. Muito, muito, muito. (…) Esta rapariga vai 

para 18 anos [que trabalha aqui]. Ela faz o que quer e lhe apetece. Come como nós, o que houver para 

uns, há para todos. Se fizer um bolo no sábado, na segunda ela tem o bolo, aqui, um bocado. Isto faz parte 

de nós. E é a melhor coisa que pode haver, a amizade, não é?” M.8.0

“Não, isso… são uns amores, todos eles. A minha nora e o meu neto… todos somos. Somos uns para os 

outros. Eu se fizer… por exemplo, ontem o jantar… era uma coisa que o [filho] mais velho gostava e o 

mais novo… (…) “Mamã, quando faz um rancho?” Olha, é para todos. Ai, diz-me a minha empregada: 

“Então para mim não houve?” (…) Porque era uma panela grande… (…) O que se faz para uns, que é 
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bom para uns, é para todos.” M.8.0

A presença constante da empregada doméstica constitui uma forma de convivência que conduz à familiarização 

das relações e à reciprocidade dos mecanismos de entreajuda.

“Vivo feliz na medida em que não desligo das pessoas. (…) E tenho a (…) [empregada] que me ajuda 

muito. Isso para mim é uma grande coisa, sabe? E também, ao fim ao cabo ela vai sendo ajudada, não é? 

Mas é uma pessoa que conheço de há muitos anos e nem toda a gente tem a felicidade de ter uma pessoa 

a que lhe entrega a limpeza e faz como eu a fazia na idade dela, não é? Que eu já não conseguia (…)” 

M.15.1

A vivência familiar e social quotidiana é complementada pela festa, que reúne no espaço da casa amigos ou a 

família alargada. Esse reencontro periódico é aguardado com entusiamo e relatado com orgulho – é prova das 

boas relações cultivadas ao longo dos anos. Constitui-se como reminiscência da grande família (Pinson, 1992: 

204,205), que encontra em compartimentos particulares da casa (subcapítulo 3.2.1.) o seu correspondente 

espacial.

“Ainda agora eram uns quantos? Vinte e quatro… Éramos vinte e quatro. Sim, ali, jantamos todos na sala, 

almoçamos e jantamos!” M.3.0.II

Os vários temas elencados permitem estabelecer um tipo cultural que “pode tomar diferentes formas construídas 

mas resulta de uma competência dos utilizadores que organizam o seu espaço segundo os seus modelos culturais e as 

suas representações mentais.” (Segaud, 2008: 36) O conceito de modelo cultural ajuda a estabelecer a relação 

entre sociedade e espaço, embora seja importante notar a natureza não determinista dessa relação. Apesar desta 

dificuldade em estabelecer um vínculo causal definitivo, parece evidente uma relativa correspondência entre 

práticas e os dispositivos que lhes dão cabimento e o papel das convenções – a cristalização das práticas – na 

cristalização arquitectónica (Poleggi apud Segaud, 2008: 156). São essas referências implícitas que os habitantes 

transportam consigo e que animam modos de habitar activamente, como se verá, as casas do Toural.
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3.2. CENA E BASTIDORES.

No seu livro Habiter (1985), Christian Norberg-Schulz chama a atenção para as formas – entrada, passagem, 

varanda, entre outras – que dão aos espaços as suas qualidades distintivas e que os convertem em lugares onde 

a vida “possa, precisamente, ‘ter lugar’”. 

“L’habitat privé, ainsi, ne consiste pas en une retraite en un non-lieu uniforme mais exige un espace distinct et une 

‘scène’ qu’on puisse imaginer.” (Norberg-Schulz, 1985: 105)

Os espaços da casa funcionam assim como cenários tridimensionais que se prestam a práticas específicas que, 

por sua vez, mobilizam os dispositivos (arquitectónicos e não arquitectónicos) disponíveis. A diferença entre os 

vários compartimentos é dada pelas suas qualidades – dimensões, limites, luz… - que permitem diferentes usos, 

e pela sua distribuição e formas de relação. No entanto, existe também uma dimensão quantitativa – a intensi-

dade e frequência das práticas que têm lugar nesses espaços - sobre a qual vale a pena reflectir. Cena e Bastidores 

são as metáforas utilizadas para explicitar essa relação hierárquica entre os diferentes espaços da casa. 

Cena é um termo que pode ser interpretado aqui de duas formas. Por um lado identifica-se com o espaço de 

representação, ou seja, com o espaço de práticas excepcionais associadas ao acontecimento festivo ou ritual e à 

recepção e relação com o outro (o familiar afastado, a pessoa vagamente conhecida, o estranho). Neste contex-

to, cena, é um espaço de grande peso simbólico, espaço formal e exemplar dos valores que a família procura 

transmitir, mas relativamente esvaziado, em frequência e intensidade, de práticas quotidianas. Por outro lado, se 

atendermos à dimensão quantitativa, cena pode ser identificada com os espaços da casa onde a vida quotidiana 

ganha maior expressão, onde se desenrola a maioria das actividades e práticas domésticas.

Bastidores, pelo contrário, seriam os espaços de apoio, secundários, “de serviço”. São espaços sem os quais a casa 

não existe completa, que desempenham um papel essencial no seu funcionamento, mas têm um carácter menos 

nobre e, por isso, são usualmente interditos ao visitante.
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10. - 13. Vários jardins. Di-
ferentes graus de cuidado e 
protecção face ao exterior. De 
cima para baixo: talhões 3, 7, 
10 e 15.
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3.2.1. USO E REPRESENTAÇÃO. ESPAÇOS FAMILIARES, ESPAÇOS DE RECEPÇÃO.

Apesar de apresentarem propostas distintas quanto às qualidades e modos de organização dos espaços domésti-

cos, o projecto-tipo I e o projecto-tipo II implantam-se de maneira similar no terreno, estabelecendo o mesmo 

tipo de relação urbana com as ruas adjacentes e as casas contíguas da banda. 

Como já notado (2.1.), a proposta de urbanização do Toural distingue-se claramente dos princípios de dese-

nho urbano advogados pelo Movimento Moderno – mais particularmente pela Carta de Atenas. Enquanto 

esta propunha o apoio pontual dos edifícios num vazio (verde, mas isotrópico e abstracto) (Moley, 2006: 46), 

desvinculando-se simbólica e funcionalmente do terreno, as casas do Toural ancoram-se fortemente nele. A 

implantação delimita claramente uma frente - ininterrupta mas dinâmica -, para a Rua Dr. Adrião Amado e 

um tardoz, voltado para a Rua Acácio Mariano. O afastamento das casas em relação a ambas as ruas permite 

a existência de espaços de transição entre o domínio público e o privado. Esses espaços intermédios - o jardim e 

o quintal - têm carácteres muito distintos. O bloco das casas reforça a oposição frente/trás, que está associada a 

outras dicotomias tais como ver/não ver e ser visto/ocultar-se (Haumont e Raymond, 1966: 81). Essas diferen-

ciações estabelecem fundamentalmente um âmbito mais extrovertido da casa, em que os habitantes escolhem 

como mostrar-se perante o outro e um âmbito mais íntimo, introvertido, de vivência exclusivamente familiar1. 

O jardim assume-se como esse espaço de representação, em que a natureza é domesticada e oferecida à cidade 

(à sociedade) enquanto símbolo do belo e do agradável.

“Agora é preciso podar… o senhor que vai para aquela casa, é o que me vem aqui podar as roseiras... É o 

senhor Belmiro. Agora anda a tratar da mudança (…) do jardim dele. Eu já lhe disse: Ó senhor Belmiro, 

então o meu, quando é que vem? ‘Agora tem que esperar, tem que esperar…’ Estão por podar as roseiras… 

que é depois para na Primavera ficar bonito.” M.3 

Os elementos recorrentes – flores, árvores, arbustos, a pavimentação de caminhos e plataformas – atestam a 

codificação a que obedece o seu arranjo que, apesar de tudo, deixa espaço a uma expressão identitária. Obser-

varam-se alguns casos em que esta distinção passa pelo reforço dos limites frontais e laterais do lote, indicando 

um maior desejo de privacidade e reclusão (Imagem 12.). Mas a vontade predominante é a de dar a conhecer 

um espaço que se pretende representativo dos habitantes e que encontra por vezes justificação nos referentes 

espaciais e paisagísticos do passado: 

“Mas depois, não sei se já reparou, só tem árvores… está tudo, lá dentro… o quintal é uma lixeira autênti-

ca. Eu até tenho medo de lá entrar. (…) não concordo que em Bragança se plantem palmeiras! Árvores da 

região! Que plantem árvores, que eu gosto de árvores, gosto de tudo. (…) Ela tem mais de cem vasos! Mais 

de duzentos! (…)O marido, quando era vivo, chamava-lhe ‘a floresta’, ‘a floresta’… Porque ele não gostava 

que… Mas ela esteve lá para Moçambique (…) devia vir habituada de lá!” H.17

1   Em L’habitat Pavillonaire (Haumont e Raymond, 1966: 82), um  habitante chega mesmo a afirmar: “(…)derrière c’est complète-
ment chez nous”, o que parece indicar que uma parte da casa não é, na verdade, inteiramente casa.
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14. - 16. Quintais, usos va-
riados. Ao lado, talhão 15, 
pequena horta e capoeira. 
Em baixo, à direita, talhão 4, 
relvado e baloiço,  não usado. 
Em baixo, à esquerda, talhão 
17, cultivo de vegetais, mesmo 
no Inverno.
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O jardim é um espaço ao qual é dada grande ênfase estética, apesar de ser pouco praticado pelos habitantes. O 

alto valor que lhe é atribuído não é estritamente utilitário, mas simbólico, dignificante e socialmente estatutário.

“O jardim é jardim! Não há lá mais nada sem ser as flores e… sabe Deus! E não muito bem porque o meu 

marido para isso… não pesca.” M.17 

“Ai, para mim é completamente diferente. Sem rosinhas (apesar de quando estão todas floridas não poder 

estar ali na varanda) ” M.15.1

Apesar desse grande peso simbólico, o jardim é também lugar de lazer, de contemplação: “Tanto me sinto bem 

cá em baixo, como lá em cima (…) Então aqui no jardim, nem se fala! Neste bocadinho aqui… (…) Sentamo-nos 

aqui.” M.3

 “Sim, sou eu que trato dele [do jardim]. (…) Depende do que tenha para fazer [passo lá tempo ou não]. 

(…) E às vezes por passar um bocado de tempo [nem só para trabalhar]. (…)” H.1.1

Neste último caso, trata-se, para o habitante, de um espaço de práticas (descansar, observar quem passa, cuidar 

das plantas) que são um fim em si mesmo, não apenas uma encenação ou uma socialização ritualizada (Haumont 

e Raymond, 1966: 90).

Opondo-se espacial, funcional e simbolicamente ao jardim, encontra-se o quintal. Simultaneamente protegido 

pela casa e, no contacto com a rua, pelo volume das garagens, trata-se de um espaço afastado dos olhares de 

estranhos, que confere aos habitantes um certo anonimato e liberdade:

“Venho para ali, sento-me ali numa cadeirinha, olhe, é um fresco…! (…) É que para ir para a frente, não 

é…? De noite… (…) a gente vê tudo, vê passar…” M.1.0

É essa intimidade dada pela ausência de controlo externo que oferece possibilidades de expressão das práticas 

culturais que antes foram apontadas (3.1.). O cultivo de vegetais, a criação de animais, a construção de anexos 

que, como se verá, têm grande relevância na vida doméstica, são as principais actividades que motivam a apro-

priação do terreno e a sua transformação. Haumont e Raymond utilizam o termo “marquage” para referir-se 

a este tipo de apropriação que se desconstrói nas acções de fechar, cuidar, familiarizar, organizar (1966: 79). 

Por servir de suporte a essas práticas diversas, o quintal é objecto de um discurso mais rico, evidenciando a sua 

importância face ao espaço exterior exposto do jardim (Imagens 14. - 16.).

No caso dos lotes construídos na 1ª fase, o quintal orienta-se a noroeste - condicionando o seu uso nos meses 

mais frios - mas na banda construída na 2ª fase, a inversão da exposição solar faz do quintal (terraço) um espaço 

especialmente vivido:

“Olhe, eu quando podia, quando podia, era o quintal… tinha aqui flores, tinha aqui tudo. (…) Primeiro 

fizemos este quintal (…) depois desfizemo-lo, começaram a vir os netos, para os netos terem aqui espaço, 

fizemos um terraço, aqui no meio das duas casas. Que estou aqui… é a minha salinha de estar, o terraço! 

(…) tenho aqui a latada, uvas grandes… fica tudo fechadinho, não há sol, em cima… Tenho ali as ca-

deirinhas de encosto, para estar ali. As pessoas vêm cá visitar-me… mas querem, querem vir para aqui” 

M.3.0.II
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17. - 20. Frentes e tardozes das 
duas fases de construção. No-
te-se como na 1ª fase é atribuí-
da mais importância à frente 
(imagens 18. e 20.), enquanto 
na 2ª fase se dá primazia ao 
cuidado da entrada tardoz. 
Da esquerda para a direita, de 
cima para baixo: talhões 2.II, 
15, 3.II e 13.



1413.2.1. Uso e representação. Espaços familiares, espaços de recepção.

Aos espaços do jardim e do quintal estão associadas entradas que adquirem, também elas, significados distintos 

para os habitantes. Entrar e sair da casa é praticado diferentemente, segundo a formalidade/informalidade da 

situação.

“Uso, claro que uso esta [entrada frontal]. Quando vou sair assim para a cidade, visto-me e tudo. Quando 

vou aqui para trás, sou capaz de ir até de chinelos. (…) É, é mais familiar, pronto. Aqui é família. Mesmo 

que outros me vejam, pronto.” M.15.1

A oposição frente/trás parece mesmo extravasar os limites do lote. O desenho urbano confere uma centralidade 

representativa à Rua Dr. Adrião Amado, tratando a Rua Acácio Mariano como via secundária, periférica e des-

favorecida.

“Até uso [a entrada tardoz]. Vou com a [cadela], ainda ontem fui até Vale d’Álvaro. (…)  só desço estas 

escadas, vou dar a voltinha para ir para os coelhos. Eu subo e desço. Mas eu tenho amizades também para 

este lado porque conheço ainda muita gente.” M.15.1

Às duas entradas associam-se também outros binómios que estão mentalmente imbrincados e que vão surgindo 

no discurso dos habitantes: cima/baixo, cidade/aldeia, pedonal/automóvel, representação/serviço. 

“Quando vamos para a aldeia, geralmente vamos lá por baixo. Como temos o carro na garagem. (…) 

Mas… quando saio para fora, para as compras e isso… o meu marido vai buscar o carro e depois vou por 

cima. E quando trazemos muita coisa da aldeia, por exemplo, quando trago coisas… grelos e coisas, como 

é para irem para baixo…” M.17

É de salientar, relativamente à valorização das entradas, as diferenças entre a 1ª e 2ª fases de construção. No caso 

da segunda fase, a entrada tardoz adquire maior estatuto, invertendo-se mesmo a percepção de qual é a entrada 

principal. (Essa divergência de interpretações deu até origem a um equívoco prolongado num (des)encontro 

com os habitantes.) As diferenças na caracterização das entradas têm várias explicações: por um lado, relacio-

nam-se com a importância das vias pelas quais são servidas – no caso da 2ª fase, o tardoz contacta com a Rua de 

Santo António, que estabelece relações com outras ruas principais -; por outro, o maior afastamento das casas 

face à Rua Dr. Adrião Amado traduz-se num afastamento simbólico e prático do jardim e da entrada frontal; é 

ainda importante considerar como uma vivência mais intensa do quintal polariza os habitantes na área tardoz 

da casa, tendo sentido que o acesso mais utilizado seja o mais directo.

O predomínio da valorização estética ou da praticabilidade associados à frente e ao tardoz estende-se também à 

manutenção e alteração das fachadas, embora a dimensão utilitária das opções tomadas esteja aí sempre presente 

(subcapítulo 2.4.). As qualidades atribuídas aos espaços exteriores contaminam os espaços interiores, construin-

do uma gradação – embora não contínua - do público ao privado. 

No projecto-tipo I, essa distinção é feita através da sobreposição de pisos e de uma clara definição das zonas de 

dia (baixo) e noite (cima). No rés-do-chão, a divisão faz-se ainda entre frente (sala de estar e jantar) e trás (cozi-

nha, casa de banho, quarto de empregada), sendo o critério principal a diferenciação entre os espaços familiares 

e os de serviço. No projecto-tipo II, a organização de duas habitações em andares não permite a divisão dia/noite 
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

22. Esquema de distribuição 
das áreas de serviço e das áreas 
de uso familiar. No projecto-
-tipo I (à esquerda) a divisão 
faz-se entre frente e tardoz. No 
projecto-tipo II (à direita), a 
área de serviço encosta-se à pa-
rede de meação mais afastada 
do espaço de entrada.

21. Esquema de distribuição 
das áreas de dia e noite. No 
projecto-tipo I (à esquerda) a 
divisão é feita através da sobre-
posição altimétrica; no projec-
to-tipo II (à direita), a divisão 
é feita entre frente e trás.
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por pisos, pelo que o posicionamento da sala e da cozinha na frente da casa e o dos quartos atrás assegura a uma 

maior privacidade aos compartimentos considerados de uso individual e íntimo. Em ambos os projectos-tipo, a 

organização espacial original assenta na separação clara entre compartimentos de serviço – bastidores - e compar-

timentos principais – cena(s) - e numa atribuição inequívoca do trabalho doméstico à figura da “criada”. A sala 

pretendia ser, pelas suas dimensões e posição, o espaço central da vida doméstica (Imagens 21. e 22.)

Como se poderá constatar adiante, as práticas dos habitantes desafiam estas premissas. Em primeiro lugar, só em 

algumas situações se verificou a presença de algum tipo de ajuda doméstica (talhões 3, 4, 8, 15) e em nenhum 

caso por uma pessoa que residisse actualmente na casa. Foram descritas algumas situações em que tal aconteces-

se, mas nunca no compartimento previsto como “quarto da criada”, recorrendo-se, por exemplo, ao quarto do 

piso superior (no caso do projecto-tipo II) ou a habitações na cave. A maioria do trabalho doméstico é, como 

se viu, assumido pelos próprios elementos da família, em particular pela mulher, o que vem pôr em causa o 

papel secundário atribuído aos compartimentos em que passa mais tempo (subcapítulo 3.1.). Por outro lado, 

o entendimento que Viana de Lima parece fazer do espaço da sala é fundamentalmente distinto da concepção 

que os habitantes têm. Enquanto o arquitecto projecta um espaço familiar e de uso quotidiano, a maioria dos 

habitantes encara a sala como um espaço formal e de uso codificado, que encontra paralelos no parlor inglês. Tal 

como o parlor, a sala é “reservada para cerimónias da família alargada ou para a recepção de notáveis” (Putnam, 

1999: 146). 

“A sala é só quando tenho visitas. Antigamente, enquanto o meu marido foi vivo era muito utilizada, fazia 

muitos convites… era mais nova, não é?” M.1.0

O espaço da sala é usado esporadicamente e associado à festa, mesmo quando os habitantes afirmam um uso 

frequente. “Ai esta sala… quanto uso! Quanto uso tinha, sempre. Eram os meus filhos que traziam os amigos… era 

nas festas da cidade, era no Natal, era em tudo.” (M.8.0) A contradição passa despercebida porque a sala é efectiva-

mente usada em todas as circunstâncias que a sua função representativa permite. A vida desse espaço não se mede 

assim no decorrer do dia-a-dia, mas pela sequência de eventos especiais que pontuam as vidas dos habitantes e 

que adquirem, para eles, uma dimensão simbólica tão expressiva – memorável - que ofusca o quotidiano. A sala 

é cena da vida social e comemorativa da família.

Apesar da dispersão temporal com que é utilizada, o seu uso é exigente. Tratando-se de um espaço represen-

tativo, precisa de acolher uma série de dispositivos e objectos socialmente normalizados, convencionais, que 

também se constituem como símbolo do estatuto do habitante – o conjunto da mesa de jantar e as cadeiras, 

ao centro e organizando a disposição do resto de elementos; o aparador e outros móveis onde se expõe a loiça e 

objectos que exprimem o gosto; quando existe espaço, os sofás, colocados a um lado. Deve ser um espaço perma-

nentemente apresentável, que existe na expectativa do aparecimento do estranho imprevisto (Cruz, 2009: 84). 

Por outro lado, vive dos momentos periódicos de festa, que mobilizam familiares próximos e afastados, amigos 

e conhecidos, por vezes em grande número, o que obriga à existência de um espaço com dimensão necessária à 

sua presença simultânea. 

“A sala ainda assim não é muito pequenina… Nem grande, pronto… mas quando tinha visitas, estendia 
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a mesa, lá cabíamos.” M.1.0

O espaço com maior área da casa é assim usufruído plenamente apenas em ocasiões especiais, revelando-se, por 

um lado, excessivo e subutilizado no quotidiano, por outro, insuficiente nesses momentos de maior solicitação. 

É interessante observar os mecanismos através dos quais os habitantes lidam com essa aparente contradição. 

No projecto-tipo II, a permuta da cozinha com o quarto da criada – sugerida como variante e concretizada 

na totalidade das casas deste tipo – tem enormes implicações nas possibilidades de modificação posteriores do 

espaço doméstico (ver subcapítulo 1.2.2.). No conjunto dos compartimentos frontais, a alteração permite o 

posicionamento, lado a lado, do quarto e da sala. Esta contiguidade possibilita, por sua vez, o deslocamento da 

parede que os divide - de modo a aumentar ou o quarto ou a sala - e até a sua demolição completa (habitação 

17.0) ou parcial (habitações 15.0 e 15.1). 

  “Depois, é outra coisa, é a sala muito pequenina. Para mim, era a sala e o quarto. Era logo as duas coisas, 

como fez o meu filho.” M.17

Já no projecto-tipo I, as dimensões e características da sala, com divisão entre jantar e estar, parecem responder 

melhor às aspirações dos habitantes do bairro embora seja também desejado um espaço de estar mais informal.

“Aqui era a sala, a sala era suficiente. (…) Ai, mas eu… eu para mim, eram estas vivendas [tipo I], assim 

como a da D. Lurdes.” M.3

“Nesta sala, o que estou a fazer? (…) É para comermos, não temos televisão. (…) Eu como um bocadinho 

mais depressa e vou ver lá para baixo as notícias.” E assim foi. Não é que goste, mas… é um compartimento 

onde eu tenho mais intimidade.” M.8

Apesar de a sala ser maioritariamente usada apenas em circunstâncias específicas, existem alguns casos excep-

cionais: as famílias das habitações 1.1,  3.0 e 3.1, 7.1 e 15.1 utilizam a sala mais regularmente. Os motivos 

particulares são heterogéneos, mas atestam a tendência internacional – largamente antecipada pelos arquitectos 

– à progressiva informalidade da sala. Como nota a historiadora Judy Attfield: “ In reviewing the state of postwar 

housing in Britain, Stanley Alderson (1962) remarked on the success of the parlorless plan in persuading tenants to 

‘move to the front’ and make everyday use of the space that would otherwise have been a ‘front room’ reserved for special 

occasions only.” (Attfield, 1999: 76) O desenho moderno do espaço doméstico constitui assim uma tentativa de 

tornar todos os espaços da casa habitáveis - por vezes encontrando uma resistência conservadora, mas que sob 

determinadas circunstâncias é uma tentativa bem-sucedida. A menor idade dos habitantes, por exemplo, parece 

ser um factor relevante na abdicação do espaço híper-específico com função representativa em benefício de um 

uso quotidiano polivalente.

“Sim agora... com... com a miúda estamos muito aqui [na sala]. A cozinha praticamente é só para fazer ‘o 

comer’. (…) É assim, no Verão comíamos lá sempre [na cozinha], mesmo o ano passado no Inverno. Agora 

este ano como a miúda já… já está mais repoisada co… com os bonecos e isso, já comemos aqui. (…) nós... 

estamos sempre aqui na sala por vez da… da miúda, é sempre aqui na sala agora. É [mais prático].” H.1.1

Os referentes espaciais e culturais dos habitantes desempenham também um papel importante na escolha da 
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23. - 30. Comparação das 
salas formais (ao centro) e 
informais (à direita), maiori-
tariamente nas casas-tipo II. 
Observa-se a tipificação dos 
objectos e mobiliário. Na sala 
formal: mesa central, cadeiras, 
louceiros e aparadores. Na sala 
informal: sofás, mesa redonda, 
televisão. De cima para baixo, 
da esquerda para a direita: ha-
bitações 3.0, 3.1, 5.0, 13.1, 
3.0, 1.0, 10.0, 13.1.

31. Acima, esquema de pos-
síveis configurações da sala, 
adicionando área do quarto 
contíguo. De cima para baixo: 
habitações 1.1, 3.1 e 17.0.

32. e 33. Salas das casas-tipo I, 
que ocupam toda a área fron-
tal da casa. Da esquerda para a 
direita: habitações 4 e 8.0.
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sala como lugar de práticas quotidianas ou práticas de representação. A moradora da habitação 15.1, mantinha 

uma relação de amizade com a Condessa de Mafra – símbolo, para ela, de alta cultura, de classe – que justifica a 

sua preferência pela sala: “Por isso é que eu tenho esta sala assim.” Neste caso particular, a preferência chega mesmo 

a ditar a anexação do espaço do quarto, permitindo a existência de uma zona de estar e de uma zona de jantar.

Em alguns casos, incluindo o anterior, a concessão da sala (ou outro compartimento) às práticas do dia-a-dia 

faz-se em simultâneo com a manutenção da sala representativa. Tal significa, na prática, uma duplicação dos 

espaços. No talhão 15, essa duplicação faz-se através da coexistência da sala de jantar formal com a zona de estar 

informal. 

Hoddé e Léger observam a importância da duplicação da sala nos projectos domésticos de Alvar Aalto (2002: 

78). O desenho de um zona de estar suplementar no 1º andar vinha oferecer um espaço privado de uso uni-

camente familiar. No Toural, uma vez que o projecto não previa essa possibilidade, os habitantes encontram 

mecanismos próprios e criativos para a criação de espaços formais e informais independentes. No talhão 3, 

por exemplo, ter em propriedade as duas habitações sobrepostas permite a utilização da sala do primeiro andar 

como espaço de estar alternativo. Já no talhão 8, a sala de estar formal localiza-se no rés-do-chão e a informal no 

piso inferior, havendo uma aparente inversão altimétrica da ordem simbólica. Mas o essencial – a existência de 

um espaço social e exposto que se opõem a outro, mais familiar e íntimo – mantém-se. 

As duplicações vêm dar conta de formas distintas de integrar alguns aspectos da modernidade, como se verá 

adiante. 

“Comíamos muito na sala. Então quando vinha alguém ou assim, era sempre na sala, de jantar. Sem-

pre. Tanto cá em baixo, como lá em cima. (…) porque pronto, vêm as pessoas, cá, tudo… é tudo na sala… 

entram para a sala. E agora aqui em baixo, é a saleta.” M.3

As práticas que não têm lugar na sala de representação são acolhidas noutros espaços da casa. O estar ganha um 

carácter ambíguo, podendo ser associado a uma diversidade de compartimentos – sala (estar ou jantar), cozi-

nha, saleta – e usos – cozinhar, comer, descansar (que têm uma expressão prática ainda mais rica). De facto, o 

discurso passa com fluidez de um espaço a outro: 

“Ai esta sala… quanto uso! (…) E lá em baixo, na tal cozinha? (…) Muita malta lá sempre, rapaziada, 

tudo.” M.8.0

A cozinha ganha uma relevância na vida doméstica que os projectos-tipo dificilmente poderiam antecipar, mas 

que a vem confirmar como “divisão essencial da casa, onde decorre o mais importante da vida de relação familiar” 

(Galhano e Oliveira, 2003: 144). A concepção inicial previa a sua localização na área frontal da casa, proposta 

que foi depois substituída pela organização que a coloca na parte tardoz. (ver subcapítulo 1.2.2.) Por um lado, 

esta alteração relaciona a cozinha com o espaço do quintal, criando uma segunda entrada de serviço (o que já 

existia no projecto-tipo I). Por outro lado, afasta-a da rua principal, criando um espaço de carácter mais privado. 

No entanto, essa proposta de alteração do projecto-tipo II mantém as dimensões da cozinha original, que são 
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percebidas pela grande maioria dos habitantes como insuficientes para responder às suas necessidades.2

“Eu já tinha 5 filhos quando me mudei para aqui. (…) E encontrava tudo muito bem, o jardim, o 

quintal… tudo. Só a cozinha, muito pequenina. Porque comíamos na saleta… em frente. Era a cozinha 

e depois era em frente era a saleta. Mas a saleta também era muito pequenina! Porque a cozinha realmen-

te, naquela altura … e hoje… é para a gente só cozinhar, não é? Não é para se comer. Nós também não 

comíamos lá, porque era muito pequenina. (…) Éramos 7 pessoas. E a minha irmã e o meu cunhado não 

tinham filhos, e muitas vezes também vinham a comer connosco. Éramos 9!” M.3

Mesmo para apenas cozinhar, o espaço originalmente oferecido é visto como acanhado, inconveniente, “minús-

culo”. 

“ (…) achava que que as divisões… algumas, principalmente a cozinha, era minúscula. Uma pessoa 

via-se nelas para fazer as coisas… (…) Uma pessoa quando fazia as refeições nem tinha onde por… a 

gente quando está a fazer as refeições, não é, tem de ter uma tábua para picar as coisas, tem de ter… tudo 

à mão!” M.1.0

Os habitantes têm dificuldade em exercer as práticas que antes encontravam lugar na cozinha. Mas qual é a 

natureza dessas práticas e de que maneira ditam a reconfiguração do espaço? 

De facto, a cozinha parece ser o espaço que mais mutações sofreu no conjunto das casas. Das casas observadas, 

muito poucas conservam a matriz espacial da cozinha projectada – acessos, limites e dimensões – e quase nenhu-

ma conserva o mobiliário e equipamentos originais (das visitadas, apenas a casa-tipo 1, talhão 4). A modificação 

mais frequente é (1.) a supressão total ou parcial da divisória entre a cozinha original e o quarto anexo, mas esta 

hipótese de valorização do espaço da cozinha convive – (por vezes em simultâneo!) na mesma família e na mes-

ma habitação – com outro tipo de acções como (2.) a construção de anexos contíguos à casa que prolonguem ou 

substituam a cozinha (talhão 2, habitações 3.0 e 10.0) ou ainda com (3.) a construção de anexos não contíguos 

à casa que ofereçam um outro espaço, duplicado, de cozinha (habitações 3.0, 13.1 e 3.0.II). 

São várias as motivações para as acções dos habitantes, mas subjaz-lhes sempre a recusa de um carácter especia-

lizado da cozinha, da sua segregação funcional e de uma posição hierárquica diminuída no conjunto da casa. 

O primeiro tipo de alteração (1.) não é, ao contrário do que o discurso dos habitantes parece indicar, a favor do 

aumento do espaço para a preparação de refeições. Talvez a sua reconfiguração – a disposição dos balcões e dos 

vários equipamentos - seja um dos elementos procurados nesta nova organização, mas a alteração mais relevante 

(e realmente reveladora do que é o entendimento sobre o espaço da cozinha) consiste na incorporação de uma 

zona de estar contígua à área de preparação de alimentos.3 

“Mas aqui faço as refeições, como, estou aqui a ver televisão, e a ler, e a fazer palavras cruzadas. (…) É, 

2   A percepção generalizada que os habitantes têm do reduzido tamanho das cozinhas projectadas por arquitectos do Movimento 
Moderno é referida por outros autores como Chombart de Lauwe. (Pinson, 1993: 147)

3   Segaud (2008: 169) nota a tendência inversa. Nos anos 1950, muitos habitantes franceses de alojamento social moderno pro-
curavam introduzir separações entre a área de preparação de refeições e de estar/jantar, o que se explica, talvez, pela inexistência de 
uma sala autónoma, de carácter representativo.
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34. e 35. Tipo (1.) de tranfor-
mações no espaço da cozinha.  
Cozinhas modificadas, que 
anexam o espaço do quarto 
contíguo (habitações 1.0 e 
7.1).

36. e 37. Em baixo, fotogra-
fias de cozinhas com a dimen-
são original (habitações 15.0 e 
3.II.0). 

38. No esquema (habitação 
7.1), é possível observar a po-
sição e dimensões da cozinha 
original e a sua configuração, 
depois de ampliada.
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aqui é onde gosto de estar.” M.1.0

Deseja-se na casa um espaço de estar livre das rígidas normas a que o espaço da sala tem de responder, um espaço 

familiar, de uso quotidiano e polivalente - “Cozinha, saleta para estarmos. É cozinha e sala, ao fim ao cabo. (…) a 

sala [de jantar] é só mais para os dias…” M.17 A oposição sala/cozinha reflecte assim o binómio representação/

uso. Os habitantes reclamam o papel central dessa vida quotidiana sem querer abdicar da sala convencional, 

num discurso que revela uma sensibilidade e um pensamento articulado sobre a hierarquia dos espaços domés-

ticos e as suas qualidades:

“Também achei outro defeito na casa. A cozinha, onde… que a gente passa lá a fazer as refeições e às vezes 

até se perde bastante tempo, não é? Devia ser para o lado da frente, onde dá o sol. A sala, como às vezes é 

pouco utilizada, devia ser para a parte de trás, que é mais sombrio e é mais frio, não é? O frio da Sanábria, 

no Inverno a gente abre esta porta e… cuidado!” M.1.0

O segundo tipo de alterações (2.) tem o mesmo objectivo do primeiro: a criação de um espaço de estar informal, 

em que trabalho doméstico e descanso se complementam. O aumento do espaço permite libertar as práticas da 

cozinha do espartilho que lhes era imposto e o seu reafirmar como práticas familiares, socializadas e ligadas ao 

lazer.

 “Esta já foi… em 80. (…) Há 36 anos que se fez. Porque lá está, ela também não gostava daquela cozinha 

tão pequenina. A cozinha tão pequenina… não, e a gente gostávamos de fazer pastéis, rissóis, percebe? Nós 

eramos pessoas que gostavam de cozinhar! E assar o leitão (…) e ali pronto, para fazermos, para nos me-

xermos… Fazíamos tudo. Assávamos leitão, gostávamos de ir para o rio, para o lago, percebe? E levávamos 

merenda… e ali, naquela cozinha tão pequenina… Ai, Jesus! (…) A minha irmã não fez como eu, fez 

para fora. Fez para fora a cozinha. Eu foi tudo dentro, deitei a parede do quarto a baixo para ficar com 

a cozinha maior. E ela deitou o quarto na mesma, o pequenino de lá, para ficar… com a saleta… maior. 

Juntou-a à cozinha.” M.3

A construção contígua à casa só é possível no caso das habitações no rés-do-chão e faz-se aproveitando o espaço 

livre do quintal, o que se constitui um factor importante de valorização deste piso. No caso do talhão 3, esta 

ampliação possibilita mesmo a existência de uma segunda sala, de maiores dimensões que a sala de representação. 

O terceiro tipo de alterações (3.) é o que possibilita as práticas culturais que a cozinha original ou mesmo mo-

dificada não permitem. Essas práticas estão intrinsecamente relacionadas com a presença do fogo e da lareira4, 

que não estavam previstos no projecto inicial e cuja introdução na casa é difícil e muitas vezes interdita pelos 

vizinhos: “Até lhe pedi… no orçamento estava aqui uma lareira, neste cantinho. Mas a dona da casa, da parte de 

cima, não me deixou! Diz que tirava a estética à casa!” M.1.0

No entanto, a construção de uma cozinha não contígua à casa têm outras motivações para além da impos-

sibilidade de transformações mais profundas do edifício existente. Tal como acontece com o espaço da sala, 

4   “O local onde tradicionalmente ardia o fogo que preparava os alimentos e aquecia o ambiente foi, por quase toda a Europa românica, 
e ainda é por várias das suas regiões, uma lareira que ficava ao nível do pavimento, ou um pouco acima ou abaixo dele, e que se situava a 
meio ou a um lado do compartimento da casa no qual decorria toda a vida de relação familiar (...) “ (Galhano e Oliveira, 2003: 117)
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39., 40. e 41. Tipos (2.) e 
(3.) de alteração do espaço 
da cozinha: construção contí-
gua à casa ou   não contígua, 
respectivamente. Habitação 
3.0, no esquema e fotografia 
da esquerda. Habitação 3.II.0, 
no esquema e fotografia da di-
reita.



1513.2.1. Uso e representação. Espaços familiares, espaços de recepção.

em relação à cozinha também existe um desejo de dois espaços complementares, de usos distintos (e, de certo 

modo, incompatíveis).

“Timidamente, certas casas em que qualquer fogo deixou de ser aceso na lareira têm agora outra, de pequenas dimen-

sões, num coberto anexo em cuja chaminé se defuma a carne do porco, e que é constituída expressamente para esse 

fim.” (Galhano e Oliveira, 2003: 119)

O afastamento do fogo da cozinha interior descrito pelos autores corresponde a uma acção que afasta as práticas 

sujas do interior cada vez mais higienizado da casa. Mas a cozinha no quintal e as práticas associadas ao fogo 

continuam a ser alvo das aspirações dos habitantes: “(…) [o arquitecto] ainda me fez uma planta dessa cozinha 

para trás… ainda pensei. (…) Com uma lareira, para secar o fumeiro, uma banca… assim uma mesa…” M.1.0. 

Quando finalmente concretizada, existe como espaço complexo, rico e intensamente vivido: “(…) faço tudo na 

cozinha do quintal.” M.3

“[a cozinha] é para isto, para o que nós gostamos. E os meus filhos gostam, também. (…) Ainda ontem 

eram para ali dez… mas tínhamos a cozinha arrumadinha! (…) E a mesa assim grande, bem postinha e 

assim. Agora é que está assim tudo de pernas [para o ar] (…)” M.3

Constata-se que as práticas que têm lugar na cozinha de fora têm, por um lado, um carácter quotidiano, mas 

pautam-se também pela periodicidade das actividades sujas5 que nela têm lugar – a matança do porco, a prepa-

ração dos enchidos, a cozedura do folar – e de eventos específicos que mobilizam familiares e amigos. É, assim, 

um espaço de uso que tem em simultâneo algo de representativo. Observa-se a existência de uma dupla repre-

sentação: a urbana, anónima (à qual se associa a pequena cozinha) e a rural, identitária, que se dá a conhecer 

apenas às pessoas próximas. Este fenómeno da duplicação do espaço é descrito como um “espaço-tempo entre 

duas culturas” (Villanova, Leite, Raposo apud Segaud, 2008: 184)6.

“Estou aqui. Olhe, tenho um vício… levanto-me, arranjo-me e tenho além uma cozinha com frigorífico, 

micro-ondas, com tudo, tenho lá tudo… e armários, com louças com tudo, e venho… venho a correr e 

venho aqui tomar o pequeno-almoço. (…) Estou tão habituada. Ainda há pouco falaram na neve… ai, 

não gosto de neve. Porque eu levanto-me e venho aqui tomar o pequeno-almoço! Não passa muito frio a 

atravessar o quintal? Não! É só aqui o terraço. (…) Tenho lá leite, tenho lá tudo… mas não, venho sempre 

aqui tomar o pequeno-almoço. (…) desde que fizemos a cozinha grande, habituámo-nos aqui na cozinha 

grande…e é isso. (…) faço o almocinho aqui. Mas tenho além fogão! Também tenho lá fogão, eléctrico. 

(…) E janto. Eles [os filhos] vêm todos, estão todos aqui… e agora quando eles vão embora, eu como, e 

depois vou para dentro (…)” M.3.0.II

Neste caso, a habitante descreve a pequena cozinha, “de dentro”, como tendo todas as condições necessárias e, 

5   Actividades passíveis de perturbar a limpeza e organização que se exige ao espaço convencional da casa. (Madigan e Munro, 
1999: 116) (ver capítulo 3.2.2.)

6   Segaud refere ainda o caso extremo do Japão nos anos 1920 e 1930, em que toda a casa era duplicada. A casa que correspondia 
ao modelo ocidental cumpria uma função de representação e recepção, mas era na casa tradicional que se dormia e vivia. (2008: 
184)
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apesar disso, encontrar-se quase completamente esvaziada de práticas. A cozinha projectada tem assim o po-

tencial para cumprir a sua função, mas os habitantes aspiram a uma cozinha cujo propósito nitidamente não se 

esgota na capacidade para a preparação de refeições.

É de salientar a naturalidade com que este espaço é referido, mas por vezes omisso, devido talvez à suposição que 

o objecto de estudo se constitui exclusivamente pelo edifício projectado. Só quando é feito o pedido para aceder 

ao quintal é que a “outra” cozinha é referida. Trata-se, efectivamente, de um espaço familiar, a que o visitante 

estranho não precisa de ter acesso e que o habitante se mostra reticente em deixar fotografar.

É também muito interessante notar como a distância às restantes divisões da casa não parece por em causa o 

valor pragmático desta cozinha. Mesmo no caso da habitação 13.1, em que a cozinha no quintal complementa 

uma habitação no 1º andar, esta separação, mesmo nos meses de Inverno, não parece ser vista como negativa. 

Existe, no entanto, alguma sazonalidade nas práticas dos habitantes e nos espaços em que estas decorrem. 

“Agora, no Inverno, não me levanto tão cedo. Hoje eram oito e um quarto quando me levantei para receber 

esta pequena [neta]. Deitar, meia-noite e meia, meia-noite e um quarto… por aí. Nunca me deito antes. 

(…) No quintal, só de Verão, no Inverno não, nem pensar. Não, faço aqui [as minhas coisas].” M.17

“No Verão é o terraço. (…) E no Inverno é aqui, à lareira! (…) A saleta, quando… agora já tenho lá o 

aquecimento ligado… mas é só à noite que vou para lá. (…) De manhã, entretenho-me lá, lá ando, ar-

rumo o quarto… e ando para aqui e para ali, a casa está quentinha, passo lá a manhã lá dentro. Depois 

é que venho para aqui, acendo a lareira.” M.3.0.II

As práticas sazonais implicam frequentemente uma expansão e contracção do tempo e do espaço vivido (Moley, 

2006: 90)7, que encontram razões de peso no rigor do clima brigantino e numa construção não adaptada às 

fortes variações de temperatura. No Verão, as actividades diárias, quase rituais, colonizam o jardim, as varandas, 

o quintal e os anexos, permitindo mesmo uma utilização mais livre de outros espaços da casa – a sala, o sótão 

- “(…) agora ainda faz frio e ficamos aqui. Mas no Verão já não ficamos aqui, já vamos para a sala. Porque a gente 

está mais à vontade.” M.17. No Inverno, a vivência da casa é mais introvertida, em busca do calor contido nos 

pequenos compartimentos ou junto ao fogo da cozinha de fora. 

“E eu fiz a saleta no quarto. (…) É mais aconchegadinha e eu ligo o aquecimento, aquece logo, enquanto 

que a sala grande nunca aquecia. Pronto, e estou lá.” M.3.0.II

“Uma maravilha, aquela lareirinha. (…) Mas estava-se ali tão quentinho, tão bem! E está!” M.3

É interessante notar ainda que embora as casas construídas na 1ª fase tenham a cozinha localizada a Nordeste, 

este espaço continua a ser preferido, mesmo no Inverno. As visitas ao Bairro feitas pela altura do Natal permitem 

observar a ausência de luz nos compartimentos que contactam com a Rua Dr. Adrião Amado, o que sugere a 

concentração de actividades na parte tardoz da casa: “Fazem vida na cozinha, porque têm lareira, está a perceber?” 

M.15.1

7   No exemplo extremo dos esquimós, o estudo etnológico de Marcel Mauss (1904-1905) evidencia uma individualização e dis-
persão do habitar no Verão, uma colectivização e concentração no Inverno. (Moley, 2006: 90)
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A vivência dos vários espaços não é apenas explicável pelo contexto cultural dos habitantes; as práticas trans-

portam referências ao seu passado individual e vão-se modificando de acordo com as circunstâncias e a posição 

no ciclo de vida.

“Na sala, era… portanto… o que eu fazia, que agora faço… o que agora faço, não é? O que interessa é o 

agora…” “Não, pode-me falar de todas as alturas da vida, imagino que tenha mudado o uso.” “Exacto, é 

isso o que eu lhe digo. Por exemplo aqui, aqui recebia… eu cheguei a ter três casais, mais o meu sobrinho, 

mais os filhos respectivos. (…) Isto aqui abre-se, quando estamos [juntos], as refeições fazem-se aqui, não é? 

Eu já não faço refeições aqui. A minha irmã ainda mantem-se sempre a comer na sala, eu não. Já na cozi-

nha… é mais prático. Porque a minha vida agora, neste momento, é muito lá no quintal – com os coelhos, 

com os frangos, com… quer dizer, há uma vida mais exterior. (…) eu nunca estaria na cozinha. (…) só 

estaria pelo meu pai. Mas por mim não estava. Porquê? Porque eu necessito já deste ambiente e não de… 

está a perceber? Da cozinha. Da lareira. (…) o meu ambiente está aqui. O meu conforto, vá.” M.15.1

Os usos justificam a transformação espacial, que se faz gradual e experimentalmente, à medida do cresci-
mento da família.

“Era, era… porque nós estávamos habituados, embora a casa fosse mais pequenina, onde vivemos [vivía-

mos]. Mas tinha cozinha onde se podia matar sempre o porco. E nós estávamos habituadas, todos os anos… 

E viemos para aqui, achámos assim… Fizemos primeiro uma muito pequenina, só mesmo para secar o 

fumeiro. Mas depois, começámos a pô-la maior, pronto. (…) dissemos assim: “Olhe, nós como temos assim 

uma família grande… E às vezes quando matamos o porco, e assim, gostamos de nos juntar (…) podia 

dar-nos um bocado da garagem?” (…) E alargámos assim mais um bocado.” M.3

“Isto aqui era quintal, a garagem começava ali. Era aquela a porta da garagem, a sala grande tenho-a 

para além. E levaram… saíram os filhos todos, levaram os carros! (…) Desfiz a garagem. Pronto, fiz lá 

uma sala para caberem lá todos, uma sala grande (…) e para unir esta cozinha. Esta cozinha… diz esta 

cozinha assim grande… com a lareira e… vêm eles [os filhos] estão aqui, depois vão embora, eu vou para 

dentro.” M.3.0.II

A ampliação da cozinha interior, por exemplo, só pôde ser feita aquando da saída dos filhos da casa dos pais, 

libertando o quarto anexo.

“Isso já, isto por exemplo aqui, era um quarto. (…) Eu gosto, pelo menos, de uma cozinha larga. Que se 

fosse hoje até tinha reparado nisso… eu na altura era (…) o que havia.” H.17. (…) “E também a gente 

como tinha dois filhos, precisávamos de três quartos, um para nós e um para cada um, não é? (…)” M.17 

Os processos de transformação subvertem, invertem e complexificam a lógica de cena e bastidores proposta 

nos projectos-tipo, deslocando a vida doméstica para compartimentos secundários (ou mesmo inexistentes no 

projecto inicial). Os usos da casa não se estabelecem de forma inequívoca: há liberdade na apropriação e no 

desígnio espacial e funcional.

“Tanto me sinto bem cá em baixo, como lá em cima… como na sala, como na cozinha (…) ” M.3 
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42. Na série Friends, Chan-
dler descobre que Monica – o 
exemplo da ordem e da higie-
ne absolutas - esconde todo o 
desarrumado e sujo dentro de 
um armário secreto. O espaço 
de reserva oculto é a condição 
necessária para a casa apresen-
tável.
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3.2.2. OS ESPAÇOS SUPLEMENTARES. SUJO E LIMPO / CHEIO E VAZIO.

Se é verdade que o binómio uso/representação se adequa à caracterização da maioria dos espaços dedicados à fa-

mília enquanto entidade colectiva, para dar conta de outros espaços da casa que desempenham uma função de 

suporte aos compartimentos principais ou complemento aos espaços nucleares da casa, é necessário recorrer ao 

conceito de espaços suplementares. Por um lado, esta categoria inclui os compartimentos menores da casa como 

despensas, arrumos, sótão ou garagens. Por outro inclui espaços “invisíveis” (domesticidades não confinadas aos 

limites do espaço formalmente projectado ou construído): os anexos e as caves. No projecto funcionalista dos 

anos 1960, estes espaços seriam identificados inequivocamente como os bastidores da casa – os locais onde as 

actividades menos nobres se desenrolam. Os usos dos habitantes reclamam, contrariamente, tanto a dignificação 

e valorização dessas tarefas quotidianas, quanto o protagonismo de alguns desses espaços na vida doméstica e no 

conjunto hierárquico da casa: os espaços suplementares também podem ser cenas.

O caso da cozinha duplicada, como se viu, ilustra claramente esta inversão. A habitação pode existir de modo 

autónomo sem a cozinha construída no quintal. No entanto, o modo de vida de muitos habitantes exige a 

existência de um espaço alternativo, que acolha as actividades que não têm lugar na cozinha-laboratório que o 

projecto oferecia.

Os conceitos de sujo e limpo e, de modo igualmente significativo, a sua problematização dicotómica e tensional, 

são tomados de L´Habitat Pavillonaire (Haumont e Raymond, 1966: 70), para ajudar a explicar as diferenças 

entre os dois espaços. A construção da cozinha de fora não é apenas consequência da incapacidade de alterar o 

interior de forma a responder aos usos desejados, é também uma oportunidade. Também na aldeia, como se viu 

(M.1.0, subcapítulo 3.1.) a cozinha existe como espaço duplicado, mesmo na circunstância em que a constru-

ção é de raiz. Este isolamento constitui a possibilidade de separar claramente o sujo e o limpo. A existência da 

habitação autónoma permite criar um refúgio do limpo – a casa apresentável – e estabelecer os limites físicos do 

trabalho doméstico. Aos espaços suplementares é permitida um desalinho, uma entropia, que são exorcizados 

dos compartimentos principais, cuja arrumação é feita de modo quase ritual. As características de um espaço 

limpo – mais convencional e genérico - definem-se assim por oposição ao outro, sujo, que escapa, por omissão, 

ao controlo normativo e é portanto mais rico na possibilidade de expressão de uma individualidade. 

A questão da (quase completa) duplicação da habitação encontra o seu exemplo mais evidente no talhão 3, em 

que o espaço do quintal e das garagens é modificado continuadamente, de maneira a responder a aspirações 

dos habitantes e adaptando-se às necessidades da família (no talhão 3.II também existem espaços semelhantes, 

embora de menores dimensões). Aqui, a cozinha tem uma dimensão utilitária e simbólica ambígua, como antes 

se constatou (subcapítulo 3.2.1.), sendo em simultâneo um espaço intensamente vivido, mas também de repre-

sentação de uma identidade. Esta dualidade manifesta-se nas exigências que lhe são feitas: ser lugar de práticas 

sujas, mas retornar regularmente a um estado de ordem expectável.
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43. e 44. Exemplos de densi-
ficação do quintal, através de 
anexos que se prestam a usos 
variados. Talhões 3 e 7.

45. - 47. A cozinha de fora. 
Os potes de ferro o escano ou 
a lareira são elementos fun-
damentais neste espaço, que 
absorve também outras práti-
cas que não encontram lugar 
nos espaços nucleares da casa, 
como o tratamento da roupa. 
Habitação 13.1.
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“(…) nós gostávamos de matar o porco, estávamos habituados na outra casa… a ter condições de matar 

(…) E fizemos a cozinha, esta cozinha aqui. (…) Quer vir ver? (…) Ontem fizemos as alheiras, hoje 

está-se a lavar os tachos e isto tudo. (…) Olhe, mas olhe que cozinha tão grande. Olhe, o fumeiro… (…) 

Agora quando está tudo arrumadinho… (…) Temos ali forno, uma casinha de banho… (…) é onde fa-

zemos pão. Temos ali uma casinha também de banho… ainda maior do que aquela pequenina! (…) Aqui 

dentro temos, aqui… isto foi feito quando a cozinha! Porque isto aqui também não tínhamos arrumações 

nenhumas. (…) Fizemos para (…) para pendurar presuntos… fizemos aqui para tudo! (…) Temos con-

dições para tudo. Só que agora nesta altura, está tudo desarrumado. E agora já se vai arrumar tudo. Olhe, 

ainda ficámos com o quintal bastante, aqui. (…) Ali cabe um tractor de lenha, daquele lado. (…) E agora 

é onde arrumam as coisas os meus filhos, os que têm andares com garagem… vêm aqui pôr bicicletas, pôr 

tudo… Agora a garagem é ali, onde está o carro. (…) Só está lá o carro.” M.3

É importante notar que este novo espaço não substitui em absoluto a casa formal, ambas coexistem em paralelo 

e desempenham papéis específicos na vida doméstica. A fundação de um novo lugar (ver capítulo 3.) não se trata 

de uma solução de último recurso que exprime uma incapacidade de apropriação da casa. Corresponde, como 

se viu, a um acto primordial - “inaugural” (Segaud, 2008: 97) - através do qual o habitante escolhe relacionar-

-se com o território nos seus próprios termos. O espaço suplementar do quintal apresenta-se sobretudo como 

uma oportunidade de “fabricar uma nova habitação” (Haumont e Raymond, 1966: 74), num exercício livre de 

transformação e apropriação. A oportunidade é de bom grado aproveitada pelos habitantes para recriar o espaço 

da aldeia, numa construção – literal e metafórica - que serve mais as necessidades do espírito que as do corpo:

“Eu criei os filhos naquela parte além [habitação original]. Só naquela parte. E com aquela cozinha. E nessa altura… 

vinha-me uma de Alfândega, vinha outra de Valverde… Tudo me vinha ter a casa. E eu governei-me lá bem. Eu 

governei-me lá com os filhos, nunca tive problemas. Mas depois vi que estavam a crescer, e a família estava a crescer, 

então é que resolvemos fazer aqui isto, pronto. O meu marido queria o escano. Queria a lareira. E para isso 

tinha que ser para aqui. Portanto ele gostava destas coisas, como era na aldeia, então viemos… então resolvemos fazer 

aqui.” M.3.0.II

A transformação do espaço corresponde a um processo, a um conjunto de acções no tempo que reflectem a 

avaliação contínua que o habitante faz do seu modo de vida, das condições físicas da sua existência e da possi-

bilidade de as melhorar. 

O sujo caracteriza os espaços dedicados a muitas das práticas referidas no capítulo 3.1.,mas o conceito não se 

esgota nesse entendimento cultural do uso. Sujo/limpo, cheio/vazio são binómios que descrevem um fenómeno 

alargado e transversal a muitos contextos e que traduzem a necessidade fundamental de encontrar espaços de 

reserva para libertar outros – reserva para o expectante, para o incómodo, para o privado, para o dissidente, para 

o informal e para o esporadicamente usado. O espaço de reserva é assim ambíguo: pode ser tanto contentor de 

objectos em espera como contentor de práticas. 

Ao contrário de muitos projectos de Viana de Lima1 que incluíam um grande número de armários embutidos, 

1   Veja-se, por exemplo, a Casa Maria Borges ou o Bloco Costa Cabral (Secca e Vieira de Almeida (ed.), 1996).
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os espaços de arrumação das casas do Toural resumiam-se às pequenas despensas e a um armário embutido na 

zona de circulação no caso do projecto-tipo II, tendo todos os outros espaços funções claramente explicitadas. As 

despensas permitem guardar bens que são usados no dia-a-dia, “o azeite e a mercearia e essas coisas todas!” (M.17) 

mas são insuficientes para acolher outros objectos que exigem mais área. Essa ausência de espaço-contentor é 

ressentida pelos habitantes, que procuram formas de contornar a escassez através do uso de espaços que tinham 

outro desígnio no projecto original ou que lhe foram acrescentados mais tarde. As garagens são um exemplo 

recorrente dessa redefinição funcional. Ao serem espaços relativamente genéricos, cujo uso previsto não depen-

de de dispositivos particulares ou de elementos infra-estruturais – condutas para a água, luz, gás, fumos… -, 

prestam-se a uma multiplicidade de usos. A disposição contígua das garagens permite alguma flexibilidade na 

definição dos limites laterais, principalmente nos casos em que a totalidade da casa pertence à mesma família 

(talhões 3, 15, 17…), o que por sua vez altera as possibilidades de uso que os compartimentos oferecem.

“Ah, temos três [carros]! Estamos ricos. As garagens… também fizemos alteração, na garagem. Porque com 

a garagem do rés-do-chão (…) A garagem do primeiro andar… (…) tinha uma espécie de corredor, mas 

tapado… não sei se já viu alguma? (…) E nós desfizemos o corredor, então cabem-nos lá dois carros. (…) 

Só tirámos uma [parede]. (…) As garagens… a de aqui, do rés-do-chão, não tem lá nada, está lá um ar-

mário, que era um armário que já saiu daqui, destas casas. (…) [na outra garagem] primeiro tínhamos lá 

a máquina-de-lavar mas eu depois passei a máquina-de-lavar para ali para o rés-do-chão. Para ali para 

baixo, para a outra cave. (…) É só mais para os carros.” M.17

Mas a relevância dada ao automóvel nos projectos-tipo nem sempre coincide com a valorização que é feita pelos 

habitantes. As práticas exprimem uma hierarquia de prioridades que preza mais um exercício livre da organi-

zação do seu espaço do que a ocupação estéril – e, na sua perspectiva, pouco racional - dos compartimentos 

disponíveis. 2

“Em princípio usava mais [a garagem], agora não tenho usado tanto porque tenho lá umas coisas, tenho lá lenha 

e assim e não tenho usado. (…) Sim, sim os antigos [inquilinos faziam fumeiro]. (…) É onde tenho a comida do 

coelho.” H.1.1

A proposta arquitectural – ao saturar funcionalmente o espaço – não deixa lugar nem para o “mobiliário”, 

para os “bibelots” e para as “obras” de arte de que Corbusier falava pejorativamente (2015), nem para todos os 

objectos utilitários “indispensáveis” à vida moderna. E o habitante da casa unifamiliar é, como observado por 

Haumont e Raymond, “um homem que acumula todo o tipo de coisas inúteis ou obsoletas: ‘nunca se sabe…’” (1966: 

112).

“Eu gosto muito dela, mas agora já vejo… casas assim… melhores. Não é que eu quisesse ir para lá, mas 

vejo que… que são casas com (…) outras condições. Roupeiros onde por… aqueles roupeiros grandes, que 

aqui não temos nenhum roupeiro em casa. Naquela altura era tudo guarda-vestidos, guarda-fatos. (…) 

2   “Le besoin d’espace n’est pas seulement une affaire de grandeur, de prestige, de perception scopique, il repose aussi sur la demande de 
pouvoir aménager, meubler plus librement son espace et de s’y mouvoir avec davantage de fluidité. La manière avec laquelle, par exemple, 
nombre de ménages utilisent leur garage pour y ranger tout, sauf leur voiture, atteste de la persistance de cette fonction primaire de la 
maison, machine à habiter et à ranger.” (Léger, 2013)
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Já fiz um roupeiro grande na garagem… uma parte do armazém. E já se mete lá muita coisa, porque 

assim em casa… assim com cinco filhos, também… Era em cima, era em cima nos “terceiros”. Tinha lá 

também… mandei fazer um roupeirinho. (…) Agora a gente já vê, na casa agora dos filhos, que já têm 

roupeiros onde cabe tudo. Pronto, cabe tudo, põem ali tudo. (…) E aqui nesta casa a ver se faço assim um 

roupeiro… assim passado… assim algum tempo. Bem andava a ver… mas aonde, aonde, aonde?” M.3

A necessidade de utilização dos espaços habitáveis pressiona os objectos para fora dos compartimentos nucleares 

da casa, para as periferias da vida doméstica. Os objectos são reunidos em compartimentos do cheio e/ou do sujo, 

o que permite libertar outros de uma carga excessiva, criando espaço e lugares de práticas. Essa lógica aplica-se de 

modo mais ou menos permanente, mas adapta-se também aos momentos excepcionais da festa:

“E o meu marido gostava muito de ter a casa cheia. Sempre, gostava de ter… e fazemos. (…) Ali aquela 

sala depois é para as sobremesas e para os… fritos (…) ponho sempre ali tudo. E depois aqui comemos! (…) 

Aquela é só para a doçaria.” M.8.0

O cheio de práticas (comer) e o cheio de objectos (doçaria) têm por vezes um carácter mutuamente exclusivo, 

conciliado pelos corpos em movimento: os habitantes que circulam entre os espaços. Os espaços de arrumação 

acabam por constituir uma parte significativa da casa, não muito vivida mas indispensável. O discurso nem sem-

pre revela essa valorização, que se faz muito mais através das práticas quotidianas de organização e de limpeza.

“E depois tem escadas para o “terceiro”. Que aquilo… aquilo está miserável, nem se pode… a minha neta 

quer lá ir, não a deixo lá ir porque… até eu tenho medo de ir lá! (…) Não, não tenho lá muitas coisas, 

que o meu filho, o outro dia, esteve lá, encarregou-se… encarregou-se o mais novo de tirar de sacada o que 

estava lá e… pronto. Havia lixo, não é? (…) Depois tem aqui o cubículo, não presta para nada… (…) 

Não tem isolamento, não tem… é por isso que está tudo sujo, não tem condições nenhumas.” M.17

O sótão, que acaba por ocupar uma área bastante maior do que a prevista no projecto-tipo II, é depósito de todo 

o tipo de objectos esquecidos - mobiliário antigo, acabamentos que foram sendo substituídos (portas, caixilhos), 

material de construção – mas também de objectos que se guardam para ser recordados. 

A localização periférica dos espaços-contentor é vista em simultâneo como uma vantagem e como um inconve-

niente. Se por um lado possibilita a delimitação física que reforça o simbolismo oposto do sujo e do limpo, do 

cheio e do vazio, por outro, a distância cria atritos na vida quotidiana. Essa dualidade vai sendo enunciada pelos 

habitantes: a produção do discurso é contemporânea da produção de sentido e faz-se de avanços e recuos, de 

conclusões, arrependimentos e reflexões sobre a vida doméstica.

“[a casa] É cansativa, é muito cansativa, porque tem a cave. Que é a cave, onde é que eu tenho as arcas, 

onde é que eu tenho a máquina de lavar (…) E… e é cansativo porque pronto, estender… quero ir por a 

máquina a lavar, tenho de ir para baixo, não é? Tenho de ir… Depois, as arcas estão lá, tenho de ir buscar 

comida. Tudo está lá em baixo. E são muitas escadas, eu ainda há pouco tempo dei um tombo enorme. (…) 

isso é que era bom, que não tivessem caves, ora vê! (…) É certo que depois tinha de haver arrumações. (…) 

Então, e se for como a minha, Deus nos defenda. Há lá escadas, há escadotes, há banca de carpinteiro, há 

mesas, há… estantes para pôr as garrafas, santo Deus! (…) Onde é que se metia isso? Olhe, também não 
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havia [as coisas que lá guarda], pronto, acabou. (…) Em vez de ter uma arca, não a tinha. Olha. Tinha 

a arca frigorífica e chegava bem e ia lá buscar as coisas quando pudesse. Mas ter os frangos na aldeia, não 

os tínhamos. Não é? Que eu não podia criar frangos.” M.17

O marido desta senhora reflecte ainda sobre a dimensão social e cultural do trabalho doméstico de provisão da 

casa e da acumulação de mantimentos. As mudanças no papel da mulher vêm assim justificar um conjunto de 

opções espaciais que incluem a criação de espaços suplementares de armazenamento.

“Não é como antigamente, a gente queria comer vitela ia ao talho, ficava ali ao lado, comprava-se no 

mesmo dia ou passado dois ou três dias (…) Mas tendo arca… E a gente precisa da arca! (…) E depois, 

está claro, os tempos são outros. As mulheres antigamente, era rara aquela que trabalhava. Portanto… 

estava em casa, ia ao talho, ia à mercearia, ia… não precisava de acumular mantimentos em casa. Era o 

dia-a-dia.” H.17

Haumont e Raymond (1966: 75) e Segaud (2008: 136) sublinham como a habitação de mínimos (o aparta-

mento, a habitação funcionalista), ao reduzir os espaços da casa ao indispensável, suprime não só objectos exce-

dentários mas também práticas que o habitante legitimamente reivindica como necessárias – actividades ligadas 

ao trabalho doméstico, mas também de lazer. 

O tratamento da roupa, por exemplo, não encontra espaço nem na pequena cozinha nem nas casas de banho. 

O projecto-tipo previa a instalação de lavadouros associados às garagens que foram na sua maioria concretiza-

dos, mas a vulgarização da máquina-de-lavar passou a exigir uma condição de interioridade que faz deslocar o 

tratamento da roupa para as caves ou para as marquises, ou atomizar as suas várias acções - lavar, secar, passar, 

arrumar - por espaços diversos da casa – varandas, quintal, quartos.

“Preciso, porque para ali [cave] é que a gente faz as arrumações, não é? É a bacia da roupa, é a roupa suja, é calçado 

de mudar (…) a sapateira de Verão para Inverno, cobertores, colchas. Essas coisas todas. Ponho tudo lá para baixo. 

(…) Ainda estive para fazer um roupeiro, talvez ainda o faça naquele quarto. Mas no guarda-fatos… não cabe assim 

muita coisa.” M.1.0

Ao contrário das práticas culinárias, que possuem grande relevância na definição da identidade dos habitantes 

e reclamam visibilidade, as práticas de limpeza da roupa ocupam efectivamente os bastidores da casa, aceitando 

uma segregação que atesta o seu carácter privado e íntimo (Laermans e Meulders, 1999: 128).

Para além dessa dimensão quase estritamente utilitária dos espaços suplementares, existem práticas que só aí 

encontram possibilidade de expressão. No subcapítulo 3.2.1., reflectiu-se sobre os espaços que concentram em 

si as actividades socializadoras, colectivas, seja no âmbito mais restrito da família, ou num círculo alargado de 

relações. É em alguns espaços suplementares (e não exactamente no quarto, como se verá adiante) que existe a 

possibilidade de explorar uma vivência doméstica individualizada – ainda que tampouco íntima. Se a cozinha é 

dominada pela figura da mulher (ver subcapítulos 3.1. e 3.2.1.), o homem tende ocupar espaços menos visíveis 

da casa, a que se associa um certo isolamento, um poder estar em paz.



1613.2.2. Os espaços suplementares. Sujo e limpo / cheio e vazio.

GSEducationalVersion

49. - 52. Os espaços suple-
mentares - observa-se como o 
mobiliário antigo, electrodo-
mésticos obsoletos e outros 
objectos ocupam os espaços. 
O tratamento da roupa ocu-
pa também parte do espaço 
do quintal. Da esquerda para 
a direita, de cima para baixo: 
habitações 15.1, 15.1, 4 e 
13.1.

48. Em cima, esquema dos 
espaços suplementares, do cheio 
e do sujo, localizados nas pe-
riferias das habitações: sótão,  
marquises, caves, quintal, ga-
ragens e anexos. Talhão 15.
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 “O estúdio [na garagem] foi muito importante para o meu pai. Porque repare, o meu pai tomava o peque-

no-almoço e ia lá para baixo. Tinha a casa de banho, tinha tudo… só vinha cá para cima (…) almoçar, 

depois ia lá para baixo. (…) Para ele isso era… era feliz, percebe? Com essas coisas” M.15.1

Esses espaços estão por vezes relacionados com o desempenho de algumas tarefas de administração da casa, 

embora a justificação utilitária pareça ofuscar outras práticas que têm um carácter mais recreativo. 

“O meu marido tem o escritório em cima. (…) é só para o meu marido ter lá a papelada dele, ou facturas, 

ou fazer isto, fazer aquilo. (…) ” M.17

De facto, os espaços suplementares podem ser lugares de experimentação, de lazer, de bricolage e de descoberta. 

Possibilitam também uma socialização alternativa dos jovens, que reclamam uma informalidade que os espaços 

convencionais da casa não possuem.

“E ele [o filho] ia-se para a cave, e fez lá uma mesa de pingue-pongue e vinham… depois vinham para ali 

a jogar. (…) Está inteira. [a cave] (…) Está ampla, o meu marido tem lá o banco de carpinteiro… Tenho 

lá as arcas, temos lá a mesa de pingue-pongue… continua a lá estar. Ele também pós um cesto, um cesto 

para fazer basquete, futebol, voleibol, qualquer coisa… Ah, fez um (…) um skate, uma espécie de skate. 

(…) Lá ia, lá engendrava e ia para lá fazer essas coisas. E depois tinha um rádio, um rádio (…) o garoto 

estava a fazer experiências… o rádio desfê-lo todo. (…) Andava a descobrir aquilo o que era. (…) Para 

saber como era, e como é que trabalhava.” M.17

O sótão, a garagem, a cave ou o quintal são compartimentos que escapam ao controlo ordenador que está as-

sociado à responsabilidade feminina de cuidado do lar (Haumont e Raymond, 1966: 71), o que estabelece um 

equilíbrio simbólico – com reflexo espacial - de funções e papéis de género (talhões 7, 8, 17). Esse equilíbrio 

também é procurado entre os vários âmbitos da vida doméstica – a actividade manual contrapõem-se à intelec-

tual – aos quais estão atribuídos lugares específicos.

“Olhe, o meu sítio é aqui, onde estou agora, olhe. Normalmente (…) viro a cadeira ao contrário, para 

ver televisão e é aqui. Lá em cima, vou de vez em quando, tenho lá uns papéis a arrumar, mas agora de 

Inverno até me dá muito a preguiça de lá ir, porque aquilo é frio. (…) Ah, se estiver sol…” H.17 “Na 

varanda, ao sol! (…) Ou no Verão ao fresco.” M.17 “Se ficar aqui, vou para a cave (…) a limpar, ou ali 

no quintal a fazer qualquer coisa. (…) tenho lá um banco de carpinteiro, tenho lá umas chaves, quer 

dizer… eu fazia de tudo! (…) E de resto, entretinha-me por ali. (…) mas ler, gosto mais de ler é à noite, 

ou então, às onze quando venho até à hora do almoço.” H.17

E se, no caso da mulher, a ausência da cave não parece alterar substancialmente o modo de vida – pelo menos a 

nível do discurso – o mesmo não acontece no caso do homem, que ressentiria essa ausência como a privação de 

uma dimensão da vida, que só encontraria outra forma de espacializar-se na casa da aldeia:

“Bem, talvez tivesse… de harmonizar a minha maneira de ser de outra maneira, não é? Porque não tinha 

a cave já, para estar. E talvez… E aí talvez fosse mais para a aldeia. Até talvez fosse mais para a aldeia.” 

H.17
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É possível constatar que os espaços suplementares permitem aos habitantes gozar de uma liberdade que os espa-

ços nucleares da casa interditam. Habitar está longe de ser uma acção puramente privada, razão pela qual os 

compartimentos principais que constituem a habitação convencional precisam de obedecer a uma organização 

socialmente codificada. O espaço extra é assim oportunidade para práticas não uniformizadas e particulares a 

cada família, que exprimem uma variação rica no conjunto das casas estudadas e também ao longo do tempo.
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53. - 55. Espaços flexíveis, 
que se prestam aos usos que 
a família exige nos vários mo-
mentos da vida. Da esquerda 
para a direita: habitações 7.0, 
15.1, 15.1.

56. - 58. Garagens, diferentes 
ocupações e actividades. Cria-
ção de animais, arrumações, 
“estúdio”. À esquerda, e à di-
reita, em baixo, talhão 15. Em 
cima, habitação 7.0.
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3.2.3. INDEFINIÇÃO FUNCIONAL COMO VALOR.

A atribuição de uma função específica a um compartimento da casa é uma característica, como se viu no início 

do capítulo 3., limitadora do seu potencial utilitário. Se em alguns casos a função está intrinsecamente relacio-

nada com os dispositivos infra-estruturais e com o mobiliário fixo que fazem parte do compartimento, existem 

outros espaços mais flexíveis e que se prestam a usos diversos. A possibilidade de adaptação não se resume, no 

entanto, a um conjunto de características espaciais genéricas - dimensões, luminosidade, ventilação, entre ou-

tras. É necessário que esse espaço não seja solicitado para desempenhar um papel principal no conjunto da casa 

(sala, cozinha, casa de banho ou quarto de dormir) para que possa existir liberto de expectativas e exigências. 

São, por esse motivo, os espaços suplementares que acabam por revelar maior flexibilidade - possibilidade de 

acolher diferentes actividades através de pequenas modificações -, adaptabilidade - possibilidade de alteração de 

acordo com as novas funções – e polivalência - capacidade de acolher diferentes actividades simultaneamente 

(Cruz, 2009). Só nesta circunstância os compartimentos podem verdadeiramente ser “espacios no específicos, esce-

narios vacíos para la acción humana, en los que realizamos los ritos y las improvisaciones de la vida.” (Moore, Allen, 

Lyndon, 1985: 80). Alguns espaços suplementares surgem assim como espaços do indeterminado, sem função 

vinculante e cujos usos vão sendo decididos e reformulados à medida dos desejos dos habitantes. O improviso, 

a criatividade e a necessidade vão pautando as acções quotidianas que atribuem propósito e sentido.

A introdução das caves no projecto de execução traduz essa vontade indefinida de espaço, que é uma exigência 

de liberdade futura. No projecto, a afectação funcional dos espaços da cave – carvoeiro, despensa e adega - trata-

-se de uma justificação vazia (nunca concretizada), que oculta os verdadeiros propósitos, frequentemente ainda 

por decidir. Se a função tende a preceder a construção do espaço e o uso se lhe sucede (Cruz, 2009: 107), aqui 

reclama-se um espaço autónomo, cuja justificação radica na própria necessidade de espaço.

“J’ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce inutile, absolument et délibé-

rément inutile. Ça n’aurait pas été un débarras, ça n’aurait pas été une chambre supplémentaire, ni un couloir, ni un 

cagibi, ni un recoin. Ç’aurait été un espace sans fonction. Ça n’aurait servi à rien, ça n’aurait renvoyé à rien.” (Perec, 

2000:66) 

Os habitantes fazem uso desses espaços disponíveis e expectantes e transformam-nos – por vezes mais do que 

uma vez – para dar resposta às necessidades da família, quotidianas ou esporádicas e antecipadas.

“Eu tenho um sobrinho comigo a viver, dorme naquele. Ele até está deitado em baixo, que eu fiz lá um 

quartinho, caso viessem visitas ou assim alguém… dormir lá. (…) É, tenho esse quarto em baixo que 

fiz… dividi a cave. A cave era ampla e eu dividi-a, fiz divisórias. Fiz uma casinha de banho, um quartito, 

um… uma… é onde se põe a máquina de lavar e o calçado (…) lavandaria pequenina, não é? Pronto… 

mas tem o nome igual, não é? As coisas são o que são…” M.1.0

A indefinição funcional dos espaços funciona como um seguro que vai acomodando confortavelmente às diver-

sas circunstâncias da vida, dando aos habitantes um fôlego que a habitação de mínimos não permite. O espaço 

de reserva cria “tempo de reserva” (Haumont e Raymond, 1966: 80). As caves e as garagens constituem um espa-
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ço adaptável, que pode existir como complemento da habitação ou ser tornado autónomo. O habitante constrói 

hipóteses, múltiplos futuros que a casa deve poder enquadrar, pelo menos em potência. 

“Por exemplo, nas caves, eu mandei dividir… para uma futura… para alugar. (…) Mas que depois, está 

claro, para não andar a pedir na Câmara autorização, que não sabia se me davam, para fazer baixada. 

(…) Quando fizeram a casa, deixaram a instalação feita separada, da água, para as caves. Não é? (…) 

Nas caves, não podia por contador sem pedir autorização à Câmara. Tinha o lugar para eles. Não podia 

fazer a baixada, sem autorização da Câmara, não sabia se ma davam. (…) Depois também não sabia 

se… para arrendar era mais a estudantes (…) Mandei fazer as divisórias, com cozinha…. Olhe, uma 

cozinha tão boa como esta! Uma salinha, dois quartos. Quarto de banho bom, melhor que estes. E depois 

ficou abandonado… olhe, está lá tudo, está lá tudo arrumado, coisas que vieram... Na aldeia também an-

dei lá com obras, mas também sem projecto nenhum. E coisas, camas velhas… vieram para aí! Estão para 

arrumações [as caves], mesmo a que foi dividida para habitação (…) e por exemplo, numa necessidade… 

supomos que andamos com obras, podíamos mudar para lá. Nós quando foi na outra, quando andávamos 

aqui com as obras, fizemos um fogão, numa cave (…) enquanto andaram aqui com as obras, a cozinha 

funcionou… funcionou lá sempre a cozinha.” H.17 

A cave pode ter tido diversas funções - habitação própria temporária, arrumos, espaço recreativo dos filhos, 

fonte de rendimento através do aluguer – que a família atribui segundo a sua necessidade quotidiana e posição 

no ciclo de vida. 

Também as garagens revelam uma grande versatilidade funcional (Boudon, 1969). Como se constatou, é muito 

frequente a sua transformação em cozinha de fora, mas muitas das alterações funcionais concretizadas pelos 

habitantes tem outros objectivos e nem sempre implicam grandes modificações espaciais e infra-estruturais 

(Imagens 56. - 58.). De facto, a acção com maior potencial que pode ser levada a cabo pelos habitantes não é 

necessariamente uma profunda alteração arquitectónica, mas o reequacionamento das prioridades domésticas 

e a atribuição de propósito. Assim, o habitante vai ensaiando possibilidades, testando a sua validade através de 

acções de baixo impacto construtivo mas profundo impacto espacial, que conduzem eventualmente a acções 

mais incisivas e radicais.

“Fizemos para aqui a cozinha grande… e a sala. (…) Ainda pus cá primeiro o escritório ao meu filho, aí, 

aí na sala.” M.3.0.II

As garagens do talhão 15 chegam mesmo a ser usadas como salas de aulas de catequese, antes de servirem para 

arrumos, para criação de coelhos e serem parcialmente transformadas num “estúdio” (compartimento com 

banca de cozinha, cama e pequena casa de banho).

“Dei catequese em Chelas.” (…) “E dava na minha garagem, mas assim com condições, com aquecimento, 

pronto! (…) Aqui ao bairro. Mas o que é me aconteceu? Eu comecei com meia dúzia e cheguei a trinta! 

Porque vinham os (…) da elite! Quando se aperceberam (…) que dava a catequese como estava a dar…! 

Eu não era conhecida cá em Bragança… então vieram, vieram para aqui… (…) eles entravam e saiam lá 

pelo portão de trás. (…) Mas na garagem eu tinha condições, percebe? Tinha depois a garagem decorada, 
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não era nada disso, estava uma garagem… não é nada do que viu… portanto agora é para arrumações 

e tudo. Portanto, eu tinha condições, tinha bancos grandes, daqueles compridos… onde eles se sentavam. 

Tinha aquecedor, tinha ventoinha no Verão. No Verão também não era muito tempo, eles tinham a co-

munhão antes daquele calor grande. E… e eles saiam portanto pelo portão… de trás. E o Zé vinha pelas 

escadas acima. E digo-lhe assim: ‘Ó Zé, onde é que tu vais?! Tu enganaste-te?’ ” M.15.1

É de notar como tanto no caso do talhão 15 como do talhão 3.II (cuja garagem foi primeiro um escritório) o 

isolamento destes compartimentos face aos espaços nucleares da casa é visto como positivo e até necessário. As 

práticas descritas não são inteiramente domésticas, pertencendo mais ao âmbito profissional. É por esse motivo 

que é tão importante estabelecer as distinções entre entrada da frente e entrada de trás: o uso da entrada con-

textualmente errada corresponde a uma intrusão na vida privada que gera no habitante uma reacção forte. A 

autonomia dos blocos das garagens adapta-se perfeitamente às relações de proximidade entre vizinhos e conhe-

cidos, que não chegam a ser íntimos.

O quintal, por sua vez, constitui-se como espaço imensamente polivalente. Enquanto a utilização do jardim 

frontal responde a determinadas espectativas sociais e estatutárias, o espaço do quintal goza de uma privacidade 

que lhe permite absorver todo o tipo de usos que os restantes espaços da casa não conseguem suportar (Hoddé 

e Léger, 2002). Os usos que acolhe vão do lazer – talhão 10, por exemplo - ao estritamente utilitário, obser-

vando-se frequentemente uma fusão e sobreposição dos dois. Na era da produção massificada da habitação e 

numa circunstância em que ela corresponde a mínimos estabilizados – de áreas, de funções -, os prolongamentos 

exteriores tornam-se essenciais para completar uma eventual insuficiência do espaço construído (Moley, 2006: 

32). Assim, as práticas que não encontram espaço no interior da habitação são deslocadas para áreas exteriores 

contíguas cuja indefinição funcional lhes torna possível acolhê-las. “Plus le logement est petit, plus les prolonge-

ments du logis doivent être importants et onéreux. (…) si ces besoins ne sont pas satisfaits à un échelon, ils devront 

l’être à un échelon supérieur.” (Auzelle apud Moley, 2006: 148)

Um outro conjunto de espaços que possui alguma versatilidade funcional é o dos quartos, em especial os que 

se encontram no sótão. Quando não pertencem especificamente a nenhum membro da família, constituem 

compartimentos de tamanho intermédio que podem acolher usos variados. Também neste caso se observa que 

os compartimentos do piso principal da habitação se mantêm na sua maioria algo genéricos e de aparência con-

vencional, dado que se encontram mais frequentemente sob o escrutínio do outro. É nas periferias da habitação 

que antes se referiu (subcapítulo 3.2.2.) onde se abandona a exigência da constante apresentabilidade e os usos 

são mais divergentes e livres.

“Tocavam guitarra os dois [sobrinhos] (…) deixava-os fazer os convívios todos, o que naquele tempo era 

um problema. Estavam aqui em casa, não faziam mal nenhum, percebe?” M.15.1

Os habitantes valorizam, mais uma vez, a capacidade dos compartimentos responderem a necessidades constan-

tes e a situações temporárias, ao quotidiano e ao imprevisto.

“Para dormir só usamos praticamente um [quarto]. Depois temos dois praticamente para visitas... e para 

arrumações.” H.1.1
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“Ainda houve… no escritório [sótão] ainda houve alguém que dormisse lá. A minha irmã, por exemplo, 

que ainda tinha cá os meus filhos. A minha irmã dormia lá. Dormia lá. Tínhamos lá uma cama e pronto.” 

M.17

“Tenho lá uma secretariazita e tal… uma máquina de escrever antiga, ainda. Tenho aí o computador, mas 

quase não sei trabalhar com ele. Mas esse tenho aqui em baixo, aí num quarto. E às vezes até subo lá para 

cima, principalmente de Verão, sou capaz de o levar. Outras vezes trago-o para aqui.” H.17

Nas circunstâncias em que os elementos familiares não ocupam a totalidade dos quartos do piso principal, estes 

podem acolher outros usos, embora tal aconteça menos frequentemente no conjunto das casas. É o caso da ha-

bitação 10.0, em que um pequeno quarto é usado como sala em que se fazem trabalhos de costura. Aqui, apesar 

de se tratar de uma actividade profissional, existe um carácter fortemente doméstico, introvertido e familiar. 

Na habitação 15.1 um dos quartos foi usado como sala para fabrico de tapetes e, actualmente, de jogos, para 

o sobrinho-neto da habitante. É de notar o caso da habitação 7.0, em que a reformulação do espaço interior 

(subcapítulo 3.2.5.) dá origem a um pequeno compartimento (que ocupa sensivelmente a posição anterior de 

um quarto) que se usa como arrumos ou, esporadicamente, como sala de jantar formal, o que demonstra uma 

verdadeira flexibilidade do espaço, permitindo práticas distintas apenas pela deslocação de alguns objectos que 

contém (subcapítulo 3.2.6.).



1693.2.4. O quarto – cápsula do inanimado ou espaço vital?

3.2.4. O QUARTO – CÁPSULA DO INANIMADO OU ESPAÇO VITAL?

“O resto é os quartos, é só para dormir.” M.17

Em L’Habitat Pavillionaire, Haumont e Raymond apontam a quase total ausência de discurso sobre os espaços 

dos quartos, que atribuem em parte a uma “anulação da vida” induzida pelo sono (1966: 87). De facto, se a 

consciência é uma condição da vida, dormir parece constituir um hiato, sobre o qual não há memória nem 

reflexão. No Toural encontra-se um discurso semelhante, sintético e que descreve pela negativa: dormir exclui a 

consciência; só e apenas excluem tudo o resto. Nestes casos, também os quartos são bastidores das casas. Conside-

rados quase paradoxalmente como compartimentos principais na hierarquia da casa, a sua importância deve-se 

principalmente à imprescindibilidade da sua função, que não reflecte necessariamente uma riqueza das práticas 

nem a socialização do seu espaço. Mas se o discurso sobre o quarto é quase ausente, tal não significa forçosa-

mente uma correspondência exacta com as práticas – o quarto é o compartimento do íntimo, do individual ou 

do conjugal, daquilo que não se partilha. Em situação de entrevista, a pergunta feita sobre os seus usos, carente 

de sentido ou despropositada, é recebida com surpresa: “O que é que eu faço em cada um? No quarto, é dormir.” 

M.15.1

Parece ser consensual, sempre que possível, a atribuição de um quarto a cada elemento da família, com excep-

ção do casal. Nos casos em que uma constituição familiar mais numerosa o exige, os quartos são partilhados 

sempre entre irmãs ou irmãos, atribuindo ao quarto a definição de uma identidade que se não é a individual, é 

de género. 

“Mas na altura os quartos era suficientes?” “Eram, eram… das raparigas, das duas meninas era este… e o 

dos rapazes era aquele! Tinha duas camas… aquele de além tinha duas camas, onde é que eu estou agora, 

a saleta, tinha duas camas… tinha o guarda-fatos e tinha um camiseiro. Como a cómoda ocupava muito, 

tinha um camiseiro, assim alto, grande… cada um tinha a sua gaveta. (…) Cabia tudo lá, e tinha espaço 

para eles estarem. [quarto dos rapazes] (…)” M.3.0.II

Apesar de relativamente vazios de práticas, os quartos são lugares onde os habitantes se rodeiam de objectos 

queridos - fotografias, um livro, a colcha – que ajudam à construção de um sentido privado de identidade, à 

definição do indivíduo ante si mesmo e não perante o outro. Por esse motivo é-lhe dada também a liberdade de 

não ter que esperar permanentemente a visita do estranho.

“Este quarto, agora estamos aqui (…) Ainda nem fiz a cama. (…) olhe, ainda nem arrumei o quarto.” 

M.3

No geral, os habitantes mostram uma satisfação relativa com as dimensões dos quartos. Se na cozinha o tama-

nho reduzido lhes parecia inexplicável, nos quartos ele não é visto como um inconveniente. As características 

espaciais validam os quartos como lugares onde apenas se dorme, concepção que os habitantes transportam das 

suas experiências domésticas passadas. 

“Pronto, os quartos é o suficiente. Para este, para uma cama de casal não dá, dá para uma cama de solteiro. 
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(…) Este era outro… aqui dava, assim apertadinho, dava para uma cama de casal, não era muito bem, 

mas… O outro dá bem, e o meu também.” M.17

Apesar do espaço bastar nos talhões com projecto-tipo II, o habitante aspira a mais, imagina como seria a sua 

vida noutra casa. As casas-tipo I constituem esse ideal – do unifamiliar, do desafogado – embora, como ser verá 

mais adiante (subcapítulo 4.1.), a opção pelo maior número de compartimentos, mas de menor área, seja a mais 

frequente e plenamente consciente.  

“Ai, mas eu… eu para mim, eram estas vivendas, assim como a da D. Lurdes. (…) Os quartos grandes to-

dos, os quartos grandes. É que aquela casa não tem um quarto pequenino, tem-nos todos… tem quartos 

bons. Tudo.” M.3

Se os contextos cultural e social tradicionais dos habitantes parecem cultivar mais uma vivência doméstica colec-

tiva que encontra no espaço da cozinha a sua máxima expressão (e que esvazia o quarto de práticas socialmente 

significantes e valorizadas) a progressiva urbanidade dos habitantes introduz elementos – dispositivos, práticas e 

concepções – que indicam uma tendência de maior vivência do quarto enquanto espaço de exploração de uma 

individualidade.

“O quarto é para dormir. Há pessoas que têm o hábito de ver lá televisão… eu nunca gostei de ver televisão 

no quarto. Nós até tínhamos lá televisão no quarto, que ele [marido] gostava, mas eu custava-me a ador-

mecer com a televisão. E depois tinha que me levantar cedo, para as aulas… Agora já não me fará tanta 

diferença, não tenho horários a cumprir.” M.1.0

De facto, se o quarto adquire outros usos, estes relacionam-se com uma maior escolarização e com a progressiva 

separação entre trabalho e lazer, uma separação que, como se notou no capítulo 3.1., estava ausente do âmbito 

doméstico. Estar só, e dedicar-se a actividades que a mais ninguém dizem respeito é sinal da procura de uma 

identidade que não se esgota na pertença familiar (Cruz, 2009: 48-50).

“Deito-me cedo, às dez e meia, depois leio na cama um bocado. Até… até me adormecer. (…) ler, gosto 

mais de ler é à noite, ou então, às onze quando venho até à hora do almoço.” H.17

A leitura ou o visionamento de programas de televisão ganham maior relevo e passam, com o tempo e com a 

lenta transformação que a modernidade opera, a constituir uma dimensão importante do quotidiano. O quarto 

deixa de ser bastidor da vida doméstica colectiva, compartimento esquecido e votado à insignificância (Hau-

mont e Raymond, 1966: 86), para se assumir como cena: o lugar da intimidade emocional. Existe como espaço 

resguardado que é oposto e, ao mesmo tempo, complemento necessário da vida social exterior.

“A gente chora e ri… e ninguém tem nada que saber da nossa vida. Não é? Sim, porque… eu vou para a 

rua… ninguém tem nada que estar a ver a minha tristeza, não é? E, muitas vezes, no meu quarto é isso. 

(…) Onde se recordam mais coisas boas… Recorda-se… como tenho lá aquele televisor, estou ali, ponho 

aquele almofadão, atrás das costas, leio… Não me doem as costas e leio, durmo, choro, rio… e depois 

acordo, vejo televisão... Pronto, e vai-se passando, o dia-a-dia… e a noite. Que eu de dia sou vadia. Vou 

ao café, pronto. E vou dar uma volta, com as amigas e depois venho para casa.” M.8.0
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59. - 61. Quartos que apre-
sentam mobiliário e objectos 
tipificados - cama, cómoda, 
espelho, armário - espaços do 
sono.

62. e 63. Quartos em que se 
observa a introdução de novos 
usos, a leitura ou o visiona-
mento de televisão, associados 
com gerações mais novas.
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No caso desta habitante, é curioso constatar como a valorização que se faz do quarto – relacionada, sem dúvida, 

com a variedade e duração das práticas – conduz a uma vontade de ampliação do seu espaço. Mas essa amplia-

ção não tem por objectivo permitir práticas antes impossibilitadas. O desejo de espaço associa-se mais a uma 

correcção da posição hierárquica que o quarto ocupa no conjunto da casa de modo a corresponder à posição 

significante que o espaço ocupa na vivência quotidiana doméstica.

A atribuição dos quartos aos vários elementos da família e práticas respectivas faz-se de um modo relativamente 

subjectivo. Na maioria das casas construídas as grandes diferenças de área entre os quartos que existiam no 

projecto-tipo II – principalmente em relação ao que era destinado à criada - foram esbatidas, o que conduz à 

reflexão sobre outras qualidades espaciais como a exposição solar, a proximidade ou distância aos outros quartos 

e a relação mais directa com a casa de banho. 

“É, é deste lado [o meu quarto].” “Gosta mais?” “Não, foi assim logo… pronto! Aquele foi destinado ao 

meu filho mais velho, aqui era o do meu mais novo, que é mais pequenino. E… pronto, ficámos com 

aquele. (…) Por exemplo, é também mais quentinho. Aqui a geada… aqui agora quando é nesta altura, 

o gelo… não derrete. Não, às vezes podia dar o sol, mas agora não, nesta altura não.” M.17

Se os compartimentos que eram destinados a quartos nos projectos-tipo podem facilmente ser convertidos para 

acolher outras funções (ver 3.2.3.) e essa redesignação se faz com alguma frequência, o mesmo não acontece 

inversamente. Em apenas dois casos se faz uso de outro compartimento como quarto de dormir, e as motivações 

são distintas (Imagem 64.).

Na habitação 3.0.II, a troca entra sala e quarto contíguo faz-se, curiosamente, não para melhorar as condições 

do quarto, mas as da sala. Procura dar-se à sala um conforto térmico que o grande compartimento não permitia. 

E se o quarto é apenas para dormir, a roupa de cama é suficiente para garantir alguma comodidade.

“Porque desfiz a sala lá dentro (…) porque eu para a sala nunca ia, era grande, nunca ia. (…) Então, 

desfez-me a… mudaram a mobília do quarto para a sala… ficou lá até a carpete e tudo. (…) E eu fiz a 

saleta no quarto.” M.3.0.II

Já na habitação 7.0, o compartimento destinado à sala é ocupado com o quarto da filha do casal a quem per-

tence a casa. A filha encontra-se neste momento no ensino superior, vivendo apenas esporadicamente em casa 

dos pais, o que torna esta atribuição do espaço com maior área da casa ainda mais curiosa. É possível apontar 

várias explicações para esta opção. Por um lado, a casa foi bastante modificada, tendo sido criada uma relação 

directa entre um quarto e uma pequena casa de banho. A suite, embora tenha uma área menor, é ocupada pelo 

casal. As modificações feitas também incluem a anexação do espaço de um dos quartos à cozinha, criando uma 

zona de estar que substitui em parte a utilização da sala. No entanto, a motivação principal para a atribuição 

do maior compartimento da casa à filha jovem parece relacionar-se com uma concepção familiar contemporâ-

nea, focada no sucesso e bem-estar dos filhos. A sua valorização é acompanhada de um grande investimento e 

sacrifício por parte dos pais, que se revela nas opções de vida mas também nos gestos quotidianos. No seu livro 

“Modèles D’Habitat et Contre-types Domestiques au Maroc”, Daniel Pinson chamava a atenção para os efeitos 

da modernidade na perda de polivalência do espaço doméstico marroquino, pela necessidade de atribuição de 
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um compartimento a cada elemento da família (1992: 33). Neste caso, a individualização do espaço também 

ocorre, mas o quarto evolui de um compartimento extremamente especializado – o lugar do sono – para um 

espaço vivido. O quarto da filha é, portanto, dotado de uma maior polivalência - as condições, no fundo, para 

que se possa desenvolver como indivíduo – o espaço para dormir, para estudar e trabalhar, para guardar os seus 

pertences, para usar o computador ou ver televisão; em tempos, para brincar.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

64. Habitações 7.0, à esquer-
da e 3.0.II, à direita, em que 
os espaços destinados no pro-
jecto-tipo à sala comum são 
usados como quarto. O estar 
é deslocado para outros com-
partimentos: para um quarto 
mais pequeno e contíguo e 
para a cozinha de fora, no caso 
da habitação 3.II.0; para o es-
paço ampliado da cozinha, no 
caso da habitação 7.0.
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65. Alterações aos esquemas 
originais de circulação. À di-
reita, os projectos-tipo I e II; à 
esquerda, habitações 8.0 e 7.0.
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3.2.5. COMPLEXIDADE E SIMPLIFICAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ESPACIAL.

Como notado no início do capítulo 3., se é certo que as propostas de relação entre os espaços da casa no pro-

jecto-tipo I e no projecto-tipo II têm semelhanças, também é verdade que diferem em aspectos importantes. 

Em ambos os casos, a entrada no edifício e a circulação vertical fazem-se através de um bloco concentrado 

lateralmente, permitindo autonomizar os pisos. Essa autonomia é efectivamente prevista no projecto-tipo II, 

bi-familiar, mas não no projecto-tipo I. Como ser verá no capítulo 4., a divisão dos edifícios em duas habitações 

também acontecerá em alguns talhões-tipo I, questão que será então discutida em mais detalhe. 

É na circulação interna da habitação onde se encontram as maiores diferenças entre projectos-tipo e que interes-

sa analisar agora. Enquanto no projecto-tipo I o espaço exclusivamente dedicado à circulação (com excepção da 

referida entrada e escada) se resume a uma pequena zona de distribuição no rés-do-chão - de pouco mais de 1m2 

- e dois corredores no 1º andar, um de acesso à varanda e outro de distribuição para quartos e casas de banho – 

cerca de 10 m2 – no projecto-tipo II existe uma zona de entrada na habitação, um pequeno corredor de acesso 

aos quartos e casa de banho e um outro que conduz à cozinha, quarto da criada e despensa - contabilizando um 

total de 14 m2 para uma habitação que tem sensivelmente metade da área. 

No projecto-tipo I, parte da circulação é integrada nos compartimentos principais, na sala e na cozinha. Esta 

integração era possível porque se imaginava uma divisão clara, feita através da parede longitudinal, entre zona 

familiar e zona de serviços. Da sala não seria necessário aceder aos restantes compartimentos, reservados à criada 

(cozinha, despensa, quarto e casa-de-banho própria), o que evitaria a introdução de um corredor destinado à 

família. Na realidade, apenas uma das casas visitadas (talhão 4) cumpre este esquema espacial, que não corres-

ponde funcionalmente ao projectado. A ausência de uma empregada residente altera as dinâmicas dos espaços 

que previamente se propunham apenas como bastidores da casa. Ao serem espaços de uso familiar, ainda que 

concentrem em si a maioria do trabalho doméstico, é-lhes exigida uma relação mais articulada, com dispositivos 

que façam transições graduais entre o que se pode mostrar e o que deve ser ocultado. No caso do talhão 4, a 

habitante não efectua modificações por se encontrar como arrendatária, mas aponta questões que lhe causam 

incomodidade: a entrada da casa de banho, que se encontra a eixo da porta da sala de jantar, criando uma rela-

ção demasiado directa. É curioso notar como no projecto-tipo inicial (numa das variações desenhadas por Viana 

de Lima) esta questão estava resolvida, uma vez que se entrava na casa de banho através do quarto da criada. A 

possibilidade de tornar esse compartimento mais flexível terá ditado a autonomização face à casa da banho e a 

alteração da porta. 

Nos restantes talhões do tipo I visitados, foram feitas alterações relevantes na fase de projecto de execução, 

como se viu (subcapítulo 1.2.2.), que criam uma circulação independente no rés-do-chão. Essa alteração faz-

-se à custa da diminuição dos espaços da cozinha e da despensa e cria um caminho neutro, que não pertence 

exclusivamente nem à cena nem aos bastidores (Imagem 65.). A condição de autonomia é concedida tanto ao 

corredor quanto aos próprios compartimentos, numa transformação que é também dignificadora das práticas 
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66. - 73. Vista da entrada das 
várias habitações. Muitos ha-
bitantes simplificam este es-
paço, removendo as divisórias 
entre a entrada e o espaço de 
acesso aos quartos e casa de 
banho. Da esquerda para a di-
reita, de cima para baixo: ha-
bitações 1.1, 3.1, 17.1, 15.1, 
1.0, 7.0, 13.1 e 7.1.
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que aí tomam lugar e que merecem independência (e intimidade) face às restantes.1 No Toural, a um esquema 

proposto que valoriza a utilização plena dos espaços – mas os separa segundo o estatuto habitante/empregado 

– e uma circulação não linear, os habitantes preferem a distribuição diferenciada, que cria condições de acesso 

mais equilibradas a todos os espaços da casa e reflecte a natureza intrafamiliar do trabalho doméstico.

Nos talhões-tipo II, a situação é distinta. O facto de a entrada no edifício ser comum a duas habitações, obriga 

à existência de um segundo espaço de entrada, interiorizado, de modo a proteger a intimidade familiar. No pro-

jecto-tipo, esse espaço conduz à sala, a um corredor que faz a distribuição para os quartos e casa de banho, e a 

um outro corredor que conduz aos bastidores da casa – cozinha, quarto e casa de banho da criada, despensa/esca-

das para o 2º andar. A articulação espacial é muito cuidada, fazendo-se uma gradação progressiva da intimidade 

dos espaços através da ocultação de acessos e introdução de portas que só são transpostas pela família ou pelas 

pessoas próximas. A sala é o único compartimento que possui acesso directo desde a entrada e possui um outro 

acesso, também pela zona de serviço. A protecção e afastamento do espaço dos quartos, que no projecto-tipo I 

são resolvidos simplesmente com a sobreposição altimétrica das zonas de dia (sociais) e de noite (privadas), no 

projecto-tipo II têm de ser feitos com recurso à duplicação do corredor.

Uma das alterações propostas ainda na fase de projecto, consistia na remoção das separações entre entrada e 

espaço de distribuição para os quartos, criando “uma pequena saleta”, como consta do documento “Memorial 

das alterações que se sugerem ao projecto da casa-tipo 2 – Talhão nº52”. Como se pode notar através da comparação 

dos desenhos e fotografias, os edifícios apresentam variações que decorrem das opções tomadas na construção e, 

mais tarde, nas sucessivas transformações pelas quais as casas passaram. Em apenas um caso se regista a utilização 

do espaço como saleta:

“Aquela já a modifiquei toda. Tirei… mudei portas, mudei o tecto. Tirei uma parede do meio. Tirei uma 

parede e fiz a entrada maior. Havia um recanto no meu quarto, que era para o roupeiro. Mas eu como 

precisava da… por exemplo, para não irmos sempre para a sala, fazia a salinha ali na entrada… 

fazíamos a refeição lá… e quando éramos depois mais é que já íamos para a sala grande. (…) O roupeiro 

do meu quarto, era onde eu tinha a cama dos meninos, quando os tinha pequeninos. (…) mas depois… 

tinha lá a saleta, ficou a saleta maior. Saleta não! A entrada, nós chamávamos saleta à entrada. Pronto, 

ficou maior, e tinha lá uma mesa redonda… para não estorvar. Tinha lá um sofá… e tinha lá cadeiras, 

pronto. Comíamos ali. (…) E depois quando vinham mais é que íamos para a sala grande. (…) tinha 

um sofá cama na sala… então esse é que servia sempre. Quando vinha alguém ia tudo para a sala, para 

o sofá grande.” M.3.0.II

Aqui, abdica-se do espaço que serve apenas de circulação e protecção da entrada dos quartos para estabelecer 

um espaço familiar de refeições, que se opõe ao compartimento de uso excepcional da sala. Salienta-se que esta 

utilização precede a construção da cozinha no quintal - que passa mais tarde a acolher os usos informais – vol-

1   Em Pessac, Boudon nota uma tendência semelhante: a circulação horizontal e vertical que se faz pelo interior da sala é sistema-
ticamente tornada independente. (Boudon, 1969)

2   Plano Geral Urbanização-Lot. Toural 1959-1967-AGCMGGC-O.P-00158-Cx.67, fl. 281
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74. Esquemas de circulação 
exterior ou semi-exterior. A 
varanda ou a marquise permi-
tem uma circulação longitudi-
nal à fachada, alternativa à in-
terior. Através da abertura de 
portas, os habitantes escolhem 
os compartimentos aos quais 
se tem acesso. Habitações 17.0 
e 15.1.

75. Relação visual entre a en-
trada e as escada de acesso ao 
2º andar, alterada com a per-
muta das escadas com a casa 
de banho. À esquerda, habi-
tação 1.1; à direita, projecto-
-tipo II.
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tando a entrada a ser usada apenas como espaço de circulação. A utilização desse espaço como compartimento 

vivido – de estar e não só de passagem – traduz uma lógica que visa o máximo aproveitamento dos espaços e que 

vê a duplicação do corredor como um desperdício – não como um dispositivo que contribui para a qualificação 

espacial. O espaço unificado passa a adquirir uma circularidade – característica centrípeta da relação entre objec-

tos e corpos ao redor da mesa (Pinson, 1992: 26) - que é característica de algumas arquitecturas vernaculares.3

A opinião dos habitantes sobre a unificação ou diferenciação do espaço de distribuição não é consensual. Se 

alguns se manifestam categoricamente contra a unificação, preferindo ocultação das entradas dos quartos e casa 

de banho, outros habitantes são claramente a favor. Uma habitante (M.7.1) chega mesmo a desejar a união do 

espaço da entrada com o da sala. Estas preferências não se fundam apenas numa questão de gosto. São formas 

através das quais os habitantes exprimem a sua pertença a determinado grupo social e cultural, a um determi-

nado estatuto. 

“Ce n´est jamais au hasard que les familles décident de laisser ou retirer la porte prévue dans le projet d´architecture. 

On interprète ces attitudes qui interfèrent sur l´espace en les associant directement à des modes de vie et à des modes 

de faire spécifiques, comme un discours non-verbal d´appartenance.”  (Cruz, 2009: 121)

A abertura e visibilidade de quase todos os espaços a partir de um ponto central da casa geram o esbatimento 

das diferenças posicionais entre compartimentos, que passam a possuir uma condição de isotropia, e conduz 

também a um nivelar de posições hierárquicas. A casa deixa de estar dividida entre cena e bastidores, entre dia 

e noite, simplifica-se e, ao possibilitar o acesso físico ou visual de todos os habitantes a determinados espaços, 

outrora interditos, democratiza-se (Imagem 65.). 

No entanto, a transformação da casa faz-se de experiências e rectificações, evoluindo por vezes no sentido in-

verso. Na habitação 17.0, onde nunca houve divisória, ela é introduzida, “ (…) para ficarem mais independentes 

os quartos.” M.17

Um efeito interessante da anexação do quarto contíguo à cozinha para ampliação da mesma consiste na duplica-

ção da entrada neste compartimento. Em adição à porta original, escondida e muito afastada da entrada da casa, 

a cozinha passa a ter um acesso mais directo, que corresponde melhor ao importante papel que desempenha 

na vida doméstica. A ampliação da cozinha qualifica o seu espaço não apenas pelo aumento de área, mas pela 

simplificação e dignificação do acesso. A cozinha é trazida para a cena quotidiana. 

“E nós ficámos aqui sempre. A casa não era assim, primeiro. Tinha… olhe, aqui, era fechado. Isto aqui 

era um quarto. Aqui era um quarto. Ali, entrava-se… dava-se a volta para entrar para a cozinha. Tinha 

ali… onde é que está este frigorífico, tinha ali uma porta. Que era o corredor.” M.17

Por sua vez, a nova entrada torna supérflua a original, permitindo, no caso dos rés-do-chão, alterações mais 

profundas que suprimem por completo o antigo corredor de acesso à cozinha. Os habitantes vêm na redução 

da área de circulação uma oportunidade para reformularem compartimentos que consideravam demasiado 

3   Em Marrocos, nota-se a persistência do couloir à vivre. “ Le couloir conçu par l’Européen uniquement pour la circulation est consi-
déré par le Marocain comme un espace central sans destination et aussitôt converti selon les habitudes, en patio ou en pièce d’habitation.” 
(Petonnet apud Pinson, 1992: 30)
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76. - 79. Marquises e varan-
das. Possibilitam uma circu-
lação linear exterior ou semi-
-exterior que complementa 
a interior. Da esquerda para 
a direita, de cima para baixo: 
habitações 17.0, 15.0, 7.0 e 
8.0.

80. e 81. Escadas de acesso 
ao 2º andar. Habitações 15.1 
e 3.1.
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exíguos.

 “Aqui era a casinha pequenina de… uma casinha muito pequenina, de banho! Olhe, muito pequenina!” 

M.3

Corredor, casa de banho e despensa são repensados. As casas de banho absorvem área dos restantes espaços 

(habitações 1.0, 3.0, 7.0, 7.1), e compõem-se, por vezes, em conjugação com um quarto.

 “O meu filho já tem… gostaria, por exemplo, de ter uma casa de banho… um quarto com casa de banho 

privativa, por exemplo. Eu em Rabal, na minha aldeia, já tenho! Um quarto com casa de banho privativa! 

(…) Dava, por exemplo, jeito… bem, até maior. Por exemplo, a que ele fez, é muito pequenina… não dá 

nada, é assim para uma emergência… para uma emergência, para ir fazer, desculpe o termo, para fazer 

xixi! Porque de resto…” M.17

As menções às casas de banho aparecem raras vezes no discurso dos habitantes. Quando referidas, pretende-se 

apenas indicar a sua reduzida dimensão, ou até desvalorizá-las enquanto lugar de práticas: “As casas de banho 

também a gente está lá pouco tempo, não é?” (M.1.0)

É interessante notar que são dos espaços mais beneficiados pelas alterações que se faz na casa o que, por um lado, 

indica a contradição entre acção e discurso e, por outro, a lógica pragmática que motiva toda a transformação – 

quando confrontado com a oportunidade de aumentar a área de determinado espaço, o habitante é compelido a 

fazê-lo, mesmo que as necessidades do momento não o exijam. Se os espaços de circulação não são, na verdade, 

espaços vividos4, a sua conversão em compartimento é sempre vista como mais-valia. 

As escadas que conduzem ao 2º andar nos talhões-tipo II, são consideradas desconfortáveis e causam estranheza 

nos habitantes. Uma vez que as casas construídas acabam por ter quase todo o 2º piso acessível, os habitantes 

têm dificuldade em entender que não se tenha realizado a continuação das escadas que vêm do rés-do-chão, 

desenhando-se outras, de piores condições. De facto, o projecto-tipo apenas previa a utilização de um pequeno 

quarto no último piso, que corresponde ao volume que sobressai da cobertura, pelo que a posição das escadas 

se justificava. O projecto-tipo original propunha um desenho que colocava a entrada para escadas a eixo do 

corredor de acesso à zona de serviços da casa, criando uma relação visual com a entrada e dignificando-as. No 

projecto concretizado, permuta da cozinha e quarto da criada vai conduzir à permuta das escadas com a pe-

quena casa de banho, ficando a entrada desta alinhada com o corredor e causando o desaparecimento de uma 

relação cuidada entre as diversas partes (Imagem 75.). Na casa actual, ao contrário das escadas principais (como 

se verá no subcapítulo 3.2.6.), estas escadas passam a ser entendidas como mero dispositivo técnico, destinado 

a aceder ao piso superior. (Imagens 80. e 81.)

“O que está pior? Olha, para já, as escadas que vão para os terceiros estão… são, são muito… lá para o 

sótão. São muito estreitinhas e muito a pique. (…) Não gosto.” M.17

4   Moore, Allen e Lyndon, reflectem sobre este assunto: “ Si se considera que un corredor es una no habitación, un espacio desper-
diciado, esta casa [Stern] es un despilfarro. Pero si se considera como una habitación ampliada, como un escenario vacío tanto para el 
movimiento como para el descanso, entonces tenemos aquí ricas oportunidades para la improvisación.” (1985: 99)
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No caso da habitação 7.1 – e, em desejo, no 15.1 – propôs-se a eliminação das pequenas escadas e a continui-

dade das escadas principais.

Um outro dispositivo que altera a lógica de circulação e de relação entre os espaços é a marquise/varanda. 

Anexando-se à fachada tardoz da casa, possibilita uma circulação semi-interior linear, que complementa a cir-

culação interior (habitações 7.0, 15.0, 15.1, 17.0, várias da 2ª fase) (Imagens 74. e 76. - 79.). Algumas janelas 

são convertidas em portas de acordo com os usos específicos de cada família, o que introduz alguma variedade 

nos percursos.

“Já não fazia uma casa assim destas, pois não? A planta? É uma adaptação aos tempos, não é? Portanto a 

pessoa… eu sou a pessoa que se vai adaptando aos tempos, entende? Há coisas… porque é que eu fiz aquela 

varanda? Pelo meu pai. Porque só trabalhava nos [tapetes de] arraiolos, com uma porta, de vidro, já lhe 

disse, e se fosse preciso andar de… de cadeira de rodas tinha aquilo, tinha aqui a cozinha, também com 

a porta, mudei. Pronto, adaptei às circunstâncias, aquilo que podia surgir. (…) uma cadeirinha para… 

eléctrica para descer. Que agora queria arranjar também isso porque para mim é mais próprio, mais pró-

pria para descer lá para baixo porque daqui a amanhã ou passado eu já não posso. É mais próprio do que 

o que há agora, que ocupa mais espaço. Porque a minha ideia, que não acabei, era fazer ali ao canto da 

marquise um elevador, percebe?” M.15.1

As necessidades associadas à idade dos habitantes, as práticas e até uma certa preferência estética pela varanda 

coberta, contribuem para a sua concretização e vulgarização. As varandas permitem ainda criar um nível inter-

médio de relação com o quintal – exterior, mas não inteiramente desprotegido.5 De facto, se os projectos-tipo 

previam uma relação directa entre o interior e o exterior, sem grandes desníveis ou plataformas intermédias, as 

casas construídas são alteadas, criando um afastamento quer face à cota do jardim, quer face à cota do quintal. 

As motivações são simultaneamente pragmáticas (subcapítulo 1.2.2.) e simbólicas, como se verá adiante (subca-

pítulo 4.4.). A distância entre pavimentos complexifica a relação entre os dois espaços, que passa a ser mediada 

pela escada e pela introdução da varanda, que é apreciada não só enquanto dispositivo linear de acesso, mas 

também como espaço intermédio para um estar contemplativo.

“Mas olhe, a coisa melhor que tenho é a varanda, é verdade… eu nem me lembrava, no Verão, se estiver 

muito calor à noite… (…) Venho para ali, sento-me ali numa cadeirinha, olhe, é um fresco…! (…) É que 

para ir para a frente, não é…? De noite… Para vir para trás para o quintal e pôr-me… não… agora a 

varanda, já viu! Não é, a gente vê tudo, vê passar… (…) Estar ali à noite, é um consolo apanhar o fresco.” 

M.1

5   A necessidade de um espaço mais ambíguo de relação entre interior e exterior da habitação vinha sendo discutida por arquitectos 
como Aldo Van Eyck ou Georges-Henri Pingusson. Este último sublinhava, já em 1935, a importância da introdução de uma 
quarta zona (a par das zonas de “vida comum”, “vida íntima” e “serviços”) que permitisse a transição entre dentro e fora: “zone, qu’on 
ne voudrait pas dire secondaire (…) – petit jardin ou balcon ou loggia ou terrasse, assurant le lien avec la nature (ciel, arbres, air, vent, 
via végétale).” (Pingusson apud Moley, 2006: 142, 143)
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3.2.6. OS DISPOSITIVOS CONVOCADOS.

Se os espaços da casa são os cenários da vida quotidiana, espaços dotado de qualidades concretas, mas ainda 

só parcialmente definidos, cabe aos habitantes completá-los com as marcas da sua apropriação. A co-produ-

ção do espaço doméstico faz-se através de acções que transformam o espaço arquitectónico, mas também do 

controlo das dimensões não arquitectónicas da casa. Os dispositivos1 – objectos, máquinas, mobília, elementos 

decorativos – são mobilizados pelos habitantes contribuindo para a definição de um propósito (ou propósitos) 

complexos, simbólicos e práticos. 

“A la maison, nous trouvons les choses que nous connaissons et que nous chérissons, les choses que nous avons rapportées 

de l’extérieur et avec lesquelles nous vivons parce qu’elles représentent ‘notre monde’.” (Norberg-Schulz, 1985: 91)

Na definição desse mundo interiorizado, os dispositivos não-arquitectónicos têm um profundo impacto. A 

espacialidade dos compartimentos e as práticas que estes acolhem estão condicionadas pela presença de de-

terminados objectos que têm por vezes o poder de mudar radicalmente os usos dos espaços. 2 Não é, por isso, 

surpreendente que os arquitectos pensem detalhadamente a ocupação e usos dos espaços que projectam como 

parte do desenho arquitectural e que, quando confrontados com a apropriação efectiva, se sintam legitimados 

para a crítica das opções dos habitantes que considerem em desacordo com determinada espacialidade imagina-

da (Attfield, 1999: 81). Essa espacialidade imaginada e desenhada inclui frequentemente não só os dispositivos 

e as suas funções, mas também uma disposição, um sistema de relações, direccionalidades e padrões de gosto. Os 

habitantes, por seu turno, não se inibem de espacializar os seus próprios modos de vida e vocabulário estético.

Os dispositivos que servem de veículo a essa apropriação e habitabilidade do espaço são ambivalentes - dotados 

de utilidade e de significado, “englobando e dotando de significado as relações sociais.” (Lefebvre apud Haumont 

e Raymond, 1966: 8). Pareceu portanto interessante questionar, quais os dispositivos que afirmam a pertença 

da família a determinado grupo social e cultural e quais aqueles que são marca da identidade particular de cada 

família.

Já foi referido no capítulo 3.2.1. como o conjunto da mesa de jantar e cadeiras domina o espaço da sala formal, 

em redor do qual são organizados mobíliário e objectos decorativos. Esta disposição remete para uma natureza 

cerimoniosa da refeição festiva e para a dimensão representativa da casa. O espaço é dominado por uma circu-

laridade que centra na mesa o foco da atenção, ao mesmo tempo que permite dispor junto às paredes outros 

móveis e objectos – quadros, espelhos, loiças, relógios. Esses objectos, que à primeira vista parecem querer 

expressar uma preferência e gosto particulares da família, aparecem recorrentemente em cada casa, constituin-

do “sistemas [de signos] que se assemelham estranhamente” (Lefebvre apud Haumont e Raymond, 1966: 19). O 

1   Moore, Allen e Lyndon empregam de modo similar o termo máquina para se referirem tanto a escadas, como a sofás, camas, 
electrodomésticos e automóveis (1985: 108). Aqui, prefere-se utilizar o termo dispositivo, por se considerar mais abrangente, sig-
nificando algo que se presta a determinado fim.

2   Heidi de Mare enfatiza este aspecto do pensamento do engenheiro Simon Stevin sobre o espaço doméstico holandês. O es-
quema de casa proposto era constituído por compartimentos isotrópicos, que se prestam aos mais variados usos: “ The nature of 
activities to take place in a given room is determined solely by the specific objects and furniture placed in it.” (Mare, 1999: 16)
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82. Différents ‘générations’ de 
séjours relevés dans l’habitat en 
Basse Loire (en hau: organisa-
tion à partir de la position cen-
trale de la table; en bas: création 
d’un coin salon et d’un coin salle 
à manger). (Pinson 1993: 169) 
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conjunto invariável de objectos reflecte uma certa estandardização do gosto e dos modos de vida, e constitui-se 

como elemento identificativo da família com um determinado estatuto convencionado. A antiguidade e per-

manência dos objectos herdados, o seu valor e o seu requinte – tudo deve ser símbolo, propósito que ultrapassa 

largamente o seu potencial utilitário. 

“Mas esta casa adequava-se mais ao clássico, e não ao moderno, não é? Porque eu também, se fosse hoje… 

também a poria de outra maneira. Não tinha aqui… estes móveis, não tinha aqui… arranjava uns sofás 

mais modernos… louças, já não eram tantos… bibelots, tanta coisa. E agora já se tiraram, porque a gente, 

antigamente, comprava tudo! Então, tenho quatro serviços de jantar… isso é…! Três faqueiros! Para quê?! 

Ainda estão lá em baixo… usa-se um.” M.8.0

A televisão raramente perturba os espaços que obedecem a esta organização e quando existe, ocupa uma posição 

estranha, pouco natural - e mesmo precária, prestes a desaparecer - o que confirma a sua introdução posterior. 

(Imagem 89.) De facto, o aparecimento da televisão obriga ao repensar das relações que se estabelecem entre 

os habitantes e os objectos. A circularidade que caracteriza o espaço da sala de jantar é substituída por uma 

angularidade ditada pela relação direccional entre espectáculo e espectadores (Pinson, 1992: 26, Haumont e 

Raymond, 1966: 84). A duplicação da sala vem assim responder também à necessidade de compatibilizar os 

objectos no espaço. Se a sala formal continua a ser mantida com todos os seus dispositivos, os habitantes en-

contram formas de introduzir na casa o estar informal e o visionamento de televisão sem destruir o santuário da 

instituição familiar que a sala de jantar parece representar:

“Eu é… que é que estou aqui a fazer? Nesta sala, o que estou a fazer? Aqui não temos televisão, e porquê? 

Porque o meu filho dizia: “Mamã, estamos em convívio. Ou havemos de conversar, ou olhas para a tele-

visão.” M.8.0

A cozinha ampliada ou a saleta adaptam-se melhor a essas práticas. O conjunto cozinha com zona de estar 

parece particularmente bem adaptado à colocação de televisão como elemento polarizador. A constituição de 

áreas – de preparação de refeições e de estar - separadas pelo sofá mas em relação próxima, ajuda à coexistência 

simultânea de actividades que coloquem habitante e dispositivos em relação directa (com a bancada da cozinha, 

com a televisão) sem a intromissão intermédia do mobiliário que a sala de jantar exige ter. 

“Como, como. Faço aqui as refeições, olhe… e fiz esta divisória com os sofás e tenho aqui a televisão. 

Aqui… eu às vezes ainda me ponho a pensar, qualquer dia… faço aqui um… tapo com aquelas portas 

de “varrer” em vidro e depois abro-as quando… Mas outras vezes assim: “Mas eu (…) vejo o espaço todo 

e gosto de o ver!” M.1.0

Em alguns casos em que os habitantes são mais jovens, e não se encontram na posição do ciclo de vida que 

reclama a capacidade de acolher as festas, (habitações 1.1, 7.1 e 17.0), a mesa central perde a sua posição física 

e simbólica, optando-se por uma disposição que se faz também por áreas – de refeições/trabalho e de estar - o 

que permite um uso quotidiano do espaço, mais polivalente e informal. O conjunto dos sofás e da mesinha de 

centro autonomiza-se, ganha maior destaque enquanto lugar da vida doméstica, na qual a televisão passa a de-

sempenhar um papel agregador (ou, pelos menos condutor). Como notam Haumont e Raymond, as formas de 



186 3. Habitar a casa. Da função às práticas.

83. - 90. Os vários dispositi-
vos convocados. Dos utilitá-
rios aos decorativos, os habi-
tantes preenchem a casa com 
dispositivos que atestam a sua 
pertença cultural ou preferên-
cias particulares. Da esquerda 
para a direita, de cima para 
baixo: habitações 10.0, 10.0, 
7.1, 7.1, 1.0, 8.0, 3.1 e 10.0.



1873.2.6. Os dispositivos convocados.

convivência mediadas pela televisão caracterizam-se mais por uma passividade comum, do que por uma prática 

activa (1966: 96). 

A televisão vem contestar também a posição hierárquica ocupada pela lareira. Proposta para a sala das habita-

ções-tipo I, nunca chegou a ser concretizada nesse lugar, mesmo nos casos em que é construída mais tarde pelos 

habitantes. De facto, muitos habitantes desejam ter uma lareira nas suas casas, mas como parte da cozinha (de 

dentro ou de fora) e não da sala. Na cozinha de fora, aliás, ela é absolutamente imprescindível e faz parte de um 

conjunto de outros dispositivos - do qual fazem também parte o escano e os potes de ferro, ocasionalmente, o 

forno. Aqui, os dispositivos adquirem uma dimensão utilitária quase quotidiana (ainda que sazonal), mas são 

também marcas importantes da pertença das famílias a uma cultura tradicional. Neste caso, as práticas emer-

gem de costumes bem instituídos a que, apesar de tudo, a modernidade vai dando alguma possibilidade de 

reinterpretação. O forte carácter representativo e identitário da sala e da cozinha tradicionais – uma atestando a 

pertença a um grupo social, outra à afinidade cultural – fazem com que a televisão tenha um carácter nómada. 

Por vezes encontra lugar na cozinha de fora, partilhando sazonalmente o foco da atenção com a lareira e o fogo 

(a posição do escano é mesmo deslocada no Inverno e no Verão para permitir essa flexibilidade de organização 

e proximidade ao calor). Outras vezes, mais frequentemente, é colocada dentro de casa, confinada à pequena 

saleta (habitação 17.1) ou, radicalmente, acabando por se disseminar por todos os espaços da casa, incluindo 

os quartos (talhão 8).

A vinculação da lareira à cozinha, pelo contrário, é muito forte (habitações 1.1, 3.0, 7.0, 7.1 e 10), o que, dado 

tratar-se muitas vezes da principal fonte de calor da casa, é revelador da importância deste compartimento. A 

lareira é, afinal, “o núcleo mais íntimo” (Norberg-Schulz 1995: 103)3. Talvez também por esse motivo se resista à 

introdução de outros modos de aquecimento da casa: apenas num caso foi registada a instalação de um sistema 

de aquecimento central, recorrendo-se, em outros casos, a pequenos aquecedores e à contracção do espaço das 

práticas (ver 3.2.1.).

“Eu tenho ali outro [aquecedor] debaixo da mesa, quando é preciso põe-se! (…) O ano passado éramos aqui 

tantos, que eu tinha tudo tão quente, tiveram que se desligar as coisas… (…) É, o calor humano.” M.8.0

Quando o tempo o possibilita, a expansão das práticas permite a utilização dos dispositivos instalados no jardim 

ou no quintal – churrasqueiras, fontes, pérgulas - e coloniza o jardim e o quintal com objectos temporários 

– mesas, cadeiras, guarda-sóis, tendas e coberturas – que convertem os espaços com uma grande liberdade e 

capacidade para acolher variados usos, que vão desde a “salinha de estar [ao ar livre] ” (M.3.0.II) à horta. As 

plantas escolhidas aludem aos contextos queridos aos habitantes, próximos (aldeia) ou longínquos e exóticos 

(Moçambique (talhão 18, Imagem 100.). Os objectos colocados têm a capacidade de relativizar a condição 

interior ou exterior dos espaços (Moley, 2006: 128), através da evocação da outra dimensão – uma sugestão de 

3   Pedro Baía, citando uma entrevista feita a Fernando Távora em 1971 em que este fala da intervenção de Corbusier no CIAM 
VIII de 1951, nota como também os arquitectos racionalistas reconhecem a importância deste elemento. “Corbusier disse coisas 
extremamente comuns, correntes, mas que o movimento racionalista tinha posto de parte. Fez o elogio do fogo como elemento da reunião 
da casa, a propósito da descrição do imóvel de Marselha.” (Távora apud Baía, 2017) Octávio Lixa Filgueiras: o Habitat da Moderni-
dade, 26 de Junho de 2017



188 3. Habitar a casa. Da função às práticas.

91. - 93. Dispositivos instala-
dos no jardim, de uso sazonal. 
A churrasqueira, as tendas, as 
mesas e as cadeiras são con-
vocadas pelas práticas quando 
o tempo o possibilita. Da es-
querda para a direita, de cima 
para baixo: habitações 4.II, 
10.0, 3.II.



1893.2.6. Os dispositivos convocados.

paisagem, a exuberância da vegetação, a cobertura de um espaço. 

Por toda a casa se encontram objectos que os habitantes vão dispondo ao longo do tempo, numa acção lenta e 

não coordenada, mas ritual e íntima. São os objectos que guardam um significado pessoal, alusão aos afectos, ao 

passado, às emoções e aos anseios para o futuro. 

Nos espaços familiares, são comuns as imagens que convocam uma domesticidade idealizada, a que a própria 

vida aspira. Na habitação 1.0, uma reprodução de um quadro de Marques de Oliveira (Imagem 98.) recorda à 

habitante as “coisas de antigamente”; na habitação 3.1 observa-se uma cena doméstica setecentista, com música 

e conversa amena. Nos espaços de circulação, os habitantes dispõem fotografias, figuras religiosas, estátuas e 

pinturas que expressam uma identidade que se define pela família, pelo credo, pelo gosto e pelas experiências 

passadas (pelas referências a África ou ao passado rural). Os acabamentos desempenham também um papel im-

portante na demonstração identitária. Ao escolher alterá-los o habitante não responde apenas a uma necessidade 

pragmática de melhoria da casa. Os materiais escolhidos, os ornamentos das portas e janelas ou a substituição 

do pavimento são acções de apropriação, de fabricação da própria casa através da acção transformadora de um 

espaço genérico ou em desacordo com o projecto doméstico - estético e prático - do habitante. Assim, ele julga 

também expressar uma condição de contemporaneidade através da actualização da casa, ou de conservadorismo 

através da manutenção das condições originais.

Quando tornadas interiores à habitação (subcapítulo 4.4.), as escadas deixam de ser apenas um dispositivo que 

faz a transposição altimétrica, adquirindo uma presença representativa importante. Enquanto espaços de transi-

ção entre exterior e interior, afirmam-se como mostruários da identidade familiar – uma primeira apresentação 

que se pretende singular e, ao mesmo tempo, familiar (reconhecível) e acolhedora. Os patamares parecem am-

pliar-se, acolhendo pequenos móveis, tapetes e plantas; as paredes, bordados, pinturas e troféus, que ilustram 

também passatempos e ofícios dos habitantes. Esses sinais de apropriação estendem-se pela casa subtilmente, 

ganhando por vezes expressão forte nos espaços individuais dos quartos. Os objectos evocam memórias acari-

nhadas, constituindo o vínculo material com familiares falecidos ou momentos e circunstâncias relevantes da 

vida, numa composição heterogénea que forma um museu do indivíduo e da família - uma construção fúnebre, 

em vida.4 A decoração e os objectos constituem-se como extensão do indivíduo, que se mostra com orgulho 

- uma possibilidade de, através da acção sobre o ambiente físico, reinventar-se, explorar outras formas de ser.

“Ela [irmã] tinha vinte e tal anos [quando veio para aqui]. (…) Porque ela quando veio, pôs a casa 

muito linda… depois este andar, se visse! Estava tão lindo, tão lindo. Depois vendeu tudo. Aborrecia-se, 

às vezes, das coisas… Assim, aborrecia-se. Pôs uns cortinados aqui tão lindos! Tudo tinha que ver com 

aqueles cortinados. (…) Até vinham a tirar fotografias, à casa. (…) Depois os armários da cozinha… era 

tudo assim… amarelo, vermelho… usava-se assim naquela altura. E depois uma parede da sala era cor 

4   “La vertiente fúnebre de la construcción del espacio individual se vincula tanto al pasado como a la proyección del futuro. Por una 
parte, el intento de conservación de la vida vivida traduce la voluntad de preservar el pasado a través de la memoria y, en este sentido, los 
espacios individuales son territorios propicios para la fijación de la memoria de lo vivido. Por otra parte, la necesidad de materializar la 
memoria, tanto a través de los objetos como también a través de la construcción del espacio, tiene implícita la voluntad de dejar un testigo 
de nuestra existencia tras nuestra partida, dejando alguna huella que transcienda nuestra mortalidad.” (Silva, 2015: 63,64)



190 3. Habitar a casa. Da função às práticas.

94. - 97. Escadas apropriadas 
pelos objectos que represen-
tam as famílias - plantas, bor-
dados, quadros. No bordado 
da Imagem 95. lê-se “Bem-
-vindos a nossa casa.” Da es-
querda para a direita, de cima 
para baixo: habitações 13.1, 
17.1, 4 e 8.1).

98. e 99. Costureiras traba-
lhando (1884), óleo sobre tela 
de João Marques de Oliveira 
(1853-1927), reproduzido na 
saleta da habitação 1.0.
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de cravo… depois outra era… olhe, era linda, linda, naquela altura. (…) Pronto, ela tinha muito gosto. 

Pronto, era moderna. (…) Gostava de por aquilo assim como a revista.” M.3

A acumulação de objectos é outro aspecto importante dessa acção de fixação da identidade para a posteriorida-

de. Os habitantes necessitam dos recordatórios materiais – os vestígios - que tanto horrorizavam Le Corbusier 

(ver início do capítulo) e que os enraízam. Se ter é condição do ser, o habitante encontra dificuldades na abdi-

cação dessa história, mesmo quando já não se reconhece plenamente nos objectos que um dia escolheu para o 

representarem:

“Ficou encantado com os móveis lacados. Ele gostou tanto, tanto que diz assim: “Ai, não se desfaça destes 

móveis.” E aquele lá continuou. E estes, por exemplo… era o que se usava na altura. Era muito caro e 

era chique. (…) E não fica mal com as mobílias. Hoje é tudo mais simples. Eu tenho uma sobrinha que 

diz muitas vezes: “Ó tia, já era horas de mudar a mobília!” Eu só lhe digo: “Olha, quando sair o euromi-

lhões…” (…) mas acho que nem me desfazia delas.” M.8.0

A acção quotidiana de apropriação da casa através da disposição de objectos que conferem sentido ao espaço é 

uma expressão da capacidade criativa dos habitantes. Ao recusarem um papel passivo na vivência da casa - meros 

receptores de um espaço abstracto – eles humanizam-na e reclamam-na como sua. O conjunto desses gestos 

banais adquire uma significação pessoal e profunda, transcendental. 

“Même le quotidien le plus dérisoire garde une trace de grandeur et de poésie spontanée... Les objets de bon et de mau-

vais goût, saturant ou non l’espace de l’habitation, formant ou non systèmes, jusqu’aux plus affreux bibelots (le kitch) 

sont la dérisoire poésie que l’être humain se donne pour ne pas cesser d’être poète.” (Lefebvre apud Segaud, 2008: 70)



192 3. Habitar a casa. Da função às práticas.

100. Topo da banda da 1ª 
fase de construção. Talhão 18. 
Apesar da dona da casa não a 
habitar actualmente, são visí-
veis os sinais da apropriação 
ao longo dos anos. A maior 
dimensão do lote permite que 
a casa seja circundada pela ve-
getação, que se constitui como 
mecanismo que assegura a pri-
vacidade e, ao mesmo tempo, 
projecta para a rua uma ima-
gem evocativa do passado e da 
identidade da habitante.



1934.1. A casa.

4. O ESPAÇO E O TEMPO DA FAMÍLIA ALARGADA.

4.1. A CASA.

“Tout en produisant sa propre existence le ménage investit une part de ses ressources et de son énergie, et contribue à 

produire son espace matériel non pas comme objet détaché de lui, mais comme une modalité de sa propre existence.” 

(Segaud, 2008: 85)

Casa e família são um binómio quase indissociável. A casa existe como quadro físico, produto e produtor das 

relações familiares que nela tomam lugar. Não é por isso surpreendente que a escolha da casa faça parte de uma 

escolha mais abrangente que constitui o projecto de vida dos habitantes, que a casa há-de sustentar (Cruz, 2009: 

39). A casa deve assim responder a um conjunto de condições – de exigências – que nutrem a vida quotidiana 

das possibilidades para o desenvolvimento desse projecto, e cuja construção se faz sobre a memória, as referên-

cias implícitas e o imaginário dos habitantes. 

No Toural, observa-se que grande parte dos habitantes aí reside há mais de 40 anos, o que testemunha a identi-

ficação da família com a casa, a existência de uma relação longa que acompanha os vários momentos do ciclo de 

vida dos habitantes. A larga permanência e a idade avançada dos habitantes validam também as casas do Toural 

como as casas – as últimas, para o resto da vida.

“E pronto, e aqui fiquei e agora daqui para o cemitério! Já não vou para mais parte nenhuma… daqui já 

não saio.” M.3.0.II

O que motiva então a escolha destas casas como parte essencial do projecto de vida? Que características são 

valorizadas e justificam a opção reiterada pela permanência na casa? O que significa a casa, como um todo, para 

o habitante?

Mudar de casa constitui frequentemente um acto de emancipação. A entrada na conjugalidade e a fundação 

de uma família estão intimamente ligados à procura de uma nova casa que corresponda às aspirações que o 

casal tem para o futuro (Bourdieu, 2000: 50). Esse momento particular e relevante no ciclo de vida – que se 

relaciona também com a estabilização profissional mas, principalmente, com o nascimento dos filhos e com a 

sua infância – torna premente encontrar um lugar moral e fisicamente saudável (subcapítulo 2.1.), onde eles 

possam crescer bem.

“Olhe, minha filha… vivi na da minha mãe, uma casa grande em Valverde. Depois casei-me fui para a 

minha, minha e do meu marido. Lá em Valverde também. (…) Estou aqui desde o dia 1 de Março… 

há quantos anos? Desde 1971. Portanto, vim dia 1 de Março e ele nasceu a 3 de Agosto do mesmo ano. 

Portanto estou aqui há tantos anos como tem ele [o filho].” M.3.0.II 

“Tinha o meu filho mais velho (…) andava na terceira classe. (…) Sei que passados dois anos viemos para 

aqui morar, pronto. (…) Já vinham os dois. O mais pequeno, o mais novo, tinha… ainda ia ali para a 

creche.” M.17



194 4. O espaço e o tempo da família alargada.

Crescer bem não se resume apenas ao um bem-estar físico em geral. A saúde em potência é medida em quan-

tidade e qualidade dos espaços, em vegetação – em todas as circunstâncias ambientais que constituem o “eu” 

alargado e incluem objectos familiares e a envolvente próxima (Moley, 2006: 64).

“Eu já tinha 5 filhos quando me mudei para aqui. Que já tinham nascido todos… eu com trinta anos, já 

os tinha. Nasceram todos na outra casa onde eu vivia. (…) Depois é que eu vim para aqui. E encontrava 

tudo muito bem, o jardim, o quintal… tudo. Só a cozinha, muito pequenina.” M.3

As casas do Toural respondem assim ao desejo de oferecer às seguintes gerações condições melhores do que 

aquelas em que os habitantes cresceram, num contexto marcado pela transversalidade da pobreza doméstica1. 

“Claro, a casa da aldeia já sabe como era, não se tem as condições… e naquele tempo…” (M.15.1) Apesar da rejeição 

de certos dispositivos – da pequena cozinha, por exemplo – os habitantes são seduzidos por “um conforto novo 

em contexto de penúria” (Pinson, 1993: 147). 

“Foi em 72, não é. Não havia nada, havia o centro da cidade que eram casas todas antigas e havia umas 

casas talvez… não sei, se eram iguais, se eram melhores, ali na Avenida do Sabor. (…) as casas até eram 

confortáveis e estão com boa exposição ao sol, pelo menos aquela parte, não é? Estão viradas para o sul, não 

é? (…) De manhã quando há sol entra logo e até à tarde, nos quartos e naquela parte.” M.1.0

A casa apresenta-se como uma promessa de uma vida melhor. A repetição discursiva dos elementos valorizados 

– as duas casas de banho, a quantidade de quartos, o jardim e o quintal – confirma uma escassez generalizada, 

não necessariamente de espaço, mas de condições básicas de infra-estruturação das habitações, da ausência de 

espaços individualizados e de espaços exteriores associados à casa, no contexto da cidade. A recorrência de certos 

elementos indica também uma afinidade das aspirações dos habitantes, que se prendem tanto com a condição 

material da existência doméstica quanto com a rede de relações vicinais que se estabelecem. 

“Viu, o meu marido viu muitas, andou a ver muitas. Andou a ver, que andava com a ideia de lá além 

não estar bem (…) [Aqui] Tinha os três quartos bons, tinha a sala boa, tinha duas casas de banho. (…) e 

pronto, ele gostou logo… tinha os dois quintais, um deste lado, outro daquele… (…) E ele queria… quis 

sempre as comodidades para os filhos e então esta era maior e… e mais jeitosa. Porque moderna… e era 

o sítio, que era um sítio muito sossegado. Vivia aqui tanta gente, era uma maravilha… Ai, meu deus!” 

M.3.0.II

“Era melhor do que onde vivíamos em Vinhais. (…) De maneira que eu vim cá, vi e agradou-me. É o 

ideal, tem três quartos, tem uma sala… eu sabia lá se a sala devia ser grande, se devia ser pequena. Ela 

[mulher] nem veio cá ver, tu não vieste ver logo, na altura. Vi a cozinha, tinha o terceiro [piso], tinha uma 

cave boa e a garagem…. (…) Ele disse que fazia bom preço! (…) Mas que tivesse um critério de escolha… 

E que soubesse… ‘Vou ver outras, a ver se me agrada outra?’ Também não, porque não havia muita oferta, 

a verdade é essa.” H.17

1   É referida, por exemplo, pelos habitantes do talhão 3, a inexistência de casas de banho, mesmo nas casas de pessoas abastadas e 
com actividades profissionais prestigiantes.



1954.1. A casa.

A primeira notícia da oportunidade de comprar ou arrendar as casas vem por conhecidos, sendo o papel das 

relações sociais fundamental no acesso às casas e na negociação das condições. Assim, o processo de escolha 

da casa é ao mesmo tempo casuístico e marcado pela inevitabilidade (Shove, 1999: 136). Os habitantes são 

condicionados pelas contingências da oferta, dos conhecimentos interpessoais e do tempo que despendem na 

procura; por outro lado, o processo assume no discurso dos habitantes uma qualidade narrativa que parece só 

poder conduzir à opção tomada: a localização, preço e cumprimento de uma série de requisitos pré-estabeleci-

dos orientam logicamente a escolha. 

“Ele estava nas finanças e era o Sr. Parada que lhe dizia tudo. O Sr. Parada quando via alguma casa dizia 

“Ó Sr. Pereira, olhe, vi uma casa em tal sítio. (...) O Sr. Parada era uma pessoa amiga, que tinha comércio 

e era amigo dele e ele quando sabia de alguma casa, dizia-lhe, foi ele que nos arranjou esta. (…) E eu digo 

assim ao meu marido: ‘Vais… vamos mudar de 500 para 1000. Já viste o que é a renda?’ ‘Não, não, a 

casa é boa, vamos para lá.’” M.3.0.II

A maioria dos habitantes entrevistados vai habitar as casas do Toural uns anos após a sua construção, não parti-

cipando activamente no processo de escolha do projecto, de alterações e execução. O contacto com os edifícios 

faz-se, por isso, de modo empírico, e não através do processo mais abstracto do projecto de arquitectura. Os 

habitantes são cativados ou convencidos, oscilando entre as razões pragmáticas e emocionais da escolha. 

“Escolhi logo esta por um motivo simples. Aliás, eram novas, eram casas novas. E eu tinha um irmão (…) 

que era o que conhecia isto tudo. E conhecia e era amigo do dono, do que mandou construir esta casa e 

outras mais aqui. (…) E como ele o conhecia e eu disse: ‘Olha, estou interessado numa ca…’ ‘Ah, então 

falamos com o Adolfo, que ele, que ele tem casas à venda e tal.’ E viemos ver a casa… e agradou-me, gos-

támos logo!” H.17 

Os habitantes fixam na memória dispositivos concretos da casa visitada, que se identificam com o universo 

afectivo de espaços vividos ou idealizados, e que contribuem para a identificação da família com a casa.

“Gostámos. Ao menos da lareira, ser grande... o quintal atrás. Tudo. (…) Os quartos muito maiores. (...) 

Aqui sempre é… sempre bate mais o sol do que na outra lá atrás.” H.1.1

Mesmo no caso dos poucos habitantes que participaram do processo de compra do talhão, de escolha do pro-

jecto e de construção da casa, as decisões não se baseiam na análise detalhada das condições e espacialidade da 

casa. Aos habitantes é mais importante a possibilidade de correspondência da casa a um conjunto de expectati-

vas – esquemáticas e conceptuais (o jardim, o número de quartos, etc.), dadas a conhecer pela palavra de pessoas 

nas quais se confia. Os modos concretos de exercício dos usos imaginados são dados pela confrontação com o 

espaço e pela vivência quotidiana da casa.

“Nada! Eu nem sabia que iam vender os lotes. (…) eu já tinha anos daqui do Toural. Portanto, trazer o 

meu pai para o meu ambiente, e ter… e vamos lá ver, que é que eu tinha para o meu pai? Tinha a frente 

que ele cultivou ali, no princípio. Antes de eu ter assim o jardim, cultivou batatas, alhos, enquanto a parte 

de trás… porque aquilo era tudo… há uma nascente, que aqui eram hortas. E lá atrás era tudo rocha. 

Enquanto aquilo não se tirou, o meu pai não tinha quintal! Não é? Portanto eu deixei que ele fizesse aqui 
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o quintal, com as coisas dele. Foi mais isso. O sítio!” M.15.1

Como notado no subcapítulo 3.1., a orientação familialista dos habitantes desempenha um papel importante 

na definição das prioridades na escolha da casa (Wall, 2005: 596). A proximidade afectiva aos parentes, a von-

tade e o hábito de “viver juntos” conduzem imperativamente os habitantes a procurar casa perto de familiares 

ou do seu lugar de origem. 

“Nós comprámos a casa antes de vir. (…) A razão não lhe sei bem dizer, talvez porque estivesse à venda, 

não é? Devia ter sido por estar à venda. Além disso a minha irmã, a minha irmã mais velha, morava aqui 

também nesta rua. (…) Estava à venda… estava o prédio todo, pronto. O rés-do-chão e o primeiro. E… 

depois nós tínhamos uma minha cunhada (…) e era solteira e… pronto, tinha dinheiro para comprar… 

porque nós dinheiro para comprarmos… ” M.17

As motivações para a escolha nem sempre são claras aos próprios habitantes. Em retrospectiva é-lhes por vezes 

difícil determinar que razão foi a decisiva. O discurso é por isso um revisitar do processo que coloca lentamente 

a descoberto valores da família, características culturais e a força e as formas das estruturas sociais. 

“Olhe, eu só vi esta. O meu marido ainda foi a ver umas ali na estação, mas depois como as primas mora-

vam aqui ao lado (…) e ele disse ‘Não, para longe não vamos!’ E até era mais cara, aqui na altura, eu vim 

em 72 a dar 1500 escudos pela casa. (…) “Foi por ser aqui tão perto das primas, que ele gostava muito 

delas. Gostava delas como irmãs, ou mais ainda, de maneira que já não quis ir ver mais nenhuma. Era 

cara, porque havia-as aqui na mesma altura que as alugaram por 900 escudos e por 1000 e nós fomos a 

dar esse excesso, já viu?” M.1.0

O desejo de proximidade da família é tão forte que faz desconsiderar alternativas e outros factores relevantes, 

como o preço do arrendamento ou até a capacidade efectiva de conseguir pagar a compra da casa: “Quando 

mandei fazer a casa, não tinha tostão.”. (M.15.1) O familialismo traduz-se também no espírito de sacrifício, na 

solidariedade para com a família próxima e na vontade de lhe oferecer o melhor possível, o que nem sempre é 

sinónimo dos confortos da modernidade. 

Repare, o meu pai veio da aldeia, não havia casas de banho. E as casas de banho implicam muito com.. 

com… como é que eu hei-de dizer… com problemas de intestinos (…) E o meu pai… era um problema. 

Repare, no princípio, ele tinha aqui para trás…(...) tinha as searas, tinha os trigos, tinha aqui, por exem-

plo, sítios no Toural, esta parte toda em que ele podia às escondidas, ir lá para as traseiras e fazer as suas 

necessidades. (…) Interessava-me era o meu pai. E o meu pai aqui estava bem, e eu estava perto da escola. 

Percebe? Mas gostei, gostei porque estava aqui, e as casas por onde andei também não eram melhores.” 

M.15.1 2 

No momento de escolha da casa, alguns habitantes tiveram a possibilidade de considerar em alternativa a casa-

2   Daniel Pinson reflecte em Modèles d’Habitat et Contre-types Domestiques au Maroc sobre o uso efectivo dos “novos” dispositivos 
domésticos introduzidos no contexto tradicional marroquino (1992: 22,23). No Toural, a rejeição de certos dispositivos – neste 
caso a casa de banho – parece remeter, tal como observa Pinson, para uma prática que emerge do habitus de Pierre Bourdieu – que 
faz parte da ordem do irreflectido e do inintencional, por profundamente ancorado pela vivência quotidiana passada. 
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-tipo I e a casa-tipo II. Como se notou no subcapítulo 2.1., a habitação unifamiliar continua a atrair os habitan-

tes, que estão imbuídos de uma ideia concreta do que é uma casa. Mas o pensamento que preside à decisão final 

revela-se, no fundo, extremamente pragmático. Comparando uma situação semelhante – em que os dispositivos 

a que se aspira estão assegurados – a opção recai na casa-tipo II. 

“A minha irmã preferia… uma vivenda, assim… porque estes eram: uma vivenda e depois dois andares, 

uma vivenda, dois andares, sempre assim. Mas depois pensou… diz assim: ‘Ó, é melhor dois andares. 

Porque alugamos um, e nós vivemos noutro.’” M.3 

No fundo, estão em causa os mesmos mecanismos de equacionamento do futuro que operavam na preferência 

pelas casas que oferecessem espaços suplementares (ver subcapítulo 3.2.2.). Os habitantes acomodam os impre-

vistos através da abundância de espaço, que se torna equivalente a liberdade de acção futura (Cruz, 2009: 36). 

Uma das vantagens percebidas consiste em acautelar uma fonte de rendimento que permita pagar a totalidade 

da casa ou assegurar um fim de vida tranquilo. Esta decisão tem como consequência, à semelhança do que 

Daniel Pinson observa no contexto marroquino, que as condições das casas ocupadas por proprietários e por 

inquilinos não difiram substancialmente (1992: 166). A proximidade entre ambos constitui também um meio 

de controlo, através do qual o proprietário reforça a sua posição hierárquica3. 

“Esta é dois andares, a segunda é uma vivenda só, a outra são dois andares, a outra é uma vivenda só 

(…)” “Parece-lhe bem?” “Oh, eu não sei, eu na altura… cada um decidiu, cada senhorio decidiu de sua 

maneira. Conforme… com certeza que alguns pensaram no rendimento mais tarde. Que podia alugar 

um e… pensaram num rendimento para um dia… para a reforma. Outros com certeza que tinham mais 

posses (…) pensaram só num.” M.1.0

Quando faz a compra de apenas uma habitação o habitante encontra razões, reais ou fictícias – um bálsamo – 

que dão sentido à opção tomada. A “vivenda” sonhada e converte-se em pesadelo; a liberdade de ter uma casa 

sua rapidamente se torna na escravatura de a manter. “Viver numa casa, numa casa autêntica, é ofício a tempo 

inteiro.” (Siza, 2009: 134)

“Mas também para que é que queria uma vivenda, diga lá? Para trabalhos? Ainda agora me dá bastante, 

agora aí atrás, o quintal… e à frente o jardim… se a gente quiser andar com eles em condições, olhe que 

não leva boa vida!” M.1.0

Se de um lado se encontram os proprietários que puderam comprar a totalidade do edifício e alugar uma das 

habitações, do outro encontramos os inquilinos. O arrendamento da casa é visto, no geral, como uma situação 

de pouco prestígio, temporária, e de que os habitantes procuram escapar assim que há oportunidade. Mas se por 

um lado se assume como uma circunstância de maior precaridade, por outro é também um momento experi-

mental da vida dos habitantes. Sem ainda se ter comprometido definitivamente com a casa, o habitante testa-a 

através da experiência doméstica quotidiana.

3   John A. Dolan escreve a este respeito: “The oppositional dichotomy, “homeowner” and “tenant”, is one of the dominant polarities in 
our culture, with the latter being subordinate to the former in terms of material structures of power and resources.” (1999: 62)
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“Eu quando vim para cá… a casa… vim à renda, a casa não era minha, aluguei. A casa estava… como 

sabe, no inicial não era, a planta não era bem esta, não é? Eu depois estive uns anos à renda, mas depois 

comprei a casa mais tarde.” M.1.0

Esse intervalo de tempo dá-lhe também oportunidade para reunir as condições financeiras necessárias para 

comprar a casa – promovidas pelo fácil acesso ao crédito nos anos 1980 -, quando finalmente se decide que a 

casa tem a capacidade de acomodar o projecto de vida do habitante. 

“Mas o meu marido dizia… que a coisa, o dinheiro pior que se podia dar é que era o da renda de uma 

casa. (…) Ele não gostava de pagar… de pagar rendas. É por isso que ele quando diz… ‘Pronto, eu 

compro-lha. E compro-lhe logo a casa, pois claro.’ Diz que era um dinheiro que se jogava fora.” M.3.0.II

O desejo de acesso à propriedade tem variados motivos, alguns discutidos em 1.3. A possibilidade de dispor 

livremente do seu espaço sem ter que prestar contas a ninguém constitui uma razão relevante que exponencia 

os modos de apropriação. Mas esse desejo vincula-se não só com a dimensão pragmática da coincidência entre 

usufruto e posse, ela funda-se em razões culturais que definem ter casa como característica necessária à definição 

e emancipação individual – mesmo em contextos de pobreza - ou ainda como o culminar de um percurso social 

ascendente. 

“A vivenda de Santo António era jeitosa, mas não tinha ambiente para o meu pai. (…) Eu vivia no rés-

-do-chão. (…) Depois o dono quis fazer aquelas casas para trás, não sei se já viu, também aquelas casas 

tiraram parte de… do quintal para o meu pai. Isso tudo desgostou-me também. E o meu pai queria uma 

casa dele. Pagar renda ao fim do mês era muito triste. Nunca pagou.” M.15.1

O sentimento de incomodidade pelo pagamento que não contribui para a instituição de um património fami-

liar é transversal no Bairro e comum aos pavillionaires (Haumont e Raymond, 1966: 117), o que explica que 

uma parte significativa dos entrevistados tenha uma trajectória que passe um regime de arrendamento a um 

regime de propriedade. 

As referências domésticas passadas têm um papel determinante na identificação dos habitantes com a casa e 

nas formas em que estes se relacionam com ela, que se vai adaptando à semelhança da casa platónica que estes 

guardam na memória. Os habitantes transportam consigo as múltiplas casas por onde passaram, indissolúveis 

das outras circunstâncias da vida – dos amigos, da juventude, da felicidade.

 “A minha até era boa que era num primeiro andar, muito espaçosa… era, era, muito boa. Mas muitas 

eram assim “chaletzinhos” (…) Gostava de uma varanda que tinha a toda a volta, que era para à noitinha 

estarmos lá ao fresco… é, era do que gostava mais. Mas interiormente também era muito espaçosa, tinha 

os quartos espaçosos… (…) África era quente e gostava, por acaso.” M.1.0

 “ (…) [o marido] arranjou casa para além… era já além do rio. (…) Tinha quintal… mas era fraca, 

tinha muitas escadas… tinha escadas para cima, escadas para entrar… mas era… mas era jeitosinha. 

Tinha um quintal grande com uma lapada com umas uvas tão boas. Era uma casinha, uma casa jeitosa. 

Passei lá o outro dia ainda, a vê-la. Ainda tenho saudades.” M.3.0.II
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As casas do Toural medem-se sempre em relação com as experiências passadas4. Os habitantes comparam as si-

tuações: a grande cozinha de antes opõe-se à pequena da “nova” casa; a “nova” garagem contrasta com uma reali-

dade doméstica anterior diminuta tanto para homens como para máquinas. O discurso e as opiniões veiculadas 

oferecem assim um retrato mais fiel dos próprios habitantes do que uma análise objectiva das casas. Em face 

das vivências domésticas anteriores, prevalece, sobretudo, um apreço geral pela casa, pelo sítio e pelas pessoas.

“Eu gosto muito da casa toda (…) A minha irmã morreu, ficámos também com a parte de baixo. (…) 

Estas já tinham garagem nessa altura, jardim, quintal… o meu homem não lhe achava defeito nenhum. 

Achava tudo, tudo bem. Mas eu só dizia assim: Com tanto terreno aqui no quintal, ora não era porem 

mais… estes dois quartos pequeninos… porque eu depois deitei uma parede a baixo, do quarto pequenino 

para fazer a cozinha maior. (…) ” M.3

A reduzida dimensão da cidade no início dos anos 1960 torna lógica a implantação do novo bairro nas imedia-

ções da área que hoje é central. Os habitantes valorizam essa facilidade de acesso aos serviços – comércio, igreja, 

bancos, transportes. 

“Fiquei aqui. Fiz a obra, gostei. Estou bem. Olhe, estamos pertinho de tudo. Temos ali a… camionagem, 

perto. (…) Temos a Igreja na Sé que é cinco minutos daqui a lá, temos os correios perto, a Caixa… temos 

tudo, aqui à mão.” M.1.0.

“Aqui está-se muito bem. E depois é pertinho de tudo, aqui… cinco minutos e agora e vá… a gente já, já 

temos idade, mas quando éramos novas… De repente íamos à praça, ao mercado… era num instante (…) 

Olhe, a escola pertinho era uma maravilha! Andaram todos, os cinco… andaram lá todos (…) E depois 

os meus netos, também.” M.3

A presença inquietante do cemitério vai sendo atenuada, física e psicologicamente, com o passar dos anos. A 

relação directa que existia é interrompida com a linha de casas construídas na 2ª fase do Bairro.

“Aqui não havia casa nenhuma [do lado de lá], aqui não havia casa nenhuma. Via-se o cemitério. (…) 

Eu passava a ferro, ali naquele quarto [no piso superior]. E às vezes passava às 4 e 6 horas. E olhava assim 

para a janela… via ir as pessoas assim, às campas, pois… Então nos “fiéis”, as luzes todas acesas assim…. 

E depois gostei mais que fizessem as casas. Não estava assim a gente a ver sempre o cemitério.” M.3

“(…) as pessoas ficam mais maduras. (…) Quando a gente é mais nova a gente tem mais receios, mais 

medos.” M.1.0

A escola, enquanto equipamento de proximidade, pelo contrário, foi muito importante na formação de uma 

dinâmica social que contribui para a coesão entre os habitantes do bairro. O movimento constante, a diversida-

de de actividades e as boas relações entre crianças criam memórias de uma vida (e de uma infância) preenchida 

que, como ser verá (4.5.) se repercutem na vontade de ficar ou de regressar.

4   “Ainsi, quand un habitant se déclare ‘très traditionaliste’ (F-4) ou très ‘pratique’ (F-16), quand il se plaint du manque d’espace, de 
l’insuffisance de rangement, quand il estime la maison grande ou petite, il ne se réfère uniquement à cette expérience du présent. Il engage 
un discours comparatif entre une référence qu’il possède et la situation présente, dont il ne livre que la moitié: son opinion à propos de la 
situation présente. ” (Cruz, 2009: 119)
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“Bem vezes lá fui [à escola], com os filhos e com os netos! (…) Estudaram 4 netos, e os filhos todos. (…) Era 

aqui pertinho. (…) Conhecia as professoras todas. (…) A minha família, davam-se bem com todos, olhe… 

era aqui… foram todos criados aqui e gostavam muito disto. Olhe, o de Lisboa, dizia que a parte melhor 

de Bragança que é aqui o Toural! (…) Havia aí o campo de futebol! (…) A feira! Pois, ali.” M.3.0.II

Mesmo na velhice, a presença das crianças não é nunca vista com desagrado. Impera a nostalgia de uma época 

em que o Bairro – humano e construído – era jovem. A progressiva reorientação dos alunos para os centros 

escolares esvazia a pequena escola, aquela a que os pais mais jovens (H e M.1.1) preferiam deixar o cuidado dos 

filhos. 

“Gosto, do sítio gosto muito.” “Não a incomoda estar perto da escola?” “Não, não porque eu fui habituada 

com crianças. Estive 34 anos a dar aulas com crianças. Estranho mais agora se acabar a escola, porque não 

ouço barulho nenhum. E este ano já estranhei um bocadinho, que são muito menos alunos e já não me 

acordam. (…) Não sinto… são poucos, 12 ou 14, acho que não são mais.” M.1.0

“Tomáramos nós que houvesse mais barulho, que era sinal que havia mais crianças… Não! O barulho não 

me incomoda. Quando é saudável, não é?” M.8.0

Se a proximidade aos familiares, a localização e a melhoria geral de condições domésticas se afirmam como 

os principais motivos para escolher a casa, a permanência na mesma casa ao longo dos anos justifica-se pela 

afinidade com os vizinhos, pelo bom ambiente - por uma convivialidade que coexiste com a necessidade de 

privacidade da família.

“Ah, o ser grande e ser… sei lá. Boa vizinhança. Perto de tudo, não é… (…) estava [habitada]. E o andar 

de cima, ainda estava habitado quando… porque eu vim com ela de aluguer (…) E depois comprámos. 

(…) [passados] para aí 20 anos. (…) Porque na altura… nós tínhamos comprado uma casa mais moder-

na. Mas depois já estávamos aqui enraizados, com… com a vizinhança, com tudo, é tudo bom. Aqui a 

vizinhança é como tudo sendo uma família. Cada um nas suas casas, e cada um nas suas vidas, mas… se 

precisarmos uns dos outros, estamos sempre presentes.” M.8.0

As profissões e estatuto social dos vizinhos – uma certa exclusividade de acesso ao Bairro – justificaram também 

uma valorização das casas. No entanto, o aparecimento de habitações melhores e o envelhecimento dos habitan-

tes vem alterar lentamente, como se verá (4.5.), a demografia e percepção positiva do Bairro.

“É uma maravilha, um sossego. (…) Agora já passa muito carro, mas antigamente era… bô, então, anda-

va-se aqui tão bem… quando havia aqui muita criança... E pronto, era aqui um convívio, um convívio 

muito bom. (…) Eu gostei muito de estar aqui neste bairro. Agora é que não, agora é que não há ninguém. 

Umas morreram, outras mudaram para os apartamentos… (…) Não se vê aqui uma alminha. Eles agora 

estão na aldeia… (…) É complicado. Tudo acaba, tudo acaba.” M.3.0.II

É importante notar que a compra da casa, embora estabilize o percurso residencial, não é garantia da sua fixação. 

O habitante, pela reavaliação continuada das suas necessidades - que conduzem ao abandono da casa ou à sua 

modificação - continua a fabricar novos modos de habitar. Escolher uma casa para o resto da vida é uma opção 
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feita não apenas enquanto acção isolada: a escolha vai sendo confirmada a cada oportunidade de mudança. 

“É, para mim é, mais que suficiente. (…) Olhe… pensei, mas… quando vendi um… uma casa que 

tínhamos de turismo rural, pensei: bem, vou comprar um andar grande… mas depois pensei: volto a sair 

dali (…) cada vez tinha mais amizade com elas (…) e ela [a casa] é realmente mais que suficiente para 

mim. Pronto, optei outra vez por ficar.” M.1.0

Alguns habitantes encontram-se (ou encontraram-se) numa situação em que a vida é repartida entre mais do 

que uma casa – entre Bragança e uma aldeia, entre Bragança e Lisboa... A duplicação oferece aos habitantes mo-

dos de viver distintos, naquela que é também uma duplicação da identidade. No caso dos habitantes do talhão 

3, o abandono definitivo da aldeia torna-se possível pela reprodução das suas condições positivas – os lugares das 

práticas culturais - no espaço da casa do Toural, recentrando a totalidade da vida doméstica.

 “Não, não temos [casa na aldeia]. (…) Éramos de Portela, éramos aqui de uma aldeia pertinho. E tínha-

mos lá assim umas coisinhas, mas depois fomos vendendo. Não nos interessava, também ir para lá. (…) 

Em vez de estarem abandonadas, depois, venderam-se.” M.3

Mas essa condensação espacial das aspirações nem sempre é possível. Nesse caso, a vida doméstica é oscilante, 

como o é também o discurso. A senhora que vive na habitação 15.1 tem dificuldade em definir claramente uma 

pertença inequívoca a um lugar. A relação com a cidade de Bragança, com o Bairro e com a casa é ambígua: se 

por um lado os afectos e as memórias enraízam a habitante, por outro, parte da vida quotidiana é marcada por 

um desejo de evasão.

“Nem me sinto bem em lado nenhum sem ser aqui, em Bragança.”;“ [em Lisboa] não estou em casa. (...)

Gosto de… (…) ir para a baixa, sentir barulho. (…) Gosto do ambiente, gosto de ver exposições, (…) gosto 

de ir dar assim uns passeios. (…) Repare, eu penso muitas vezes ficar cá num lar, ou ir para Lisboa para 

um lar, não sei, não sei… eu não consigo encaixar-me aqui, é difícil. (…) porque para mim agora é um 

problema um bocado complicado, sabe, estar cá e estar lá. Porque cá… eu não sou de cá. Eu já não sou de 

cá, percebe? E as mentalidades são completamente diferentes.” M.15.1

Com essa identificação múltipla em vários contextos contrasta a experiência de uma outra habitante, cuja vida 

gravita em torno da (única) casa, muito marcada pela rotina. A casa é o território, o domínio, lugar das práticas 

quotidianas, que são elevadas ao estatuto de ideais.

“Ó minha filha, estive agora em Lisboa. Um mês em Lisboa, com o meu filho e a minha nora, com o neto. 

Tratam-me bem, são meus amigos… e… estava mortinha por vir para a minha casa! (…) Aqui no meu 

território, sei tudo, ando bem e mexo aqui, mexo ali, mexo além… arranjo isto, arranjo aquilo.” M.3.0.II

Confrontados com o exercício de imaginar a casa ideal, os habitantes fazem coincidir o vivenciado e o desejado. 

A casa corresponde à “obra íntima”, mantida e acarinhada ao longo dos anos (Cruz, 2009: 68). Assim, a reno-

vação persistente da escolha da casa projecta-se inquestionavelmente para o futuro. A casa é, para a maioria dos 

habitantes a casa. 

“A casa… a minha, a minha. Com a família que tenho.” M.8.0
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4.2. A CASA COMO SUPORTE DA ESTRUTURA FAMILIAR.

Discutiu-se anteriormente como a intensidade das relações familiares justifica a escolha da casa com base no cri-

tério da proximidade. As famílias ainda guardam memória da “velha casa”, que parece ser “uma realidade afectiva 

que exprime o sentido ancestral da terra, o elo das gerações, o conservantismo rural. Ali, o sentido da família é muito 

forte, e, se não propriamente a família extensa qualificada (a não ser talvez em terras transmontanas e serranas, onde 

perduram mesmo formas comunitárias), ela tem um marcado cunho patriarcal; e a unidade familiar reflectia-se 

na casa, cujo nome, por vezes, ditou o nome da família. Aliás, quando a casa é grande, é mesmo ela que, em muitos 

casos, determina ou sustenta a unidade da família extensa, cujos membros nela continuam a coabitar. A casa identi-

fica-se à família, à terra, ao trabalho da terra (…) ” (Galhano e Oliveira, 2003: 372)

Se essa proximidade espacial adquire por vezes uma configuração difusa – um raio de distância variável das re-

sidências – as casas do Toural possuem uma especificidade que permite recentrar a grande família no espaço da 

casa. O aparecimento da casa bifamiliar – ou, melhor dito, do edifício com duas habitações – projectado como 

consequência da necessidade de densificação do plano de urbanização (1.2.1.), revela-se surpreendentemente 

pertinente num contexto que valoriza a coabitação entre elementos da família alargada. 

“(…) na altura que fizeram, alugaram logo o primeiro andar e eles ficaram a viver no rés-do-chão. (…) [a 

antiga inquilina] Avisou-me até a mim, logo, quando soube que ia comprar a [outra] casa, diz: “Tenho a 

certeza que vai para o pé da sua irmã… a viver. (…) E imediatamente, quando ela saiu, mudei-me logo 

para aqui. (…) Eu gostava de viver com a minha irmã. Porque a minha irmã, desde sempre, também ia 

sempre para nossa casa (…) se se encontrava doente, ou assim, como não tinha filhos, ia sempre para lá.” 

M.3

Para além das vantagens económicas, o investimento feito na casa-tipo II faz parte da execução de uma estra-

tégia familialista, que equaciona como hipótese futura a integração de membros da família no mesmo edifício 

(embora em habitações diferentes), que se deseja e pela qual se luta. O propósito da casa bifamiliar pode-se ir 

alterando ao longo do ciclo de vida dos habitantes de acordo com o crescimento ou reagrupamento da família 

(Pinson, 1992: 156). Das 13 casas bifamiliares cujos habitantes foram contactados, 7 pertencem ou pertence-

ram a famílias alargadas, o que demonstra uma preferência pela partilha da vida quotidiana com os parentes 

próximos – irmãos e irmãs, pais e filhos.  

No entanto, como aponta Karin Wall, os significados da co-residência não são explicitados através de uma leitu-

ra meramente demográfica do agregado familiar (2005: 555). A dimensão temporal e afectiva da co-residência 

é mais facilmente apreendida através da compreensão das práticas que configuram uma vida em comum (Wall, 

2005: 560). Neste aspecto, o tipo doméstico proposto não só se adapta às aspirações dos habitantes, como in-

troduz mecanismos que irão possibilitar distintas modalidades de convivência familiar que vale a pena explicitar. 

De facto, a casa-tipo II é composta por duas habitações que possuem uma entrada comum, mas que mantêm 

uma autonomia das funções. O espaço comum resume-se, em projecto, ao jardim, à circulação vertical e trans-

versal (entre a frente e o tardoz do lote). Destinada a duas famílias distintas, o projecto assegura a independência 
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dos espaços nucleares da casa, preservando a intimidade dos habitantes e restringindo a acção e acordo co-

mum aos espaços de transição. A partilha do edifício por núcleos familiares aparentados vem alterar essa rígida 

distribuição. A observação das práticas dá conta de uma realidade que se traduz por uma partilha maior dos 

espaços da casa, embora com graus diversos de sobreposição espacial e autonomia dos habitantes. Apesar dessa 

tendência à aproximação e coincidência das actividades de quem vive nas duas habitações, ela não reproduz 

mimeticamente as dinâmicas que tinham lugar na casa camponesa. É interessante notar como um modelo 

intermédio – que torna possível a vicinalidade da família alargada permitindo ao mesmo tempo a autonomia 

dos núcleos conjugais – é capaz de integrar aspectos da modernidade e fazer coexistir uma forte solidariedade 

familiar com uma independência relativa das rotinas num processo de mestiçagem cultural comum a vários 

contextos5 caracterizado pelo desdobramento vertical da casa (Pinson, 1992: 115).

A alteração projectual da casa-tipo I, densificando-a, passa a permitir a sua ocupação de modo análogo à casa-

-tipo II, numa solução que é bem recebida pelos habitantes.

“Gostam, gostam! Tanto é que o mais velho, não é, tem o apartamento ali e veio para aqui, não é? Também 

têm… são independentes, somos todos independentes. O filho mais novo e a mulher e o filho estão como 

sendo… longe! Eu apetece-me ir lá, vou, se não me apetece não vou! Não gosto de invadir, pronto. Não 

gosto de invadir a privacidade deles. (…) Ainda ontem: ‘Ó mãe (…) venha para o pé de mim.’ Disse-lhe 

‘Não, olha, sabes o que vou fazer? Vou-me deitar’.” M.8.0

Fazer vida em comum ou vida em separado depende assim das escolhas voluntárias que os habitantes fazem no 

seu quotidiano e que definem as modalidades de convivência nos seus próprios termos. Quando existem dois 

núcleos familiares conjugais verifica-se maior tendência para uma definição clara dos espaços físicos atribuídos 

a cada um deles, para a não partilha de orçamento e refeições (Wall, 2005: 576), mas essa tendência não é ab-

soluta. No talhão 3, por exemplo as refeições entre duas irmãs e respectivas famílias eram partilhadas: “ (…) a 

minha irmã e o meu cunhado não tinham filhos, e muitas vezes também vinham a comer connosco.” M.3

Pelo contrário, mesmo num caso em que já não existem núcleos conjugais, outras duas irmãs (talhão 15) man-

têm práticas distintas. As actividades - ver televisão, costurar, tratar dos animais – não são partilhadas. Aqui, a 

convivência faz-se de um apoio mútuo, de um interesse e zelo pelo bem-estar recíproco, que não obriga a uma 

coincidência de interesses mas previne a solidão e o desamparo.6

 “(…) é por isso, sabe? Que uma das coisas muito importantes para mim e para a minha irmã é que estamos juntas 

e estamos separadas. Porque a minha irmã gosta de uns programas e para mim aquilo já era… pronto, já… não dá, 

não dá, pronto! Portanto, fazemos uma vida, em conjunto mas… com liberdade.” “Por exemplo as refeições, fazem 

sozinhas?” “Ai, sim! Nós não comemos a mesma coisa! (…) Repare, eu fui escrava muitos anos. Mas agora também 

tenho direito… não é? À minha independência.” M.15.1

5   “ ‘Notre fils est chez lui et avec nous’, c’est-à-dire dans le même immeuble et dans un appartement distinct.” (Pinson, 1992: 24)

6   “A autonomia residencial da pessoa sozinha sem cônjuge, ao contrário da autonomia residencial do casal, é considerada de uma forma 
algo negativa, uma “solidão” que se pode alterar através da co-residência com outras pessoas.” (Wall, 2005: 596)
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A coabitação também inclui outras formas de acolhimento de familiares, mais ou menos temporárias. É o caso 

de filhos solteiros ou divorciados, que continuam a partilhar o espaço da habitação com os pais. Neste caso, há 

uma maior fusão das práticas domésticas e um controlo que se exerce, tanto por parte dos pais como dos filhos. 

Mas a coabitação é também, neste caso, uma forma de solidariedade familiar com benefício recíproco: os pais, 

que enfrentam as dificuldades do envelhecimento, contam com o apoio dos filhos; os filhos, por sua vez, são 

aliviados de parte da carga económica e doméstica.

“Este aqui é o do meu filho mais velho, que está cá. (…) Mas olhe que isto está muito mal! (…) Deixa 

tudo assim. (…) Aos fins-de-semana [o filho] fica [na casa dos pais]. A menina e a companheira vão para 

a aldeia, é a de Rio Frio. E ele fica aqui. É tão desalinhado, tão desalinhado!” M.17

Observa-se uma flexibilização do espaço doméstico que permite dedicar compartimentos a indivíduos específi-

cos, ainda estes não residam na casa permanentemente, como prova de afecto e desejo de regresso.

“Estes [legos] que estão montados aqui, estão para contar a história do [sobrinho-neto] e o entenderem, 

percebe?” M.15.1

Através da familiarização da envolvente, o espaço da casa (o conjunto de duas habitações) ganha uma liberdade 

de movimentos - de apropriação, de escolha e de adaptação às necessidades. A configuração de uma propriedade 

estendida é um dos aspectos de uma casa que suporta a estrutura familiar a que os habitantes aspiram.

“Este quarto, agora estamos aqui (…) Porque agora ficamos aqui em baixo, a dormir. (…) Dá, agora dá 

mais jeito. Ficamos… olhe, ainda nem arrumei o quarto. Mas aqui este quarto é bom. (…) Porque partiu 

as costelas, não podemos subir para cima! Ele gosta mais de estar em cima, que está mais habituado.” M.3

Se a nível cultural a coabitação parece enraizada, a nível individual encontramos outras experiências residenciais 

que confirmam a sua prática ou apontam para o desejo de o fazer. No caso da habitante M.15.1, a casa que 

tem na Amadora, não sendo partilhada com a irmã, encontra-se muito próxima, vindo no seguimento de um 

percurso residencial feito a par.

 “Claro que agora eu nem fico na minha casa, fico na da minha irmã, mas a da minha irmã é na rua de 

baixo (...). Mas como há uma passagem… quer dizer… a gente pode falar das janelas (...) Por isso é 

que eu comprei ali em construção, portanto, estavam só os alicerces.” M.15.1

Um aspecto muito interessante da contiguidade residencial consiste na familiarização das relações. Mesmo nos 

casos em que o espaço doméstico ou vicinal não é partilhado com a família, a convivência e a experiência coin-

cidente de um espaço gera laços estreitos entre os habitantes. Como nota Monique Eleb, “As relações de amizade 

que fundam a coabitação convertem-se em relações de familiaridade.” (Eleb, 2017)

“Não gostava muito [da casa anterior]. Gostava da vizinhança. Tinha uns vizinhos amorosos, que ainda 

hoje nos telefonamos. Quando é o Natal, eu telefono. O meu filho mais velho chamava-lhes as tias. 

Porque eram todas solteiras, eram três. (…) E depois a mãe delas era a avó. (…) gostava mais por isso, 

porque de resto, pelas condições…” M.17

Se a “vizinhança é um grupo intermediário entre a família e a cidade (…)” (Moley, 2006: 62), os habitantes 
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procuram anular a incerteza de partilhar o espaço próximo com desconhecidos. Existe um esforço efectivo para 

fazer coincidir vizinhança e família.

“Quando comprei este terreno havia uma pessoa que queria… eu comprava e ele depois ficava com uma 

parte. Mas eu quando comprei, não comprei para fazer negócio com ninguém. Para fazer… bem a essa 

pessoa. Mas também não disse o que eu queria, por não tinham nada com isso e eu não sabia se ia com a 

coisa até ao fim.” M.15.1

A casa - refúgio íntimo e de protecção contra o outro - não se divide com pessoas que não são de confiança. E se 

a casa é suporte da estrutura familiar, o Bairro foi tornado suporte da rede de relações de amizade que são culti-

vadas ao longo dos anos e através das práticas comuns, associadas à festa e à entreajuda quotidiana. Na memória 

do habitante, o espaço construído confunde-se com espaço afectivo.

“Aqui os vizinhos eram todos bons. Éramos uma família. Este bairro todo, desde o cimo até a baixo, aos 

guardas-fiscais (…) éramos uma família, autêntica. Todos amigos, todos amigos. (…) Nós fazíamos 

aqui o São João… (…) E juntávamo-nos todos e fazíamos ali… comprávamos às cinco caixas de sardinha! 

(…) fazíamos uma fogueira grande. (…) Olhe… dançávamos… toda a noite! Sabe onde é que chegáva-

mos? Fazíamos uma roda… chegávamos á capela de Santo António! (…) Vínhamos todos! Os do bairro, 

vinha tudo! (…) fazíamos umas festas mesmo grandes, olhe… Foram bons tempos!” M.3.0.II

O envelhecimento do Bairro e dos seus habitantes tem, no entanto, um efeito negativo na dinâmica relacional 

entre vizinhos. A chegada de novos habitantes e o abandono de outros alteram o companheirismo e a partilha 

de actividades. 

“Os vizinhos, só tenho estes aqui, que são meus amigos (…) aqui uma ocasião que andavam aí os drogados 

(…) E ele [o vizinho] viu dali e chegou aqui (…) e veio a correr e pô-los daqui para fora. ‘Esta senhora 

é minha mãe. Vós aqui não pondes os pés, nunca mais.’ E estão sempre prontos para tudo, sempre… se eu 

precisar, perguntam-me se eu preciso de alguma coisa. Mas pronto, lá estão com a vida deles e eu estou com 

a minha.” M.3.0.II 

Os novos habitantes têm vidas espacialmente dispersas, o que parece induzido pela sua progressiva condição de 

urbanidade. Como nota Moley, a modernidade conduz à não coincidência entre vizinhança e círculo de relações 

(2006: 91), que passa a constituir-se segundo outros critérios de afinidade como a actividade profissional e os 

interesses recreativos.

“Isto é um bairro? Não acho um bairro. Não é um bairro, isto. (…) A gente diz mais rua do Toural, é rua 

do Toural. (…) Por exemplo, aqui a minha vizinha não está, mas eu dou-me muito bem com ela, tanto 

que sou eu que lhes recebo o correio, e essas coisas todas. A D. Ana Maria Conde, é uma pessoa simpática 

e a irmã igual. Depois mais acima… não sei quem é que moram, mas moram estudantes. Pronto, eu acho 

que sim, as pessoas conhecem-se. Cumprimentam-se. (…) Pronto, conhecemo-nos, conhecemo-nos. Mas 

também… não há familiaridade grande. Mas conheço. (…) nas cidades é diferente. Até quase nas 

aldeias! As pessoas metem-se em casa e pronto. Ou então andam no trabalho delas… Ou então vão para 

o café. Na minha aldeia vão para o café, a maior parte.” M.17
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Por agora, a casa parece ainda resistir a essa tendência contemporânea de atomização da vida que afec-

ta tanto habitantes da cidade como da aldeia. A família afirma-se como o último reduto de uma socia-

lização ancorada a valores tradicionais, reforçada pela partilha de práticas culturais e intergeracionais. 
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4.3. MUTAÇÃO E PERMANÊNCIA.

Nos subcapítulos anteriores sublinhou-se como o processo de construção da casa se faz a par do processo de for-

mação da identidade dos habitantes, fortemente influenciado pela socialização familiar e vicinal. No entanto, 

existem momentos que os precedem na definição de características fundamentais do espaço doméstico – a casa é 

uma obra a dois ou mais tempos, que os habitantes vêm encontrar semi-concretizada. As várias obras vão sendo 

completadas, preenchidas e modificadas seguindo múltiplos caminhos que tomam direcções convergentes ou 

divergentes. O que é que muda, o que é que permanece? Que afinidades unem habitantes e os espaços construí-

dos? O que é que, por outro lado, se converte em elemento de distinção e desacordo?

Como foi referido ao longo do trabalho, os vários intervenientes no projecto e construção das habitações – 

engenheiro, empreiteiro, próprios habitantes – em fases posteriores à do arquitecto introduzem alterações aos 

projectos-tipo que alteram a correspondência entre os espaços das várias casas. Assim, os habitantes encontram 

um contexto que apresenta grande homogeneidade exterior mas marcado por variações exteriores. Mesmo 

agora, passados mais de 50 anos da construção das primeiras casas e muitas modificações depois, é essa ideia de 

uniformidade pouco questionada que permanece no discurso. Os habitantes tendem a esbater a diferença, o que 

se evidencia, por exemplo, em alguma perplexidade provocada pelo interesse da investigadora em visitar as casas 

“todas iguais”. As distinções feitas parecem à primeira vista muito mais situacionais, do que o reconhecimento 

da reivindicação activa da diferença.

“Parecem um comboio! Na altura… é que é tudo a mesma planta, já viu? Teve que obedecer… acho que 

foi a Câmara que (…) fez essa imposição para que obedecessem todos ao mesmo estilo. E repare, uma 

modificaçãozinha ou outra que alguém já tivesse feito ou assim… mas são todas parecidas umas às outras, 

as pessoas até se confundem (…) depois lá fixa qualquer ponto de referência para ver que é aquela. Uma 

que está junto à escola, outra que já é no fim, outra que é… têm as janelas… mas cada segunda é que é 

de dois andares. Esta é dois andares, a segunda é uma vivenda só, a outra são dois andares, a outra é uma 

vivenda só.” M.1.0

A coesão urbana vem assim dada por uma condição pré-existente e inescapável, não por uma concertação en-

tre habitantes, consciente e voluntária. Por esse motivo, talvez, os habitantes se sintam legitimados para agir 

livremente sobre o espaço doméstico: o assentimento em relação às suas características não foi fruto de debate 

prévio7, trata-se antes de um constrangimento necessário para aceder à casa. Algumas imposições são aceites a 

contragosto, outras contornadas ou claramente ignoradas.

“Agora o que eu achei… é obrigarem-nos a pagar 150 escudos para eu poder abrir isto, percebe? [abertu-

ra entre sala e quarto] (...) não poder por persianas. Foram… não havia persianas, cá em Bragança! As 

7   Em “Les non-dits de l’espace domestique”, Marta Cruz observa como o envolvimento precoce dos habitantes (que constituem uma 
cooperativa) no processo de projecto conduz a uma “adesão quase total” à ideia de quarteirão e ao respeito e manutenção da ideia de 
conjunto (2009: 109). Este contexto difere substancialmente dos moldes em que a proposta projectual é apresentada aos interessa-
dos em adquirir talhões para construção no Toural, o que tem reflexos evidentes nos modos de apropriação e acção sobre as casas.
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persianas tiveram que estar escondidas. Tudo disfarçado, não era? Já nem sei como é que foi…” M.15.1

Se por um lado se observa um grau elevado de coincidência dos modos de vida e dos valores – em suma, uma 

pertença cultural e social comum – entre os habitantes do Bairro, esta similitude não parece traduzir-se num 

entendimento colectivista da gestão do espaço construído. Num momento não muito distante da história da 

região, era atribuída certa importância à gestão comunitária do território8, mas no presente as estruturas que 

asseguram esse diálogo parecem não gozar de boa reputação. Alguns problemas transversais pareciam justificar a 

criação de uma associação que regulasse a iniciativa individual e com poder reivindicativo - o estado dos passeios 

e das rampas de acesso às garagens ou as questões de saneamento são algumas das questões apontadas – mas as 

dificuldades práticas (ou entendimento negativo do controlo colectivo) impossibilitam-no. 

“Também nunca se pensou em fazer uma associação de moradores ou de rua… tipo bairro. (…) Eu sou 

apologista disso. Falta fazia. Mas da maneira que cá são organizadas, acho que muitas vezes são preju-

diciais. (…) é como nas cooperativas dos lavradores… toda a gente depois diz que vai… (…) No fim, 

são sempre criticados e as pessoas acabam por se aborrecer, muitas vezes a até a ganharem inimigos sem 

necessidade. Porque é difícil, em Bragança… É muito boa gente, e eu sou de cá e (…) se for preciso auxi-

liar um aí que quase nem conhecemos, auxiliamos, e isso tudo. (...) [as pessoas] não são capazes de dizer 

(…) ‘Vamos lá juntar-nos e vamos ver se por todos fazemos isso.’ A única coisa que nos entendemos todos, e 

bem, foi quando fizemos nós o saneamento, que todos trabalharam. Mas trabalhámos por nós, porque nos 

cheirava mal a todos nós, ali!’” H.17

A identificação social ou cultural também não se reflecte num desejo de assegurar, através da acção voluntária 

individual, uma coerência da linguagem exterior. 

“A garagem do lado incomoda?” “Nada, não incomoda nada… não incomoda nadinha. Nem estes 

vizinhos aqui… moram aqui há quarenta e tal… sete anos. (…) Aqui esta senhora é a do ‘Traquina’. 

(…) Este armazém foi feito quando (…) ele, estava na Câmara, esse engenheiro (…), na altura que o pai 

fez isto [grande garagem]… apanhou uma arrelia! (…) estava empregado na Câmara, e nem licença foi 

a pedir à Câmara, nem nada, ficou-se a fazer isto… ai que arrelia teve, tão grande, com o pai! Ele não 

gostou, o filho não gostou que fizesse isto. Mas ele queria entrar com a camioneta, e tinha uma camioneta 

muito grande! (…) E queria entrar com ela, e não fez caso do filho.” M.3

É possível avançar duas razões para a tendência manifesta de transformação das casas. Por um lado, uma pro-

pensão cultural para a valorização da propriedade privada – fundada, em última instância, na relação produtiva 

com a terra – que assegura os direitos sobre o terreno e a casa, a liberdade e autonomia familiar, por encima de 

qualquer consideração pela ideia de conjunto, regulamentação ou direito intelectual. Por outro lado, uma trans-

formação social progressiva que tem por base esse processo de individuação da sociedade em que cada sujeito 

(indivíduo e família) sente o direito de tomar opções relativas à sua casa sem consulta ou acordo dos restantes 

8   Em Arquitectura Tradicional Portuguesa refere-se: “Em várias aldeias encontram-se restos mais ou menos fragmentários das assem-
bleias de vizinhos - juntas, acordos ou conselhos -,representantes de todas as casas ou famílias do lugar, que se reúnem, periódica ou oca-
sionalmente, ao toque do sino ou da buzina, para resolução de assuntos importantes ou de interesse colectivo, etc.” (Galhano e Oliveira, 
2003: 135)
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habitantes do bairro. Embora as consequências físicas de ambas as dinâmicas se assemelhem, é importante 

estabelecer as devidas distinções, pois no primeiro caso, a liberdade de acção individual constitui parte de um 

acordo tácito, entre habitantes que se conhecem e que pertencem à mesma “família”. As alterações feitas neste 

âmbito, se não aprovadas são, pelo menos, respeitadas – como uma concessão que se faz a um amigo. No se-

gundo caso, pelo contrário, a acção na ausência de relação afectiva é vista como uma ameaça. Quanto menores 

os laços que unem os habitantes, menos existe um equacionar empático da posição do outro o que, por sua vez, 

conduz a uma postura vigilante e controladora por parte dos vizinhos.

“ (…) chamando-lhe bairro, neste momento, é muito triste. Repare, casas a cair, aqui agora estão a ha-

bitar mas sem condições nenhumas… E as pessoas, parece que… pronto, no antigamente gostei. Era, era 

agradável, sabe, irmos pela rua, apesar de não ter passeio – quando vinha de Lisboa estragava os meus 

saltinhos todos (…) Agora entristece-me. Porque cada um faz o que quer nas casas. Mas assim sem… sem 

se preocupar com o vizinho. Por exemplo, porque é que eu acho que uma lareira a deitar fumo… isso mexe 

com as pessoas, comigo mexe. Não é? Porque aquele fumo que eu respiro, faz-me mal! (...) Pronto, acho que 

está assim tudo muito abandalhado. Não é, não nota isso?” M.15.1

A abstenção de intervir nas escolhas dos vizinhos não impede a sua observação crítica nem a emissão de opi-

niões. A iniciativa individual é questionada do ponto de vista da dissidência relativamente ao gosto pessoal ou 

do cuidado com que as casas são conservadas. 

“Não, não. Na dele, não (…) Não noto diferença assim nenhuma. Nas outras, noto. Nas outras, por aqui 

abaixo, noto uma diferença… estas escadas em madeira, por exemplo, puseram-lhe um granito (…) já fi-

cava diferente a casa, com aquelas escadas, naquela altura. Naquela altura ficavam assim muito melhor, as 

escadas em madeira. As portas em madeira… gostávamos muito destas portadas, que ainda hoje as temos. 

(...) Só não gostei… essa primeira casa que a senhora fez, não pôs as portadas. (…) Não quis as portadas… 

aí nós é que notávamos… no resto estava tudo bem, tudo.” M.3

É curioso notar que os habitantes atribuem as diferenças que são fruto da acção do outro a uma variação na 

sensibilidade estética (que depois acaba por não ser tão relevante, como se constatou com a estandardização 

dos objectos e soluções espaciais em 3.6.) -“Cada um tem à sua maneira, não é? Os gostos não são todos iguais.” 

(M.8.0). Quando descreve as suas próprias acções, no entanto, funda-as racionalmente, como se se tratassem 

das únicas alternativas, dadas as circunstâncias. A aparente inevitabilidade das suas decisões torna difícil a iden-

tificação com as razões dos vizinhos, cujas acções ficam assim remetidas para o campo da preferência subjectiva.

“Quando viemos para aqui, fiz um quarto (…) que dormiam dois rapazes, não é? E no outro… Portanto 

assim… ele assim tinha três quartos… seguidos, onde fechei a porta. Eram três quartos, era o meu, depois 

era o outro. Dois pequeninos. Depois só fiquei com um pequenino. (…) E fiz bem, pronto. Agora, eu não 

gosto… por exemplo, esta casa que não vive ali ninguém, está desprezada… se entrasse por dentro, [via 

que] deram cabo da casa… deram. (…) Mexeram nela… nós também já mexemos, mas… mas foi de 

outra maneira. (…) Está irreconhecível… aqui era uma vergonha, para o arquitecto. (…) Fizeram tudo 

mal e porcamente.” M.3
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O desconhecimento das motivações dos vizinhos, que provoca a identificação das acções de transformação da 

casa como arbitrárias e subjectivas, conduz à condenação moral das suas decisões. Essa assertividade contrasta 

com a dificuldade em analisar criticamente a própria conduta. Quando chamados à reflexão sobre as diferenças 

entre as casas, vão-se dando conta da dimensão das suas acções, hesitam, tropeçam nas contradições, justificam-

-se, comparam-se:

“ (…) repare, eu estou a cumprir tudo aquilo que… como começou: a não tirar portadas, a manter as 

cores, e o que me faz tristeza é que agora cada um faz… Por exemplo, eu fiz uma coisa negativa que foi… 

aqui a parte de trás, não é? Mas por exemplo, para mim a varanda… mas para mim é pior aquilo que 

fizeram nos quintais. As cozinhas, a janelas a deitar o fumo durante o Inverno… agora já nem tanto, 

mas… (…) Por exemplo, eu não comprava, a mim não me interessava o outro [a outra casa-tipo] (…) 

Aquelas casas que são só uma habitação, porque não tinham caves, não tinham... Agora, aquilo que fiz na 

minha cave, também fui a primeira, também… olhe, tive sorte! (…) Fui a primeira a fazer as caves. E a 

tirar aqui as janelas. Não vê que as janelas são diferentes das outras também…” M.15.1

Os habitantes possuem uma ideia bastante informada do estado em que se encontram outras casas, fruto, sem 

dúvida, das visitas que fazem regularmente e das conversas informais entre vizinhos. Essa consciência tem efei-

tos curiosos no emprego de determinadas soluções espaciais, construtivas e decorativas. De facto, observa-se a 

recorrência de uma série de dispositivos e a repetição de transformações que advêm da adopção pragmática de 

soluções ensaiadas com sucesso por outros habitantes. É o caso de algumas alterações de grande impacto, já dis-

cutidas em capítulos anteriores, como a ampliação das cozinhas e casas de banho, a simplificação dos espaços de 

circulação, o prolongamento das escadas principais até ao sótão ou a densificação do lote através da construção 

de anexos que apresentam uma imensa variedade de opções espaciais. Mas também se faz a substituição de caixi-

lhos e portadas, a transformação da cobertura da entrada comum da casa-tipo II em varanda - que rapidamente 

é reproduzida num grande número de casas (12) -, a privatização do acesso comum ao quintal e a transformação 

das caves em habitações. Esta última alteração tem implicações nas fundações da casa, obrigando à remoção de 

pedras para a abertura de janelas e à criação de um pátio-inglês que possibilite a entrada de luz. A similitude das 

casas permite uma dinâmica laboratorial, em que as primeiras modificações são testadas e submetidas à aprova-

ção dos vizinhos, que rapidamente replicam as soluções que consideram mais interessantes. A lógica subjacente 

é simultaneamente de ordem prática e simbólica: não existe pudor na “cópia” das soluções, que são avaliadas 

objectivamente pelo seu impacto positivo na vida dos habitantes, porque a reprodução de qualidades estéticas 

e espaciais se faz dentro da mesma família, ou dentro do bairro, enquanto “unidade familiar alargada” (Pinson, 

1992: 161). As casas mudam para, paradoxalmente, se assemelharem, criando novas permanências.

Como se notou no subcapítulo 2.4., grande parte das alterações exteriores é feita com um propósito utilitário 

e não tanto enquanto procura de distinção. Existe, contudo, um outro processo através do qual os habitantes 

transformam as suas casas, que se relaciona com a expressão da individualidade – e que parece associada aos ha-

bitantes mais recentes que não se incluem no grupo inicial auto-regulado. A alteração das cores e dos materiais 

de revestimento (placagens de pedra) ou o arranjo do jardim vem assim traduzir uma condição de singularidade 

das famílias, que através da actualização da casa espacializam uma identidade (Cruz, 2009: 110, 111). Uma 
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expressão que, por vezes, é ressentida pelos vizinhos: “Eu queria isto tudo habitado. O que me faz tristeza é que 

cada um faz as coisas à maneira deles.” M.15.1

Neste aspecto, o projecto-tipo, (quase) igual e repetido, constitui para os habitantes mais antigos o grau zero de 

um longo processo de transformação das casas, referente de um estado original prístino e ficcionado.

“Ela [anterior proprietária] não modificou nada. Nem deitou paredes a baixo, nem casa de banho, nem nada. (…) 

Essa está precisamente! (…) pois, e está bonita, porque agora está bem arranjadinha, toda pintadinha. Pintaram 

portas, janelas… e está assim arranjadinha, também.” M.3

A posição dos habitantes é por vezes muito ambígua quanto à necessidade de existir um controlo externo das 

acções de transformação da casa, dualidade expressa perfeitamente pela formulação: “As Câmaras deviam ter 

um papel interventivo. (…) Que houvesse uma certa tolerância.” (H.17). Por um lado defende-se um papel inter-

ventivo e vigilante, por outro, uma tolerância que se coaduna mais com a própria conduta activa do habitante.

“O exterior devia ser a Câmara a impor, não é cada um fazer o que quer. Porque nós, infelizmente… qua-

se fazemos assim. Mas (…) também não devia haver tanta burocracia, da parte da Câmaras. (…) Às vezes 

uns fazem e outro não. (…) Mas também, fazer à balda, não. Olhe, por exemplo, eu fiz estes barracos aqui 

para os quintais, para os cães e onde tínhamos os coelhos, em princípio era mais temporário. (…) que é que 

eu faço, arranjei uma placas de zinco, daquele comprimento, de três metros, e pus-lhe as chapas de zinco. 

Ficou muito mal, ficou muito mal e agora ainda há dias disse: ‘Ui, bem arrependido estou de não ter posto 

ao menos uma telha por cima do zinco.’ (…) Mas o do lado, cobriu quase… fez anexos para aí, os que 

quis, que prolongou as garagens e fez tudo… (…) Ora bem, a Câmara… devia autorizar (…) desde que 

a coisa fosse esteticamente bem feita e… obedecesse a determinadas regras. Assim na balda, não concordo. E 

então, em termos até de pinturas… não sei se… eu para mim, a cor que mais gosto é o branco. (…) Mas… 

vá! Aí, até era capaz de tolerar um bocado, mas não muito, não faziam aqui uma casa amarela, ali uma 

vermelha, além outra branca, outra azul, outra… não, isso também não.” H.17

A postura face à diferença é também ambivalente. Se, por um lado, o habitante reconhece uma certa similitude 

dos modos de vida (“acho que o modo de viver deve ser muito parecido. Mesmo os que têm vivendas. H.17), por 

outro encontra diferencias substanciais nas práticas (“Mas está claro, em termos de actividades das pessoas… são 

diferentes.” H.17). No discurso dos habitantes, ficar em casa e ver televisão ou ler é oposto a ir para a aldeia ou 

trabalhar no quintal. É, finalmente, a quase infinita variabilidade das práticas, (e não uma diferença fundamen-

tal nos modos de vida) que se reflecte nas também diversas transformações espaciais (Cruz, 2009: 94).
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4.4. O LIMIAR – MECANISMOS DE RELAÇÃO COM O OUTRO.

A construção da casa enquanto domínio do sujeito exige que este possa exercer um controlo sobre o seu espaço 

e, a partir desse ponto focal, escolher a forma como se relaciona com o mundo (Bernard, 1998: 375). A neces-

sidade de se comunicar com o outro e, ao mesmo tempo, proteger-se dele requer a mobilização de dispositivos 

que sejam capazes de estabelecer equilíbrios entre dimensões opostas da vida – os limiares.

“Le seuil existe dans toutes les sociétés ; à travers lui ce sont trois dimensions qui s’entrecroisent: spatiale, sociale et 

symbolique.” (Segaud, 2008: 122)

Toda a acção arquitectónica define barreiras e limites que atribuem qualidades diferenciadas aos espaços, esta-

belecendo a distinção fundamental entre um dentro e um fora. O muro não desempenha apenas uma função 

portante que permite a cobertura de um espaço. Em simultâneo, o muro constitui um envelope – com espessura 

e consistência - que delimita os âmbitos interior e exterior (Moley, 2006: 84). O limiar existe assim enquanto 

brecha, dispositivo “material e simbólico”, “estático e dinâmico” (Segaud, 2008: 122) que permite a transposição 

desses limites – corporal, visual ou auditivamente. As características do limiar definem os modos de relação 

com o outro, que surgem codificados pelos dispositivos que permitem ou interditam a passagem através de uma 

interacção ritualizada. O limiar possui uma dimensão temporal – o tempo do atravessamento – que não é a do 

mero instante, do “fio da navalha”: por vezes estende-se, ganha espessura, e dá forma a um espaço intermédio – 

in-between9. O carácter ambivalente do limiar relaciona-se com a reflexão que Christian Moley oferece sobre os 

conceitos de espaço intermédio e espaço de transição: 

“(…) le premier correspondrait à une approche statique de l’espace proprement dit, avec ses qualités le rendant inter-

médiaire du point de vue de l’échelle, du statut et du caractère (privé/public, intérieur/extérieur, fermé/ouvert, sombre/

clair…). Le second renverrait, quant à lui, à une notion dynamique, celle du passage d’un espace à un autre, avec une 

transition atténuant leur opposition.” (Moley, 2006: 54,55) 

O limiar (seuil), precisamente, abarca as duas noções – separação e relação, afastamento mas possibilidade de 

interacção entre dois domínios opostos. Essa dualidade constitui a espacialização da natureza das relações de 

vizinhança. O habitante encara o vizinho como “uma fonte de inquietude e de aborrecimentos”, como uma repre-

sentação do “imprevisto” (Haumont e Raymond, 1966: 104), contra o qual é preciso precaver-se e proteger-se. 

Por outro lado, a interacção vicinal é também objecto de um desejo de sociabilidade. Através dos múltiplos 

dispositivos que se constituem como limiares e da sua manipulação, os habitantes ritualizam as relações, tornam 

a intrusão controlada através do isolamento ou da abertura das suas casas.

Nas casas do Toural, a primeira oposição é entre rua e interior do lote. Entre o passeio e o jardim frontal existe 

um muro baixo (cerca de 1 metro) que permite a relação visual entre ambos os espaços, cuja transposição se faz 

9   “Architecture must extend ‘the narrow borderline’, persuade it to loop into a realm – into an articulated in-between realm.” (Van Eyck, 
1962: 54) “(…) I suggest articulation of transition by means of defined in-between places which induce simultaneous awareness of what 
is significant on either side. An in-between place in this sense provides the common ground where conflicting polarities can again become 
twin phenomena.” (Van Eyck, 1962: 63)
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1. - 3. Os modos de relação 
com o outro - vizinho e tran-
seunte. Em cima, casas da 
banda da 1ª fase, muro e sebe 
no contacto com a Rua Dr. 
Adrião Amado. No centro, 
garagens que contactam com 
a Rua de Santo António. Em 
baixo, separações entre os vá-
rios talhões da 2ª fase.
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através de um pequeno portão metálico. Embora muitos habitantes tenham mantido esta condição de permea-

bilidade, alguns procuraram aumentar a privacidade do jardim. As modificações fazem-se por adição de ele-

mentos: a sobreposição de grades, vedações ou sebes; a plantação de árvores e arbustos constituem modos (mais 

simbólicos do que práticos) através dos quais os habitantes demarcam claramente a sua propriedade e ocultam 

o interior do lote. Esses mecanismos são replicados nos limites laterais, embora com menos vigor. A oposição 

faz-se mais entre estranhos e habitantes do Bairro do que entre vizinhos, numa adesão ao forte sentido longitu-

dinal transmitido pela disposição das casas em banda. Tal como é notado por Hoddé e Léger no estudo sobre 

a Malagueira (2002), as opções dos habitantes têm consequências ambivalentes no controlo que estes exercem 

sobre o espaço: um maior encerramento traduz-se na protecção contra os olhares alheios mas, por outro lado, 

condiciona a percepção visual desde o interior. Poder observar, por sua vez, é consequência de uma condição de 

maior exposição e vulnerabilidade (2002: 167). O preenchimento do jardim com árvores e arbustos (nos talhões 

2 e 18, por exemplo) faz alusão a uma natureza mitificada que cria um sentimento de evasão – afastamento 

artificial – através da envolvente verde (Moley, 2006: 43).

No tardoz das casas, a volumetria proposta para as garagens assegurava uma protecção e permeabilidade rela-

tivas dos espaços dos quintais. A alternância entre uma garagem para a casa-tipo I e duas para a casa-tipo II 

criava alguma variação que contribuía à qualificação de uma rua que assumia, apesar de tudo, um carácter de 

serviço (ver subcapítulo 1.2.1.).  Os processos de densificação dos lotes vêm alterar essa condição. O aumento e 

compactação dos volumes das garagens geram uma barreira de grande impacto entre a rua e o interior do lote, 

ocultando os espaços e as actividades do quintal (Imagem 2.). Esse isolamento pode ter, paradoxalmente, um 

efeito positivo do ponto de vista urbano: ao cortar a visibilidade para o quintal, atenua a percepção da grande 

quantidade de acções informais e espacialmente pouco qualificadas10 que os habitantes levaram a cabo.11 Por 

outro lado, não é absolutamente claro se as acções teriam sido tão assertivas sem dispositivos que garantissem 

a privacidade do quintal. A ausência de visibilidade dá ao habitante a liberdade de agir sem se colocar sob o 

julgamento de vizinhos e da administração.

No caso das casas-tipo II entradas principais são enfatizadas através do recuo da fachada que cria um pequeno 

espaço coberto, de espera e recepção. Partilhado na maioria dos casos por duas famílias de habitantes, é um 

espaço que acolhe poucas práticas mas de grande importância simbólica enquanto momento de transição entre 

exterior e interior. Ter em propriedade toda a casa (talhão 3, por exemplo) ou partilhá-la com a família alargada 

permite, no entanto, uma apropriação mais rica da entrada, cuja utilização deixa de ser momentânea e em trân-

sito, para se converter em lugar de socialização prolongada. O banco e a colocação de cadeiras são um convite à 

estadia, à conversa informal entre vizinhos e amigos, sem a intromissão que a entrada no interior da habitação 

10  Construção de variados anexos - ampliação de garagens, cozinhas ou arrumos -, que combinam materiais reunidos pela sua 
disponibilidade imediata ou pelas suas qualidades utiliárias, executados pelos próprios habitantes ou por mão de obra pouco qua-
lificada e que dão origem a um conjunto heterogéneo e desarticulado.

11   Na Malagueira, a altura e continuidade do muro proposto por Siza, assegurava essa contenção das acções dos habitantes: “Le 
meilleur moyen d’atteindre cet objectif est d’observer un strict respect du plan d’urbanisme, c’est-à-dire d’effacer, ou du moins de contenir, 
les manifestations des individualités dont on sait qu’elles n’ont pas de limites. C’est sans doute parce qu’il connaissait bien son monde que 
Siza penchait pour le mur haut.”  (Hoddé e Léger, 2002: 173)
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8. e 9. Talhão 3. Entrada, lu-
gar de convívio vicinal.

6. e 7. Talhão 15. Varanda, 
posto de vigia e lugar de estar 
comtemplativo. Lúdico e uti-
litário - cadeira, guarda-sol, 
casota do cão; alguidar.

4. e 5. Talhão 17. Passadiço e 
escadas de acesso ao patamar 
de entrada. Varanda com si-
nais de apropriação - cadeiras, 
guarda-sol, vasos com plantas.
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implica. A entrada é a interface entre o público e o privado, onde o habitante pode estar como em sua casa – sem 

mudar de roupa – e sem, ao mesmo tempo, pôr a descoberto a intimidade da sua vida. O habitante mostra-se 

aos transeuntes, cumprimenta-os, (por vezes) convida à paragem, numa interacção mediada pela dimensão do 

jardim (Imagens 8. e 9.).

“Gosto da frente, gosto. (…) Sentamo-nos… não vê que tem lá as cadeiras, não é? É, vamos para lá… 

quando é no Verão, a partir da hora que já não é tanto calor e passamos ali assim bastante tempo. (…) 

Sentamo-nos lá muito. Uma pessoa só... está um bocadinho, mas logo se aborrece de estar, não é?” M.1.0

A introdução da varanda no piso superior permite uma relação análoga e a sua popularização relaciona-se sem 

dúvida com a falta ressentida de um “espaço de transição entre o fora e o dentro” (Haumont e Raymond, 1966: 

89). A varanda é muito valorizada (“Eu adoro esta varanda.” M.7.1) e deseja-se como espaço de contacto “at-

mosférico” com o exterior – com o sol, com a frescura – que absorve diversos usos (ler, estar, secar a roupa…). 

Esta varanda parece assim recuperar o valor funcional e simbólico que a varanda tradicional possuía: “ela serve 

de refúgio no Verão, de repouso nocturno, de agasalho no Inverno, e até nela se põem os vasos de flores que o povo tanto 

aprecia.” (Galhano e Oliveira, 2003: 142).

“Não tem [no projecto] a varanda, que já foi feita também por nós. Também não está, não tinha, não 

tinha… era um telhado. (…) foi logo, logo… foi logo no início. Muito cedo, muito cedo, muito.” M.17

A varanda funciona também como posto de vigia, um sítio elevado através do qual os habitantes controlam 

quem passa e se relacionam com a vida exterior. Também neste aspecto ela permite a continuidade de práticas 

sociais que os dispositivos vernaculares possibilitavam. “A varanda minhota é, na verdade, um anexo da lavoura; 

em Trás-os-Montes, para lá desse aspecto, que em aliás grande relevo, ela é uma parte integrante da casa, relacionada 

além disso com a vida doméstica e colectiva da aldeia; (...) sobreleva mesmo o carácter urbano.” (Galhano e Oliveira, 

2003: 144). As interacções entre a varanda e a rua são marcadas por uma distância mais pronunciada, que é 

reflexo também de uma distância psicológica que se procura impor.12 (Imagens 5. e 7.)

De facto, a criação de distância através da altura é um mecanismo de acentuação do limiar utilizado em muitas 

casas. O alteamento de forma possibilitar a construção de caves tem também como consequência o desfasamen-

to entre o nível do rés-do-chão e o jardim. A cota do jardim é alterada e, junto à casa, cria-se um pequeno pátio 

inglês. Os compartimentos distanciam-se dos possíveis olhares curiosos, ganham autonomia face à rua. Passa a 

ser necessária a introdução de um passadiço (nos casos em que existe pátio inglês) e alguns degraus para aceder 

ao patamar de entrada que se constituem como elementos físicos e simbólicos da transição, corporalmente 

experienciada (Imagem 4.):

“Tanto a alteração do passo por acentuação do ritmo com que naturalmente caminhamos, como a amplificação do 

nosso peso, são essas dimensões não formuladas da realidade. Elas marcam o passo a esse outro mundo (…)” (Ara-

vena, 2007)

12   Nas primeiras visitas feitas às casas, alguns primeiros contactos eram feitos através das varandas ou das janelas, ao invés das 
portas. A identificação visual do visitante precede a abertura da porta  - a entrada (ainda) não consentida no domínio privado -, 
que pode constituir uma acção que vulnerabiliza o habitante (Rosselin, 1999: 55).
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“Posso dizer-lhe que é muito 
agradável viver aqui, e temos 
sempre muito orgulho, porque 
sempre que vem cá alguém, se 
organizamos um jantar ou algo 
do género… Do exterior as 
pessoas ficam um bocado des-
confiadas e, quando entram 
cá dentro, ficam muito sur-
preendidas.” Steffi Niederzol, 
habitante do Bonjour Tristesse, 
em Berlim

“Com o é um [haags]portiek, 
gosto da entrada porque a en-
trada é logo nossa, não é de todo 
o mundo, nem dos vizinhos, e… 
a gente entra e já está logo na 
nossa casa.” Irene Tomás, ha-
bitante do Punt und Komma, 
em Haia

11. - 13. Várias zonas de cir-
culação. À esquerda, a con-
figuração original (talhão 5). 
No meio, ambas as habitações 
pertencem à mesma família, 
permitindo a disposição de 
objectos no corredor e pata-
mares da escada (talhão 3). À 
direita, a circulação é interio-
rizada,  permitindo também a 
apropriação (talhão 7).

10. Frames do documentário 
Vizinhos, sobre edifícios de 
habitação colectiva projecta-
dos por Álvaro Siza. Em cima, 
entrada comum do Bonjour 
Tristesse (1982-1983), em Ber-
lim, mostrando sinais de van-
dalização. Em baixo, entrada 
individual de uma habitação 
do Punt und Komma (1986-
1989), em Haia. Os testemu-
nhos dos habitantes elucidam 
sobre a importância do con-
trolo do espaço de acesso à 
habitação:
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O visitante permanece nos degraus ou no patamar, expectante. A porta abre, e ele atravessa-a, mas ainda não 

entrou em casa. No subcapítulo 3.2.5. foram analisados alguns dispositivos através dos quais a entrada na habi-

tação e os acessos aos compartimentos são controlados. Mas a progressão do público ao privado começa antes e 

encontra no espaço de circulação comum um dispositivo intermédio de acolhida à casa e relação com o tardoz. 

A escada desempenha um papel importante na definição deste espaço: o desenho de Viana de Lima propõe um 

patamar com acesso duplo (lateral e relacionado com a entrada principal ou a eixo da entrada traseira), o que lhe 

confere uma bidireccionalidade que coloca em relação frente e trás, baixo e cima, e um carácter escultórico, que 

parece convidar à subida demorada. Esse desenho, no entanto, não é executado em todas as casas. Em muitas, a 

madeira é substituída por um aglomerado mineral e o acesso é simplificado, passando a fazer-se apenas longitu-

dinalmente ao sentido da escada e perdendo-se alguma qualidade e riqueza espacial. Esta alteração vem permitir 

uma outra com maior impacto a nível das práticas e da apropriação do espaço, como se verá.

“É que estas casas, pela parte da frente a entrada é comum, para o primeiro e para o rés-do-chão. Por detrás 

são individuais, as entradas. Uma pessoa querendo utilizar estar parte só, tem entrada individual, cada 

uma tem a sua.” “O que é que acha de ser entrada comum?” “A mim não me afecta muito! Porque então 

nos prédios grandes, agora o que é que hão-de dizer? Aqui somos só dois inquilinos. Nesses prédios com 20 

andares e mais, a entrada, no pátio, é todos o mesmo. Depois cada um é que vai para seu, mas… encon-

tram-se todos ali. E nem se conhecem!” M.1.0

Se para alguns habitantes a partilha do espaço de circulação é algo natural, para outros é sentida como uma 

verdadeira intrusão do espaço doméstico. Os habitantes do piso superior sentem a necessidade de apropriação 

das escadas, que são encaradas como “antecâmaras atmosféricas da cena” que é a própria casa (Haumont e Ray-

mond, 1966: 72). Se o exterior é o lugar do sujo e do desordenado e os espaços nucleares da casa se definem 

pelo seu carácter controlado e higienizado, a vontade de domesticação dos espaços de transição é, como notam 

os autores, uma expressão da necessidade da passagem ritual do sujo ao limpo. A gestão colectiva – ou ausência 

dela – das transições causa frustração pela incapacidade de assegurar essa gradação. A sujidade, o descuido ou 

a simples intromissão esporádica do espaço de transição é ressentida como um elemento contaminante que 

ameaça a dignidade de toda a casa. 

Quando as habitações de um mesmo edifício são ocupados por famílias distintas, surge a necessidade de dife-

renciar as entradas, o que conduz à privatização de parte do espaço de circulação. O prolongamento da parede 

lateral de suporte da escada encerra-a e interdita a passagem do vizinho ao piso superior e ao quintal. 

“A limpeza era assim, era eu. Era o andar de cima. (…) Por exemplo, aquela porta do fundo… (…) 

Não existia, também essa porta! (…) A porta, para nos tornar mais independentes. Tanto, por exemplo, 

quando estava alugada, e aconteceu isso, deixavam por exemplo sempre a porta da rua aberta… e que é 

que acontecia? Vinham por aí acima… E eu, por exemplo, não podia ter nada nas escadas! Como posso 

agora ter, não é? Não podia ter um bengaleiro, nem ter… outras coisas. Isso dá muito mais independên-

cia. (…)” “Davam-se bem com os vizinhos?” “(…) dávamo-nos muito bem. Tanto que os filhos… (…) o 

primeiro filho que lhe nasceu, quase foi criado aqui. (...) Com esses dávamo-nos muito bem, muito bem. 
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Depois estiveram aí uns… mas esses, foi na altura do 25 de Abril, 1975, e ele era meio comunista, e nós 

não éramos, a verdade é esta. Mas houve assim… como é? Houve assim… [um desentendimento] e foi por 

causa da porta. Foi por isso que até nós decidimos pôr a porta. E assim estávamos independentes.” M.17

Esta transformação, no entanto, não autonomiza completamente as entradas: o habitante do piso superior 

continua a passar por um espaço comum de onde se acede à sua porta e à do vizinho. Na prática, a modificação 

introduz uma assimetria de condições que reforça uma certa superioridade hierárquica que a habitação no topo 

parece sugerir (reminiscinte, talvez, da antiga separação entre pessoas e animais). O habitante do piso superior 

ganha controlo sobre o espaço que antecede a porta, que se torna possível marcar através dos dispositivos convo-

cados (ver 3.2.6.), simbólicos – quadros e fotografias – ou utilitários - bengaleiro, guarda-chuvas – que acolhem 

habitantes e estranhos dentro de casa (Rosselin, 1999: 58) e convertem a escada numa “cena”.13 O habitante do 

rés-do-chão, pelo contrário, vê-lhe retirado um espaço comum que qualificava a entrada da casa e, ao mesmo 

tempo, a passagem directa ao tardoz, que se passará a fazer pelo interior da habitação. 

A permuta entre quarto da empregada e cozinha possibilita, na maioria dos casos, que o acesso ao quintal pelo 

rés-do-chão se faça por este compartimento. É importante apontar o caso de uma das famílias (habitação 7.0) 

que escolheu fechar a entrada pela cozinha (que é também o único espaço de estar, formal e informal, da casa) 

e criar um acesso autónomo desde a entrada da habitação . As consequências desta transformação – a criação 

de um corredor que consome bastante área da casa e reduz o compartimento contíguo a um espaço acanhado – 

demonstram bem a importância atribuída à autonomia da entrada em casa.

Esse desejo de independência também se manifesta na individualização das entradas tardozes no lote e na divi-

são do quintal. O projecto inicial propunha uma única entrada, comum às duas habitações, com uma passagem 

pavimentada que conduzia às garagens, ao interior do edifício e aos quintais, divididos transversalmente. Mas 

rapidamente se adopta e difunde a solução de duas entradas, o que permite a privatização dos acessos e a divisão 

longitudinal do quintal, numa oposição muito mais marcada da propriedade.

Quando é partilhado, os habitantes encontram formas próprias de regulação do cuidado do espaço comum, 

assumido pelass famílias e pela ajuda doméstica.

“A zona de entrada, eu tenho uma mulher-a-dias que me vem fazer a limpeza e quando vem, limpa-a sem-

pre. (…) eles de vez em quando também lavam as escadas… deles, também lavam. (…) E suja-se muito 

a entrada, sabe… é logo. É o que suja mais. (…) Queria dar-lhe um jeito, também, restaurá-la como as 

outras partes. Mas o de cima ainda não concordou, diz que não sei quando… (…) O dono, o senhorio. 

Os que estão lá (…) não vão gastar dinheiro naquilo que é dos outros. Se é com eles… eles gostavam de 

a comprar. Vamos lá ver se chegam a um entendimento. (…) Gostavam, e depois eles já faziam as obras, 

já…” M.1.0

Entre elementos da mesma família alargada, o acordo é menos problemático, quase subentendido, moderado 

pelos afectos e marcado pelo desempenhar de papéis assumidos.

13   Segundo Alexander, enquanto espaço de transição, a escada “est une scène”, um dos elementos da pattern language. (Alexander 
apud Moley, 2006: 133)
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“A limpeza, aquela parte é minha! (…) A minha irmã faz aquela parte da frente, pronto. O resto, quando 

vem a Manuela, faz tudo. (…) Se fosse outra pessoa qualquer, claro que faríamos… a parte… comigo e 

com a minha irmã não há esses problemas, eu faço aquilo tudo lá para baixo…” M.15.1

“Olhe, era eu sempre tudo. Porque a minha irmã, como não tinha filhos, e tinha uma loja e ela ia para lá 

também a ajudar o marido… (…) nunca lavou o pátio, nunca lavou aqui as entradas. Fui eu sempre que 

tratei de tudo. Pronto, eu… dávamo-nos muito bem, muito bem… (…) E quando estava cá o [vizinho] 

e a mulher… ainda hoje somos muito amigos deles, não tem explicação, é como família! Era ela. (…) 

Lavava o pátio, dizia assim a minha irmã: ‘Ó, então eu também lavo o pátio!’ ‘Deixe estar… deixe estar. 

Então eu também estou aqui… não nos suja, que é que suja? Está todo o dia fora de casa.’ Agora… quem 

esteja assim com dois andares… tanto, deve ser cada semana seu, a fazer a limpeza, deve ser.” M.3

Enquanto a entrada corpórea no interior da habitação  é mediada por um conjunto de espaços intermédios aos 

quais se acedem por portas, a janela constitui um dispositivo através do qual se estabelece uma relação visual di-

recta entre interior e exterior (Segaud, 2008: 124). Se ver através da janela tem uma conotação positiva – vigiar 

ou contemplar – trata-se de uma prática com pouca expressão, associada a compartimentos isolados (ao quarto 

do piso superior, por exemplo). A possibilidade de ser visto adquire muito mais peso no modo como os habitan-

tes se relacionam com as janelas, que se tentam proteger da intrusão do olhar alheio14. A intimidade dos com-

partimentos é assegurada através do recurso a persianas, a portadas e cortinas, mecanismos que adquirem um 

carácter quase completamente estático e permanente, que obrigam à utilização de luz artificial, mesmo durante 

o dia. Ao ocultar-se do exterior, o habitante também oculta o exterior, eliminando qualquer referência ambiental 

e criando uma condição isotrópica dos compartimentos. É o caso expressivo dos quartos localizados na cave do 

talhão 8, cuja circunstância subterrânea é dissimulada através de cortinas. A janela deixa de ser um dispositivo 

de “direccionamento do olhar” (Segaud, 2008: 124) e é reduzida às suas capacidades utilitárias: permitir a entrada 

controlada de ar e de (alguma) luz. Também por esse motivo se observa um tão grande investimento dedicado 

à modificação de portadas e caixilhos, cuja estanquidade deve ser absoluta. O rigor do clima contribui para esta 

necessidade de protecção, de introversão e corte com o exterior – muito ao contrário da continuidade espacial 

que caracteriza algumas propostas do Movimento Moderno.

“Não têm isolamento não é. (…) Mas por exemplo, eu mandei substituir as janelas, e isso tudo… O ruído 

da rua sentia, passava os carros, sentiam-se os carros todos. Porque, já viu? (…) Eram caixilhos de madeira 

e aquelas portas de correr.” H.17

A introdução de marquises constitui a dilatação do limiar e da própria janela, cujo limite é deslocado. Espaço 

periférico da casa, goza de uma condição de liberdade que os compartimentos interiores não possuem (Imagem 

19.). Na passagem do interior para o exterior, existe como reserva do desordenado ou do sujo domesticado, 

14   É pertinente recordar um excerto da publicação Bragança e Benquerença, de 1900, onde, no capítulo sobre carácter e costumes, 
se lê o seguinte: “Ainda não vae muito longe o tempo em que as mulheres se escondiam dos homens, não fallando senão com as pessoas 
muito chegadas em parentesco, e que não appareciam ás janellas, escondendo-se muito detrás de rotulas apertadíssimas, que, no dizer de 
José Antonio de Sá, no seu livro inédito ‘abrem para o olhar muito pouco, e com muita cautella, e se os homens, vendo-as, não se retiram, 
são reputadas inhonestas’.” (Lopo, 1983)
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14. Night Windows, óleo so-
bre tela de Edward Hopper 
(1928). A cena pintada por 
Hopper constitui-se como an-
títese da relação dos habitantes 
do Bairro com as suas janelas.  
O acesso visual despudorado, 
urbano e anónimo entre o ob-
servador e a mulher observada  
contrasta com a protecção ri-
tual e em camadas sucessivas 
dos vãos em contextos conser-
vadores, marcados pelo con-
trolo social.

15. - 17. Vários compartimen-
tos ocultos do exterior pelas 
cortinas, persianas e portadas. 
Da esquerda para a direita:  
habitações 15.0, 1.0 e 7.1.
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interiorizado. 

A par da intrusão visual, o ruído é outro aspecto que motiva alguma desconfiança e a tentativa de protecção 

face aos vizinhos. As paredes de meação e as lajes constituem barreiras só em certa medida, conduzindo o som 

e perturbando a privacidade de quem produz o ruído e de quem o sente. 

“Eu para mim… pois, o mal é isso. Porque… ouve-se tudo. Se correr água em minha casa, para ali para a 

da vizinha, ouve-se. Se houver a falarem mais alto, ouve-se tudo. Hoje já é diferente, não é? Já é diferente, 

já há isolamentos. É, é, eu acho isso… a pior coisa que pode haver é isso.” “Preferia ter uma casa isolada?” 

“Não, não, isolada também não gostava. Porque na altura até tínhamos terreno e podíamos ter feito. (…) 

Em cima deitam qualquer coisinha, ouve-se. Não é? E como em minha casa é nas outras todas, é isso.” 

M.8.0

Mas se, por um lado, o ruído adquire uma conotação intrusiva e incómoda quando associada à intimidade e 

à sexualidade (Haumont e Raymond, 1966: 103), existem determinadas circunstâncias que conduzem à sua 

valorização positiva.

 “Isso houve-se os barulhos, é um inconveniente. Por outro lado, a mim neste momento, até me sabe bem. 

Porque sei que está lá gente, e se precisar…está a perceber? Por exemplo, uma das coisas que eu tinha lá 

em Lisboa era bater os pés para o vizinho de baixo se eu me sentisse mal e bater na parede para o vizinho 

do lado se eu me sentisse mal! Isso dá para mim (…) uma segurança. (…) Lá em Lisboa, o casal (…) 

sentia-os (...) que era uma coisa… fazia impressão, percebe? Porque também não tinham cuidado. Aqui já 

é diferente, eu e a minha irmã é diferente. (…) Mas a mim não me incomodam os barulhos, eu gosto de 

barulhos. Não é de barulhos excessivos.” M.15.1

As relações familiares e afectivas entre vizinhos ou o momento no ciclo de vida são circunstâncias que enqua-

dram o ruído, amplificam ou suavizam a sua presença. O plano vertical ou horizontal – a parede ou o piso - é 

duplamente separação insuficiente e garantia de encontrar alguém do outro lado. Os sons ecoam como sinais de 

vida, nas suas facetas positivas e negativas.

18. Edifício dos arquitectos 
Lacaton e Vassal, cuja oposi-
ção radical ao conceito de exis-
tenzminimum conduz ao de-
senho de espaços que dilatam 
os limites do espaço habitável 
- o compartimento, a marqui-
se, a varanda (Ruby, 2007). A 
expansão do limiar desenha 
também sucessivos ecrãs que 
medeiam a relação entre inte-
rior e exterior. 

19. A marquise como espaço 
de transição. Habitação 15.1.
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4.5. O FIM DE UM CICLO. A ESTRUTURA FAMILIAR COMO SUPORTE DA CASA. 

Nos capítulos anteriores apontou-se para a forte identificação da família com a casa. Se, por um lado, a casa 

serve de suporte a uma unidade familiar complexa e culturalmente particular, por outro, a família é garante 

da existência da casa no tempo. A estrutura familiar e a estrutura material doméstica estabelecem uma relação 

de dependência recíproca que contribui para a manutenção e permanência de um tecido sócio-espacial. Não 

obstante, a vida das famílias não é imutável nem inume aos estímulos, internos e externos, que marcam pontos 

de inflexão na relação com o espaço construído. De facto, como nota Marta Cruz: 

“Certains auteurs (Kaufmann, Singly) postulent même, que la famille, si elle a changé, c’est parce que telle est sa 

vocation. Car aucune autre structure sociale n’est aussi plastique et adaptable que la famille, qui subsiste toujours.” 

(Cruz, 2009: 42)

Embora os valores da família subsistam ao longo dos anos e através de gerações, as suas prioridades alteram-se 

de acordo com a posição do ciclo de vida em que os seus elementos se encontram, o que conduz também a uma 

modificação das práticas domésticas, dos modos de habitar e das acções sobre o espaço.

A história das casas do Bairro do Toural relaciona-se intimamente com as famílias que nelas habitaram – por ve-

zes ao longo de mais de 50 anos. Se o momento de acesso à casa se constitui como fundacional para as famílias, 

marcado pelo início da vida conjugal e pelo nascimento dos filhos, o momento presente testemunha outra fase 

importante da vida dos primeiros habitantes e das famílias, enquanto sujeito colectivo: a velhice. Após a refor-

ma, o quotidiano dos habitantes interioriza-se e faz-se de uma repetição ritual das tarefas, do trabalho e do lazer. 

“Não, não, não saio de casa. (…) Fui operada à coluna, e tenho medo de cair. Porque de cada vez que caio, 

parto um osso e não saio de casa. Depois vou ao quintal d’além, dou a voltinha, tiro o correio e trago. E 

ando para aqui. (…) Então agora a por tudo em ordem…ó! (…) mas eu entretenho-me sempre, qualquer 

coisa. Tenho sempre… ou uma coisa ou outra, tenho sempre que fazer.” M.3.0.II

A situação de fragilidade em que a doença coloca os habitantes, obriga ao abandono de algumas práticas que 

faziam parte da vida como a saída regular, festiva e recreativa aos fins-de-semana. Esses momentos são asso-

ciados a uma vivência passada e idealizada que, por vezes, se opõe a uma certa banalização e imutabilidade do 

quotidiano. 

“Agora é levantar-me e tomar o pequeno-almoço e… quando preciso de sair, fazer umas compras, vou. E 

depois venho para casa. Faço outra vez… faço a comida. Gostávamos sempre de ir ao fim-de-semana a 

comer fora, antes do meu homem adoecer. (…) Aos domingos, então, gostava. (…) Conhecemos tudo. O 

que há por aí, corremos tudo! Aos domingos! (…) E agora para mim os dias são mais… tristes, pronto. 

Mas vai-se andando…” M.3

“ (…) às vezes também é um dia ideal. (…) Mas o dia-a-dia é isto, pronto, é sempre o mesmo.” M.1.0

A casa, no entanto, não é vista apenas como receptor do quotidiano que é, mas principalmente do que foi e do 

que se imagina poder ser. Quando convidado a descrever um dia ideal, o habitante parte das limitações da sua 
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própria condição – em vez de exercer um pensamento mais especulativo - e usa-a como motivo para compor 

uma imagem doméstica harmoniosa, muito vinculada à própria experiência.

“Olhe, um dia ideal para mim, ideal, ideal, ideal era poder fazer o que toda a vida fiz, era pensar nos 

outros e pensar como eu pensei que conseguiria fazer aqui um lar na minha casa, de pessoas amigas (…) 

E que a minha casa fosse uma casa de família, mas família amiga (…) E era isso que eu queria, mas não 

sei porquê, agora, com o meu problema de alergias é muito complicado. E claro que isso… portanto já lhe 

disse… era um elevador que passava por ali. Portanto o meu ideal era ter aqui amigas, mas já tudo me vai 

morrendo…Ou então, eu poder deslocar-me a fazer voluntariado como fazia. Não posso… estou limitada, 

pronto! (…) A casa ideal era sem escadas, mas eu, esta, tenho que a adaptar.” M.15.1

A idade desempenha um papel importante nas preferências habitacionais. Na juventude, a preferência pelo  do 

piso superior relaciona-se com a maior área, com a protecção contra o ruído, com a privacidade visual e com o 

estatuto que o afastamento da rua confere. O envelhecimento vem colocar de forma muito palpável a questão 

da acessibilidade, dificultada pelas escadas, que são origem de preocupação constante:

“É assim, terreirinha! [a casa ideal] Escadas nada! (…) Degraus nada!” M.3.0.II 

“Preferia uma moradia, não há dúvida que preferia. (…) ora, se pudesse escolher, só rés-do-chão. (…) 

Térrea. Vá, claro, elevada um bocadinho. (…) Não ficar mesmo ao mesmo nível da terra! (…) Como se 

vêm já aí muitas. Talvez também pelo motivo que a minha lá baixo tem as escadas e ela [a mulher] já caiu 

lá duas vezes (…) E aqui em cima, e uma casa mais espaçosa.” H.17 

O discurso revela, no entanto, um carácter ambíguo. Se a vivência é marcada pelas dificuldades inerentes ao 

envelhecimento - pela perda de alguma autonomia e pela constância da rotina – os habitantes também revelam 

uma tendência para mesclar real e ideal. O objecto de desejo parece corresponder a uma variação optimista da 

vivência doméstica de todos os dias, o que se estende ao espaço onde ela toma lugar.

 “Era esta, a minha. (…) Não, a não trocava a minha por nenhuma. (…) A minha idade, também… 

não é? O meu cunhado (…) tinha lá [no Algarve] uns sobrinhos muito ricos. E tinham umas vivendas, ali 

ao pé do mar… que aquilo era uma vivenda… um espectáculo. (…) Trocávamos a nossa pela dela? Não, 

nem pensar! Gostávamos muito… tanto eu como a minha irmã, ela também gostava muito da casinha 

dela. (…) Ela depois já não queria que lhe pagasse a renda, coitadinha… ela não queria. E pronto, era 

como sendo minha.” M.3

Neste caso, a propriedade das duas habitações permite a utilização livre do rés-do-chão quando a doença o exige. 

A casa é capaz de acomodar a família ao longo da vida, lugar que suporta os habitantes de todas as idades, em 

permanência ou visita esporádica: 

“Estar na minha casa também. Era, era. Por bem bonito que visse na casa deles, e que visse tudo. Mas 

gostava de estar aqui mais na minha casa. Gosto muito deles, e gosto muito das casas deles, e muito dos 

filhos. Vêm aqui quase sempre a comer, ou uns ou outros. Ainda hoje veio o do banco, almoçar. Assim às 

vezes… quando lhe dá jeito, pronto!” M.3
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De facto, as casas “novas” dos filhos e de outros familiares próximos existem enquanto referências do possível 

– das novas comodidades dadas pelas inovações técnicas e construtivas, de uma abundância que se expressa nas 

dimensões da casa e nos dispositivos mobilizados:“(…) tem piscina, tem… eu não trocava esta pela dela. Se me 

dessem a escolher… E tem cozinha grande, tem salão grande, tem tudo mais… mas eu antes queria esta. (…) Já nem 

me sentia bem!” M.3

Paradoxalmente, as alternativas obrigam o habitante a posicionar-se assertivamente, reforçando a sua preferên-

cia pela casa em que sempre habitou. Os ascendentes e a sua casa exercem uma forte polarização da família, 

principalmente nos momentos excepcionais da festa. A quebra dessa regra pelo afastamento da casa implica um 

desconforto e um desequilíbrio que rapidamente deve ser corrigido.

“E lá fomos [passar o natal a casa da filha, quando construiu a casa]! Mas sempre… mas contrariados. O 

[marido] não gostava de sair do cantinho dele. E depois, não sei também se é por termos dois filhos ainda 

solteiros… onde vamos, vão os outros dois. E eles sentem-se muito bem aqui na casa deles. Não é? E acaba-

mos por sempre ser aqui tudo. (…) aqui nesta parte de baixo, sempre.” M.3

O envelhecimento dos habitantes do Bairro representa um fim de ciclo, individual, mas também da vida co-

lectiva, outrora intensa. O desaparecimento de pessoas amigas e das crianças contribui para uma sensação de 

declínio lento.

“E aqui em baixo também vivia muita gente, agora não vive ninguém! Esta senhora (…) que éramos mui-

to amigas, está num lar. Já está… já não conhece ninguém. O de baixo (…) está tolhido. Teve um acidente 

de carro, ficou, ficou paralítico. (…) Olho para cima e olho para baixo, não vejo uma luz, não sinto um 

rumor, não se sente nada... E antigamente, nem imagina o que era.” M.3.0.II

“E os miúdos aqui, andavam na rua… eram mais de quarenta ou cinquenta rapazes e garotas e brinca-

vam ao futebol na rua e tudo! Hoje já não se vê isso. Aqui o meu neto não tem ninguém, ninguém!” M.8.0

Como notam Haumont e Raymond, a repartição do investimento de tempo e trabalho dedicados à casa ao 

longo da vida estrutura um ciclo (1966: 80). A vida adquire um sentido unidireccional, com princípio, meio e 

fim. No final, o habitante renuncia ao fazer futuro, ou seja, continua a pensar sobre as suas necessidades e sobre 

os modos como a casa se pode adaptar a elas, mas refreia os seus desejos, que encara, em certa medida, como 

em vão. 

“Quando se é novo sonha-se com tudo. Mas nesta idade pensa-se: ‘para quê?’” M.4.II

Esta passagem referente ao cuidado do jardim, por exemplo, é extremamente interessante por remeter para uma 

dimensão utilitária, e não lúdica da sua manutenção. O jardim, outrora representativo do estatuto familiar e de 

uso associado à infância, deixa de ter utilidade no final da vida. Desaparecendo a necessidade das suas funções 

simbólica e prática, é frequentemente abandonado.

No geral, os sonhos e os planos para o futuro são adiados indefinidamente, até que a situação se torne insusten-

tável ou que a seguinte geração – mais esperançada e mais capaz – intervenha. 

“Ó, há tanta coisa, não é… há tanta coisa. Hoje, iria para um apartamento, talvez. Não sei porquê, mas isto… pois, 



2274.5. O fim de um ciclo. A estrutura familiar como suporte da casa. 

estamos aqui, estamos muito bem. Mas talvez iria para um apartamento. (…) Isto para aquecer tinha que ser uma 

fortuna. Um apartamento em cima! Em cima estão sempre quentes. Eu também podia pôr [aquecimento], mas depois 

ponho aonde? Tinha que pôr aqui um, em baixo outro. Disse assim: ‘Olha, eles que o ponham, quando eu me for.’ Mas 

porquê? Não sei… (…) Agora já não merece a pena, na minha idade, não é, minha filha?” M.8.0

Por esse motivo, esta fase da vida dos habitantes e da casa é uma fase de cristalização. Verifica-se uma grande 

resistência à mudança e à introdução do imprevisto que vem perturbar as coisas e os espaços aos quais os habi-

tantes se afeiçoaram. Nesta medida, a casa surge como “una construcción permanente y continuada de colección y 

acumulación de objetos en el objetivo de construir un legado de memoria, memoria esta que siempre remite hacia el 

pasado. Como si a través de la construcción continuada de la casa (como un monumento celebrativo de lo vivido) se 

intentasen entorpecer esas inevitables muertes diarias (…)” (Silva, 2015: 77)

“O meu filho queria que fosse [para o piso de baixo]. Também temos escadas na mesma, também são outras 

escadas. Mas já não são tantas. (…) Mas ele agora pô-la à maneira dele… e depois, não sei! A gente começa 

a afeiçoar-se às coisas! Porque o meu marido até inclusivamente já disse: ‘Olha, comprávamos uma cozinha 

assim no quintal, comprávamos uma vivenda que fosse de rés-do-chão, ou isso…’ Mas, acho que não. Não 

saio daqui. (…) Ah, ficaremos por aqui. Até Deus querer.” M.17

No discurso, o habitante reconhece a transitoriedade da sua circunstância, em antecipação da própria morte, e 

percorre a sua vida, contextualizando espacialmente as memórias e o futuro. 

“É engraçado porque quando eu vim para aqui, vim para a casa alugada. (…) E eu disse-lhe: ‘Olha! 

Nunca mais saio daqui. Nunca mais mudo de casa.’ E diz ele: ‘Olha! Pode ser que calhe.’ (…) e então eu 

queria o [andar] de cima, mas o meu marido dizia: ‘Não, eu quero o de baixo. Eu estou habituado neste e 

gosto mais deste e quero este.’ E então, pronto, aqui ficámos… (…) mas agora para ver casas, só daqui para 

o cemitério. Já tenho lá casinha para mim, também. (…) o meu lugarzinho.” M.3.0.II

A presença do cemitério, que na juventude era incómoda e ameaçadora, passa a transmitir uma certa tranquili-

dade, dada pela perspectiva de permanecer junto ao lugar de origem. A proximidade com a casa - e com a famí-

lia - na vida e na morte, dá às vidas dos habitantes um sentimento reconfortante de conclusão: “É, gostamos… 

agora daqui já vamos para ali, para tão perto [cemitério]. (…) Mas é perto, o sítio [ri-se].” (M.3) Mas essa conclusão 

é apenas parcial. O habitante projecta na descendência as aspirações para o futuro, que se caracterizam pela 

continuidade dos valores e das práticas. Os filhos não são só os herdeiros do património físico mas, principal-

mente, da casa enquanto repositório das múltiplas acções que configuram um espaço construído para a família. 

Ao contrário das casas contemporâneas dos filhos – sejam apartamentos ou unifamiliares - a casa é valorizada 

enquanto dispositivo complexo que permite uma vida plena, ancorada efectiva e culturalmente.

“Esta casa tem tudo. (…) Esta casa tem para por… olhe, é uma casa… tem… para matar porco. Para 

por… teve condições, ali para nós podermos fazer a cozinha. Fizemos depois ali a cozinha. O quintal era 

grande, mas já teve esta vantagem. Temos ali uma cozinha boa. Fazemos ali os folares na Páscoa, com o 

forno, na cozinha, dentro da cozinha. Temos onde salgar a carne do porco, temos onde pendurar os pre-

suntos, temos… onde pôr batatas para todo o ano. Fomos nós que depois fizemos, assim, essas coisas! Mas 
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houve lugar, espaço para tudo! Tem tudo. (…) Um dia que nós faltemos, não é, que venham para aqui, 

têm aqui todas as condições.” M.3 

A herança vai-se transmitindo em vida, através do usufruto conjunto ou autónomo dos espaços e da partilha de 

práticas que adquirem um carácter intergeracional:

“Quatro filhos, e quatro netos. (…) Dez homens, aqui agora na consoada. E eles têm todos casas grandes, 

salas grandes, não é… e aquecimentos centrais. (…) mas os meus netos, se perguntar a todos, gostam mais 

de estar aqui, é na avó. A passar o Natal e a consoada e estarem aqui todos.” M.3

A transferência do património é, por isso, um processo lento e continuado, cujo início se identifica com a pró-

pria fundação da família e cujo propósito último é a manutenção e ampliação dos seus valores materiais e imate-

riais. Assim, os familiares coabitantes constituem uma garantia da vivência e cuidado da casa após o falecimento 

dos ascendentes, um papel que lhes é atribuído com naturalidade e que se espera que cumpram diligentemente.

“Os meus filhos.” “Acha que gostavam de cá ficar?” “Sim, sim, sim, e ficam, não é… e ficam. Penso eu! 

Não é? Também, a família é pequena. Só há um neto. Não é? Um [filho] é solteiro, divorciado, portanto. 

O outro só com o neto, não sei… que façam depois, o que quiserem. (…) Sim, sim! Pois claro, enquanto 

forem… puderem, sim [cuidarão da casa]! O futuro a Deus pertence, não é?” M.8.0

“Eu espero que o meu filho mais novo, que está cá, venha para [permaneça] aqui. Porque o meu filho 

mais velho… quando fez as obras diz que… este andar ficaria (...) para o irmão. E ele ficava com aquele. 

Pronto. (…) É difícil o meu filho mais velho vir para cá… (…) Tem trabalho lá, depois a filha está lá. 

(…) E depois aqui pode vir… Pois, virá, estou convencida que virá. Porque tem amigos, tem cá os amigos, 

que eles todos os anos fazem assim… primeiro na casa da aldeia. Juntavam-se lá aos vinte e seis e vinte e 

sete! Juntava-se lá um enchente deles. (…) E quando é no Verão também (...)” M.17

Para os descendentes não coabitantes, por sua vez, a casa adquire um significado muito similar ao que tinha 

para os pais a casa da aldeia – lugar de origem, da memória, da juventude15. É objecto de um investimento 

cujas motivações oscilam entre a vontade nostálgica de conservação dos lugares do passado e a perspectiva de 

construir algo novo e original.

“E depois comprámos à minha cunhada, nós. E depois nunca mais… nunca mais alugámos. Entretanto, o 

meu filho… (…) Quis fazer… modificações! (…) não foi ele [o filho mais velho, a investir], foi o pai, mas 

pronto. (…) Sim, sim, foi ele [a fazer o desenho], isso foi. E aqui… ele também tem recordações bonitas 

porque aqui morava muita garotada na altura.” M.17

Os habitantes desejam poder transmitir formalmente a casa aos seus descendentes, pensando frequentemente 

sobre o futuro e em algumas dificuldades que advenham dos processos de divisão do património. Neste aspecto, 

15   No caso da família que habita o talhão 17, precisamente, a relação dos descendentes com a casa no Toural e com a casa da 
aldeia é muito semelhante, fazendo-se periodicamente a sua manutenção e cuidado:“(…)logo no início, ainda não tínhamos nós a 
casa [da aldeia] como está hoje. Estava muito diferente. Também já é a segunda vez ou a terceira que andamos lá com obras. Esta última 
é que foi mais a remodelação total. Foi a gosto do meu filho… lá está. O mais velho, dá-lhe assim umas manias… e depois a gente vai 
atrás dele! (…) Faz, tem ideias, tem ideias bonitas.” M.17
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a postura da senhora que vive na habitação 15.1 – que valoriza a previsibilidade do processo - contrasta com a 

da habitante do talhão 10, que se encontra numa situação de propriedade irregular.

“Eu tenho a minha casa lá. É melhor que a da minha irmã. Eu tenho a minha casa cá, é melhor do que a 

da minha irmã. Quer dizer, eu já… melhor, no princípio é igual, portanto aquela era a minha. Mas claro 

que eu fui valorizando-a. E fi-la com uma intenção. Eramos duas irmãs e eram dois irmãos. E então como 

as coisas estavam mais ou menos equivalentes, dividia-se um com o de uma e outro com o de outra, como 

quisessem eles depois, não é? Mas seria para eles.” M.15.1

Por seu lado, os descendentes consideram natural essa transmissão da casa, o que constitui, em muitos casos 

uma mostra de afecto, uma retribuição pela ajuda prestada nos momentos de maior fragilidade dos habitantes e 

uma manifestação de solidariedade entre gerações. Ainda relativamente ao talhão 10, que foi dividido em três, a 

preferência da filha pela habitação da cave parece motivada parcialmente pela espectativa de ficar também com 

o rés-do-chão, uma vez que os pisos faziam originalmente parte da mesma habitação. No talhão 3.II, as questões 

que se colocam com a transmissão aos descendentes são as da capacidade de adaptação da casa aos usos que as 

novas gerações reclamam. 

“Mas a casa é boa. A casa eu gostava que ficasse para um deles, não gostava que a vendessem. A da aldeia 

também não quero que ma vendam… ainda vão lá, tenho lá tudo, fazem um jantar ou um almoço, ainda 

me iam ver ao cemitério e assim… se a venderem, pronto. (…) Olhe, o meu neto, diz que gostava de ficar 

com ela [esta] para ele, se os tios lhe vendessem a sorte dele, gostava de a comprar. Diz que gosta muito da 

casa e que gostava de a comprar. Diz [digo] ‘Olha, meu filho, mas já não tem garagem!’ ‘Não se preocupe, 

que eu garagem fazia-a além.’ (…) Eu gostava que ficasse para ele.” M.3.0.II

Para os proprietários futuros, manter ou actualizar o espaço da casa constituem faces opostas da mesma moeda 

– duas formas de cuidado que exprimem modos distintos de lidar com o património transmitido. Por um lado, 

a conservação absoluta da casa como foi origina um processo de fossilização que esvazia o espaço de práticas e o 

resume a um mero recordatório da vida passada (Chevalier, 1999: 92). Por outro lado, a acção marcada sobre 

o espaço – transacção ou transformação - pode constituir um acto de delapidação da herança, através do qual 

o habitante estabelece uma “ruptura com uma norma que prescreve integrar a herança na cadeia de retransmissões” 

(Gotman apud Blanchet e Gotman, 2007:95). Ao mesmo tempo, essa ruptura permite-lhe conquistar uma 

autonomia e identidade emancipada, que se pode traduzir na vivência rica da casa, livre dos constrangimentos 

da anterior ocupação. 

A dialéctica entre espaço projectado e a obra vivida estabelece-se num contexto de transformação permanente 

das necessidades e das práticas, das prioridades e das expectativas de conforto. A intensidade das relações fami-

liares e as particularidades da sua dinâmica doméstica constituem uma garantia da existência da casa no tempo, 

mas também, inevitavelmente, garantia da transformação da casa com o tempo, transformação que reflecte a 

passagem das gerações, a sua ascensão social e, simultaneamente, um diálogo entre trajectórias de vida distintas 

(Pinson, 1992: 23). A seguir, discutir-se-ão as consequências desse processo que é, em simultâneo, expressão de 

uma adesão e de uma reacção aos espaços habitáveis propostos. 
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4.6. CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE [SOBREVIVÊNCIA].

Para entender o longo processo de transformação das casas no Bairro do Toural, a relação entre obra e habitantes 

e de que modo essa análise pode oferecer algumas pistas sobre o futuro das casas, serão convocadas as reflexões 

de Philippe Boudon sobre os Quartiers modernes Frugès. A sua investigação em Pessac é absolutamente extraor-

dinária na apreciação receptiva e respeitosa que faz das acções dos habitantes sobre as casas. As suas observações 

– que são muitas vezes usadas pelos críticos de Le Corbusier como prova da incapacidade do arquitecto para ava-

liar correctamente uma circunstância de projecto – estão longe de serem a constatação de um fracasso. De facto, 

Boudon afirma com absoluta clareza na sua conclusão: “D’abord l’échec de Pessac’ a été démenti. Les modifications 

apportées à l’architecture représentent, en un sens, une suite finalement positive, et non négative, de la conception 

architecturale d’origine.”  (1969: 143). Em face dos registos do estado das habitações em Pessac feitos pelo autor, 

numa primeira leitura, esta afirmação pode parecer enigmática; afinal, trata-se de obras cuja espacialidade e 

qualidade estética foi profundamente violentada – pelo menos, segundo as convenções disciplinares sobre o res-

peito devido às obras de arquitectura. O que conduz Boudon, então, a considerar de maneira indubitavelmente 

positiva as acções dos habitantes sobre o espaço doméstico e, de modo ainda mais significativo, a considerar 

a própria proposta de arquitectura um êxito? A resposta é dada logo a seguir: “Car considérer Pessac comme un 

échec reviendrait à affirmer que certains besoins de l’habitant n’ont pas été satisfaits. Or Pessac semble, au contraire, 

avoir joué le rôle de révélateur de ces besoins, précisément dans la mesure où il a permis aux habitants de les satisfaire.” 

(1969: 143). Esta explicação sintética revela o entendimento instrumental que Boudon faz da obra de arquitec-

tura, que se constitui não como um fim em si mesmo, mas como um meio dos habitantes espacializarem a sua 

vida: os seus desejos, necessidades e práticas. Neste sentido, a arquitectura revela-se tanto mais positiva quanto 

mais permitir a emergência de manifestações individuais dos modos de habitar e a transformação criativa dos 

espaços domésticos. Philippe Boudon sublinha como a ausência dessas manifestações noutros conjuntos habi-

tacionais16 não só não representa a satisfação dos habitantes e o seu acordo com o ambiente construído como 

constitui um indício da repressão efectiva da sua pulsão transformadora. 

Estas considerações vêm introduzir uma perspectiva completamente nova acerca dos efeitos da passagem do 

tempo na obra habitada. As alterações que ela vai sofrendo, ao invés de serem encaradas como um processo 

degenerativo17, ganham o estatuto de adições legítimas e, em certa medida, qualificadoras do espaço arquitectó-

nico. A obra, por sua vez, é valorizada na medida em que se demonstra flexível o suficiente para acolher a diver-

sidade de acções dos habitantes. Em Pessac, esta flexibilidade está associada a algumas características inovadoras 

do projecto, como a introdução da estrutura pontual que permite a planta livre, ou a condensação de algumas 

16   Refere, por exemplo, as habitações de J. J. Pieter Oud em Estugarda (que embora possuam uma área muito semelhante, a têm 
distribuída mais uniformemente entre os vários compartimentos da casa, impossibilitando a sua reformulação) e também os edi-
fícios de Maine-Montparnasse, de Jean Dubuisson: “ (…) il est peu probable qu’on y voit un jour fleurir des frontons ou des corbeilles 
à fleurs.” (Boudon, 1969: 144)

17    É oportuno recordar as palavras de Michel de Certau : “Ce qu’on nomme “vulgarisation” ou “dégradation” d’une culture serait 
alors un aspect, caricaturé et partiel, de la revanche que les tactiques utilisatrices prennent sur le pouvoir dominateur de la production.”  
(Certau, 1990 : 55)
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funções em áreas extremamente reduzidas (“laboratórios” para cozinhar ou tratar da higiene, por exemplo) cuja 

área é recuperada noutros compartimentos como a sala e o quarto, potenciando a sua livre divisão e apropriação. 

Isto reflecte-se num espaço menos funcionalista, como se apontou no capítulo 3., uma vez que os espaços com 

maior área têm uma relativa indefinição (de uso).

Tal como as habitações em Pessac, os projectos de Viana de Lima revelaram-se “fecundos e ricos de possibilida-

des” (Boudon, 1969: 145). A aplicação da estrutura pontual, certamente inovadora no contexto da cidade de 

Bragança, vem introduzir novas formas de manipular os limites espaciais, até então interditas. (“Ai!! Que me cai 

a trave de cima, e cai-me… não fazeis isso!” M.3.0.II, a propósito da demolição de uma parede.) A existência de 

um espaço suplementar – não integrado na área dos compartimentos principais, mas enquanto área de garagem 

e área do lote não construída – alarga também o campo de acção dos habitantes. 

Como se teve a oportunidade de notar no subcapítulo 1.2.1., a proposta de Viana de Lima não era a de um pro-

jecto evolutivo (ao contrário, por exemplo, do caso do Bairro da Malagueira de Siza Vieira), havendo até uma 

certa determinação da parte do arquitecto em assegurar o respeito pela sua proposta. O desenho, no entanto, 

revela-se generoso e capaz de acolher as várias manifestações dos habitantes. 

“Fomos nós que depois fizemos assim essas coisas! Mas houve lugar, espaço para tudo! Tem tudo.” M.3

A diversidade de soluções espaciais ensaiadas é possível graças a uma arquitectura que se constitui - inadvertida-

mente, é certo - como “infra-estrutura a partir da qual, no quadro da trama e dos dados espaciais, o livre jogo dos 

habitantes pode evoluir dentro de limites consideravelmente alargados, tanto do ponto de vista qualitativo (combina-

tório) como quantitativo (superfície).” (Boudon, 1969: 106). As características que conferem às habitações algu-

ma flexibilidade de uso, não têm que significar um apagamento da arquitectura, pelo contrário, constituem-se 

como mecanismos essenciais para a sua “sobrevivência ao longo do tempo” (Cruz, 2009: 26).

É importante sublinhar, precisamente, o carácter evolutivo e contínuo das acções dos habitantes sobre as suas 

casas – se a casa é “obra íntima” (Cruz, 2009: 68), é também obra sempre aberta. Por um lado, a relação activa 

dos habitantes com o espaço doméstico proposto faz-se a partir de fricções iniciais causadas pelo confronto de 

modelos culturais e pela diversidade das práticas individuais. Por outro, a própria transformação dos modos de 

vida e dos padrões de conforto doméstico vem exigir da casa uma adaptação constante – cada habitante a vai 

moldando à sua semelhança. Os habitantes possuem plena consciência da necessidade de adaptabilidade da casa 

como condição para a sua habitabilidade futura18:

“É um bocado complicado. O futuro desta casa… também não sei, também não sei. Em princípio, a 

casa será para ficar mais uns anos como está. (…) para já será para os filhos, certamente com algumas 

modificações. O de baixo já fez, e o outro também algumas modificações é capaz de fazer. (…) Por exem-

plo, este telhado, para cobrir esta varanda, que devia ter sido coberta logo (…) a casa devia ser prolongada 

18   Também em Pessac esta consciência é muito clara. Um habitante afirma: “Comme je leur disais… faites-le pour vous, ne faites pas 
de transformations pour vos enfants, parce que n’importe qui, que ce soit vos enfants, un étranger, n’importe qui, …qui viendra habiter 
chez vous, il-dé-mo-li-ra-tou-jours quelque chose ! (…) la maison, aussi bien conçue soit-elle, elle est jamais bien conçue pour une famille 
qui vient habiter dedans…”  (Boudon, 1969: 103) 



232 4. O espaço e o tempo da família alargada.

20. - 22. Casas da guarda fis-
cal, que ilustram o estado de 
abandono de vários edifícios 
do Bairro do Toural. 
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para lá. Pedi.. fui… fez o Engenheiro, fez lá um projecto (…) está legalizada. (…) Mas é natural até 

que não fique… que o que venha que não queira assim, que queira uma marquise, ou que queira isto… 

como fez ali a [vizinha]. Mas essa não pediu autorização.” “Queria fazer como essa casa.” “E depois sabe 

porque não fiz? Porque… (…) tenho de abrir outra porta, ali pela cozinha… Se eu pudesse estender… 

deitar a baixo esta parede e fazê-la além… era diferente! Mas não podia ser, era impossível. (…) Que 

há-de haver alterações na minha e nas outras ah!, isso de certeza. Porque estas casas têm à volta de 

cinquenta anos.” H.17

A casa muda com os habitantes e com as gerações, cada uma adicionando um estrato seu, pessoal - sucessivas 

alterações ditadas pelas necessidades particulares. Nesta perspectiva, a obra de arquitectura torna-se palimpsesto: 

registo espacial, incontáveis vezes reescrito, das práticas e do quotidiano. 

Face à inevitabilidade da mudança, a postura do investigador é dual. Por um lado, reconhecem-se as acções dos 

habitantes como expressões legítimas de necessidades pragmáticas e simbólicas, de uma prática criativa e eman-

cipadora. Por outro lado, admite-se que essa liberdade colide com valores cívicos do respeito pela comunidade, 

pela obra de arquitectura e pelo seu valor patrimonial, muito caros aos arquitectos. O debate entre essas duas 

perspectivas é profundamente ideológico e não está isento de contradições, mas ajuda a problematizar o futuro 

das casas do Toural. 

No discurso dos habitantes essa dicotomia é expressa através dos binómios individual/colectivo, público/priva-

do e ainda entre interior/exterior. Este sistema de oposições parece, quanto a eles, balizar o alcance da liberdade 

individual e da legitimidade do controlo externo (administrativo e vicinal). “Exteriores, acho que não vão fazer 

grandes [modificações], porque já tinha que haver a intervenção da Câmara.” (H.17) A questão, no entanto, é mais 

complexa. Se, por um lado, entender os limites do visível – as fachadas, os muros - ajuda a conter e moderar 

a acção individual, por outro lado, essa separação entre âmbitos é artificial e fragmenta a obra de arquitectura 

em componentes que não são dissociáveis. A manutenção da casa, enquanto unidade tipo-morfológica, não é 

possível com uma lógica “fachadista” das intervenções, que mesmo alguns habitantes condenam: “ (…) esta casa 

que não vive ali ninguém, está desprezada… se entrasse por dentro, [via que] deram cabo da casa…” M.3

A maioria das casas visitadas pertence a habitantes com um estatuto de antiguidade no Bairro que assegura uma 

certa constância no ritmo do processo de transformação da casa. É porventura nas casas não visitadas que se ob-

servam as transformações mais drásticas, precipitadas por acontecimentos como o falecimento dos proprietários 

originais, que originam o abandono ou a entrada dos edifícios no mercado da habitação. 

“Depende dos herdeiros, depende das pessoas. (…) Não sei se reparou, há aí muita casa já abandonada, 

como se costuma dizer. (…) ou os herdeiros não se importam, ou os herdeiros estão para fora e nem sabem 

que têm a casa… muitas das vezes.” H.1.1

Os novos habitantes, com nenhuma ou muito débil relação afectiva com a antiga casa, encaram-na, principal-

mente, como uma oportunidade de realizar um projecto seu, pessoal – espacial e de vida19. Nos talhões 2.II e 

19   Em Les non-dits de l’espace domestique, Marta Cruz  observa o mesmo fenómeno: “Chez les familles venues habiter la coopérative 
plus récemment, la transformation des espaces est profonde et générale. La maison est totalement renouvelée. Référée à un contexte 
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5.II, por exemplo, observa-se o total reformular do espaço interno, cuja nova organização é sintomática das mu-

danças nos modos de vida e, no caso do talhão 5.II, do convocar de referências estéticas e espaciais importadas. 

É pertinente recordar as palavras de Galhano e Oliveira sobre as profundas transformações do espaço doméstico 

e sociedade rural: 

“Interiormente, nessa nova casa, os antigos valores e o seu significado dissolvem-se. A compartimentação organiza-se 

segundo um critério que pretende ser puramente racional, estritamente utilitário, e enformado aliás por princípios 

concebidos de acordo com certas aquisições de higiene científica e estabelecidos seguidamente por lei, e por noções e 

imposições de uma nova economia doméstica - mas quase sempre mal realizados. (…) Em destaque contra a singeleza 

das velhas casas tradicionais, que, para lá das suas deficiências e defeitos, se sintonizava tão perfeitamente na paisagem 

natural e humana em que se integravam, as novas casas, e em especial as mais ricas, acusam sobretudo o mau gosto de 

quem recusa a priori todos os valores de uma velha cultura de que se evadiu, julgando assim afirmar uma ordem que 

representa o progresso material e a promoção social.” (2003: 372). 

Paradoxalmente, e salvaguardando-se as inúmeras diferenças, as modernas casas do Toural identificam-se aqui 

(agora) com a “velha casa”, tornada obsoleta pela passagem do tempo, aos olhos dos “novos” habitantes. Na casa 

reformulada – feita “nova”-, o número de compartimentos reduz-se, estes ganham maior área; são privilegiadas 

a relação entre sala e cozinha, a associação entre quartos e casas de banho. Introduzem-se o aquecimento central, 

as caixilharias metálicas ou plásticas, e a arrumação embutida. Ganha-se em conforto, talvez, mas pouco resta 

das habitações originais. 

A intervenção na habitação 5.1, pelo contrário, preserva no essencial as características do espaço tal como ele foi 

projectado. Faz-se a actualização dos compartimentos cujas exigências infra-estruturais são porventura maiores 

(cozinha e casas de banho) sem alterar a sua configuração e mantêm-se os acabamentos e detalhes originais dos 

restantes espaços. A sua ocupação no início deste ano por inquilinos que viviam a uma rua de distância confirma 

o apelo particular que estas casas – e o modo de vida que elas parecem proporcionar – ainda continuam a exer-

cer. Esta última intervenção é, no entanto, a excepção. Como se salientava antes, a tendência é para uma trans-

formação cada vez mais pronunciada das habitações. É por isso relevante questionar até que ponto estas podem 

acolher as acções dos habitantes sem alterar radicalmente a sua natureza, em última instância, desaparecendo.

Para o arquitecto francês Bernard Huet, “(…) il s’agissait de concilier le vieillissement de l’œuvre et celui de l’ou-

vrage, seul moyen d’intégrer les interventions des habitants sans la destruction de l’œuvre, qui a été le sort des maisons 

de Pessac.” (Huet apud Hoddé e Léger, 2002: 189)

Mas mesmo esta “destruição” em Pessac não é consensual; como se frisou, a obra autonomiza-se do projecto mas 

cumpre, inesperadamente, o seu desígnio. Parece pouco provável que as casas do Bairro do Toural venham a ser 

alvo de um interesse patrimonial que conduza à regulação efectiva das suas transformações ou até a uma acção 

de reabilitação que reponha algumas das características originais. No entanto, problematizar essa circunstância 

nettement différent de celui de sa conception et construction, le projet d›architecture des maisons semble être aujourd›hui simultanément 
séduisant et décalé face aux attentes des familles contemporaines.”   (Cruz, 2009: 69)
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hipotética oferece algumas pistas para um posicionamento face à consideração dos contributos específicos de 

cada interveniente na obra de arquitectura. Se as acções dos habitantes podem ser encaradas como agressões 

à obra, a reversão dessas transformações e o apagamento das marcas de apropriação em nome do património 

poderia constituir um acto igualmente violento de negação da identidade habitante20 (Hoddé e Léger, 2002: 

109). Será habitar um acto arquitectónico sem retorno?

“Olhe que às vezes ponho-me a pensar…! (…) Eu não sei, não faço a mínima ideia… Eu às vezes digo 

assim: será que? Isto mais tarde continua ou fazem aqui… prédios. Não sei, fica a pergunta no ar, não 

sei dar a resposta, não é? (…) As casas, sabe, desde que o telhado esteja bom, são eternas. Agora não sei, se 

um dia mais tarde aqui… se deitam as casas a baixo, se fazem prédios (…) A construção é boa.” M.1.0

20   Parece interessante recordar a reflexão da Professora Marta Oliveira, no contexto da Unidade Curricular de História da Ar-
quitectura Portuguesa, em que se discutia o restauro estilístico de algumas obras iniciadas na época românica. A restituição da obra 
a um estado “original” é causa de problemas técnicos e construtivos que as intervenções posteriores tinham entretanto resolvido. 
Esta reflexão pode ser estendida a problemas do uso e coloca em causa de forma expressiva a questão da suposta superioridade da 
obra original face aos sucessivos estratos que lhe vão sendo adicionados.
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237A intrusa – o método em construção. Uma aprendizagem através da acção.

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS II

Nas primeiras considerações metodológicas, fez-se a introdução dos instrumentos utilizados para a apreensão 

do objecto de estudo. Agora, cabe retomar a reflexão, falando sobre os procedimentos, ou seja, a forma como 

esses instrumentos foram postos em prática pela investigadora e como foram recebidos pelos habitantes ao 

longo de todo o processo. Tal como a reflexão sobre o material recolhido, a forma de o obter constituiu uma 

valiosa aprendizagem. Essa aprendizagem implicou a constante adaptação às circunstâncias e a persistente 

tentativa de estabelecimento de um diálogo. 

Pensa-se ser importante a reflexão sobre o desenrolar do trabalho de campo como forma de clarificação de um 

conteúdo que não pode ser desligado das condições da sua produção. O reconhecimento do “eu” metodológico 

(Blanchet e Gotman, 2015: 107) permite enquadrar os resultados da investigação à luz das opções que o inves-

tigador toma enquanto actor, não apenas espectador ou transmissor impessoal do material em bruto.

A INTRUSA – O MÉTODO EM CONSTRUÇÃO. UMA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA ACÇÃO.

Tive a sorte de me deparar com pessoas generosas e disponíveis nas primeiras entrevistas. De algum modo, fo-

ram elas quem me deram pistas sobre a forma como deveria abordar os restantes moradores, pela forma como 

me apresentavam aos seus conhecidos. A ênfase dada aos meus vínculos com a cidade e com pessoas conhecidas 

era evidente. A necessidade de me identificar como antiga estudante da Escola do Toural, aluna da Professora 

“Fatinha”, ou neta do Sr. Assis, da carpintaria, mostra como os laços com a comunidade são os primeiros argu-

mentos de peso no estabelecimento de uma confiança inicial que permite a entrada na casa, a conversa, mais 

tarde, as fotografias. Kaufmann aconselha ao investigador um distanciamento que permita ao habitante falar 

livremente, sem receio de mais tarde se ver confrontado com o que disse. 1 No entanto, neste contexto especí-

fico, a identificação com o universo de relações dos habitantes jogou um papel fulcral no sucesso da relação in-

vestigadora-habitante, facto que está sem dúvida relacionado com particularidades do objecto de estudo, como 

a idade - e, portanto, vulnerabilidade dos habitantes - ou uma certa postura conservadora que visa a protecção 

do domínio doméstico e íntimo.

A identificação como estudante de arquitectura teve também alguma importância, mas menos enquanto dado 

positivo (com excepção da senhora que vive na habitação 15.1, cujo sobrinhos-netos são arquitectos). O estatu-

to de estudante valida uma postura genuinamente interessada, mas é sobretudo uma garantia de que os objec-

tivos da visita e das conversas não são burocráticos e administrativos (não se pretende fiscalizar nem condenar 

a acção dos moradores), ou seja, deseja-se conhecer e compreender. Esse receio (o de ser julgado pelas acções 

tomadas sobre o espaço) era por vezes bem claro até se obter a confirmação de que não vinha da parte da Câmara 

Municipal, nem que ia publicar nomes ou outros dados que permitissem a identificação. 

1   “Pour l’informateur, l’enquêter ideal est un personnage étonnant. Il doit être un étranger, un anonyme, à qui on peut tout dire 
puisqu’on ne le reverra plus, qu’il n’existe pas en tant que personne juoant un rôle dans son réseau de relations.” (Kaufmann, 2016: 52)
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Também se revelou muitas vezes essencial a imensa boa vontade dos moradores que se empenharam em reco-

mendar-me aos seus vizinhos, dispondo-se a acompanhar-me e a telefonar, informando sempre que me tinham 

deixado entrar e ver as suas casas, como garantia adicional da bondade das minhas intenções. 

Mais uma vez, a atitude da senhora que vive na habitação 15.1 pareceu distinguir-se dos demais moradores. No 

seu caso, não foi tão determinante o argumento da minha pertença à cidade ou a identificação com uma família, 

por exemplo. Ao mesmo tempo que compreendeu perfeitamente a importância desse argumento para as demais 

pessoas (o facto de me apresentar a outros moradores – e uma antiga proprietária – nesses termos comprova-o) 

a posição de estudante que depende absolutamente da colaboração dos habitantes do bairro chegou para a con-

vencer. É curioso constatar, como se evidenciou ao longo do trabalho, que essa distinção se estende a algumas 

práticas domésticas e modos de pensar sobre a casa. É também interessante notar que da primeira fase de campo 

à segunda, os habitantes tiveram a possibilidade de discutir a minha presença, desfazer dúvidas e, por vezes, afas-

tar receios. Conclui-se que a situação de vulnerabilidade relacionada com a idade, mas também algumas relações 

de hierarquia familiar e questões culturais, como o papel preponderante do marido ou de um filho adulto na 

permissão da entrada, adquirem especial importância aquando a definição de uma forma de abordagem e são, 

em si, um dado relevante na descodificação de certas práticas domésticas. 

OS PROCEDIMENTOS.

O questionário

A utilização do questionário teve que ser feita com algum cuidado. O tipo de informações pretendidas (sobre os 

hábitos familiares, principalmente) conduziu por vezes a reacções de alguma desconfiança quanto aos propósi-

tos da minha visita. Os tempos de permanência em casa foram um tema especialmente sensível, pois os habitan-

tes temiam que as informações pudessem ser usadas de forma mal-intencionada. No sentido de os tranquilizar, 

tentou-se sempre esclarecer qual a pertinência das questões para o âmbito do trabalho, reforçando o interesse no 

espaço doméstico enquanto lugar de práticas e não apenas como contentor material. 

A entrevista semi-directiva

Tendo sido estabelecido um contacto anterior com os moradores e escolhido o aprofundamento da investigação 

sobre os casos que revelassem disponibilidade para colaborar na segunda fase do trabalho, o acesso à casa e a 

interacção revelaram-se mais simples, embora colocassem alguns desafios específicos. Falar da entrevista semi-

-directiva como forma de aceder às experiências domésticas dos habitantes é também falar de um diálogo em 

que investigador e entrevistado assumem papéis assimétricos. É por isso importante reflectir sobre as condições 

de produção da entrevista para poder enquadrar os seus resultados. 
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O primeiro desafio relacionou-se com a necessidade de persuasão do interesse das palavras do habitante para 

investigador e da validade das suas opiniões, acções, modos de vida.2 No geral, as próprias perguntas, os articula-

dores do discurso, o tom coloquial, cumpriam esse propósito de legitimar as opções dos habitantes aos olhos de 

uma estudante de arquitectura, atribuindo-lhes uma competência específica. É muito interessante notar como 

esta abertura ou reticência em partilhar opções sobre a casa se relaciona com o próprio entendimento do que 

é a arquitectura – em determinado momento, o habitante julga saltar do campo da arquitectura para o campo 

do quotidiano (demarcação ilusória, sem dúvida), campo em que se sente plenamente à vontade para expressar 

as suas ideias. Por outro lado, foi necessário persuadi-lo também da relevância para a investigação dos espaços 

complementares da casa. A possibilidade do interesse arquitectónico de uma garagem ou de um anexo escapa-

-lhe, como escapa também a muitos arquitectos. 3

O segundo desafio diz respeito à diluição da presença do investigador como forma de fazer emergir com mais 

veracidade as opiniões dos entrevistados. Ainda que não possa ter sido usada de forma sistemática, a presença de 

uma terceira pessoa – participante na entrevista, mas assumindo um papel secundário – colocava o investigador 

numa posição de minoria (Duchesne e Haegel, 2005: 35,36), permitindo o reforço das opiniões partilhadas 

entre os entrevistados ou o seu confronto, fazendo aparecer as relações entre eles - papéis assumidos, hierarquia 

familiar ou relações de vizinhança. Esta conversa a três foi possível aquando o aparecimento inesperado de uma 

vizinha, de uma irmã, de um marido ou de um filho que partilhavam também as suas opiniões sobre os assuntos 

introduzidos.

O terceiro desafio consistiu na adequação da linguagem à dominada pelos habitantes. É necessária a substituição 

de alguns termos disciplinares pelos do dia-a-dia. Se em alguns casos este esforço passou pela simples permuta 

de palavras pelos seus equivalentes informais, noutros conduziu-me a uma verdadeira aprendizagem. “Tercei-

ros”, “placa” e até “megatério”, os termos vão sendo introduzidos de forma natural, ao mesmo tempo que as duas 

partes se adaptam gradualmente ao vocabulário uma da outra.

Um quarto desafio relacionou-se com a dificuldade em orientar o discurso segundo os interesses da investiga-

ção. Falando sobre o passado, o habitante usa uma estrutura narrativa, por vezes contando histórias dentro de 

histórias, em que todas as dimensões da vida coexistem – as ocupações, os afectos, os lugares. É fácil perder-se 

no encanto dessas vidas. Exigiu-se um esforço de redireccionamento, de filtragem, de hierarquização dos temas. 

Foi necessária também uma procura de entendimento das mesmas questões nas várias entrevistas, equilibrando 

os contributos de cada habitante.

A análise do material recolhido exigiu sempre uma postura crítica. Se em alguns casos é o próprio discurso que 

evidencia as contradições4, noutros ela passa semanticamente despercebida, pelo que é a observação e o recurso 

2   Sobre esta matéria Kaufmann (Cruz, 2009: 237) afirma que é necessário que o investigador escute o habitante como se aquilo 
que ele diz fossem “palavras de ouro” para a investigação. 

3   Sobre estas questões – a resistência do habitante em aventurar-se na crítica arquitectónica ou a dificuldade em avaliar o que 
é ou não arquitectura - Boudon nota tanto a reticência dos habitantes em dizer mal de um arquitecto reconhecido – “ Si ce n’est 
pas bien, ce n’est sans doute pas la faute de Le Corbusier.” como, paradoxalmente, em reconhecer a habitação enquanto arquitectura 
relevante “(…) l’éventualité d’un classement aux Monument Historiques (gran sujet d’étonnement pour les gens).” (Boudon, 1969: 49)

4   “Não tem degraus nenhuns, nem um! E depois para cima, para a sala e para os quartos tem umas escadinhas assim em madeira, que 
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aos outros registos que matizam ou desmontam alguns dos enunciados. A descoincidência entre práticas efectivas 

e práticas declaradas obriga também à utilização crítica das verbalizações (Lopes, 2000: 195).

Registos gráficos e fotográficos 

Se os habitantes lidam bem com a abstracção da planta ou dos desenhos, no sentido de permitirem com facili-

dade registos de alterações, o mesmo não se passa com a fotografia. Esta apreensão em deixar fixar em imagens 

o seu quotidiano – ou até em fazer uma curta visita - está directamente relacionada com as gradações de intimi-

dade dos espaços, o que por vezes é bem revelador. Se a sala ou a entrada são consideradas dignas de representar 

o mundo doméstico – eles próprios espaços de representação – o mesmo não acontece com o quarto, com os 

arrumos, com a “cozinha de fora”, muitas vezes bem mais ricos e reveladores de práticas do que o espaço relativa-

mente convencional e consensual da sala. Por esse motivo, alguns dos espaços que poderiam ser maior interesse 

para a análise crítica das práticas domésticas, não puderam ser fotografados. A palavra do habitante, as analogias 

e contrastes serviram como ferramentas que ajudam a preencher essas lacunas. 

PORQUÊ, PARA QUÊ?

Como foi afirmado no início do trabalho, pretendeu-se que ele tivesse uma dimensão eminentemente operati-

va. Tal não significa que se pretenda, mais tarde, intervir nas habitações estudadas. No entanto, as descolagens 

verificadas, neste caso concreto – e noutros casos tantas vezes ocorridas – entre ambiente potencial e ambiente 

efectivo, por outras palavras, entre proposta de arquitectura e espaço vivido, levam a crer que é pertinente um 

exercício metodológico nas margens disciplinares da arquitectura. Regressar ao local do crime5 – alheio, é certo – 

atentando às questões do uso e da apropriação como forma de compreender o fosso ou a correspondência entre 

intenção arquitectónica e realidade vivenciada (Pennartz, 1999: 106), constituiu, para mim, uma abordagem 

à obra de arquitectura radicalmente diferente e fecunda. É essa aprendizagem metodológica, tanto empírica 

como conceptual, que pretendo transportar como ensinamento6 - ainda que talvez não como procedimento sis-

tematizado - para a prática projectual. Está em causa, principalmente, o afinar de uma sensibilidade às questões 

prosaicas (mas não necessariamente desprovidas de poesia!)7 que escapam tantas vezes à arte e à técnica8 e que 

moldam o espaço físico. 

também andámos lá com obras. Era a dos meus pais. (…) E tem… quê? Só alguns 4 ou 5 degraus, depois tem um patamarzinho e temos 
um quarto, e depois, tem mais 3 degraus e tem o meu quarto e a casa de banho. E depois tem mais dois degraus e é a sala e dois quartos! 
(…)” M.17

5   “en général, l’architecte ne retourne pas à la scène du crime” Nuno Portas, (Marta Cruz, 2009: 10)

6   “L’architect praticien y verra [nas constatações sobre as qualidades e incomodidades das casas] une invitation à établir des relations entre 
vie quotidienne et architecture où elle se déroule, mais aussi un stock de références pour des projects à venir.” (Hoddé e Léger, 2002: 89)

7   Juhani Pallasma escreve lucidamente: “En el mundo obscenamente materialista de hoy la esencia poética de la arquitectura está 
amenazada por dos procesos opuestos: la funcionalización y la estetización.”  (2016: 9).

8   “On a la conviction que cette vie ordinaire, construite au quotidien par des gestes simples transporte une richesse qui fait défaut à la 
science. Et cette richesse vient de la complexité de cette vie quotidienne.” (Cruz, 2009: 243)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício termina, mas a sensação não deixa de ser de incompletude, de afastamento pouco natural e de corte 

indevido com uma realidade que continua a reformular-se a cada dia. As repetidas visitas ao Bairro permitem 

captar fragmentos dessa realidade - fotografias que fixam momentos fugazes da vida das casas e dos habitantes - 

cujo significado só pode ser recriado através da dimensão narrativa que faz a arqueologia do momento presente. 

Mas o carácter objectivo do presente é ilusório. A cada nova visita, um outro presente revelado, pela passagem 

das estações, pelo avançar inexorável do tempo. Habitantes que chegam, outros na iminência de partir, casas às 

quais cai outra portada e a chuva vai apodrecendo a madeira, casas em que a madeira é substituída por alumínio 

que imita madeira, novíssimo e incorruptível. Casas em que, sob a aparência da imutabilidade, se vivem outras 

vidas. É essa dimensão cambiante das práticas e do espaço que se tentou apreender mas cuja fixação neste traba-

lho não corresponde a mais do que um estádio provisório, a meio caminho, entre. Apesar dessa provisoriedade, 

é possível, neste estado de suspensão artificial momentânea, distinguir elementos que permitem a compreensão 

de algumas questões.

 Apesar da multiplicidade de configurações que as casas adquirem (testemunho da variedade das prá-

ticas e dos modos de interagir com o espaço) não interessou tanto fazer a descrição exaustiva dos espaços: o 

seu desenho serve principalmente como instrumento de trabalho, de familiarização com um conjunto diverso 

do qual emergem lógicas transversais às várias famílias. A relevância da cultura como condição estruturadora 

das práticas manifesta-se como tema recorrente ao longo do trabalho, que compele os habitantes a modificar a 

casa de modo a poder acolher usos socialmente forjados. As salas formal e informal, as cozinhas de dentro e de 

fora ou ainda o quintal constituem exemplos de espaços marcados por um modo particular de viver o espaço 

doméstico, na herança da casa rural e das práticas produtivas, carregadas do peso da necessidade mas, sobretudo, 

hoje, de um valor ritual, simbólico e identitário. Neste aspecto, as acções dos habitantes sobre os espaços cons-

tituem-se como intervenções transformadoras que repõem material e espacialmente uma hierarquia que existe 

a priori, na memória e/ou no desejo. Os projectos-tipo antecipavam uma convulsão social e doméstica que em 

alguns casos ainda não chegou, que na maioria se manifestou mais sob a forma de mestiçagem, e que em outros 

casos ultrapassou as expectativas. No entanto, não são intransigentes na fixação dessa proposta, que é ao mesmo 

tempo espacial e cultural, revelando-se adaptáveis e generosos na possibilidade de acolher usos que escapam à 

lógica funcionalista. 

Um dos aspectos a que os projectos-tipo não respondem completamente é o carácter dual da casa, simultanea-

mente semi-público - para ser visto pelo outro - e privado - para ser usado pela família. A divisão convencional 

entre áreas de dia e de noite é insuficiente para fazer face à necessidade de espaços de representação, tidos como 

indispensáveis e que, portanto, acabam por ocupar uma área considerável da casa, e à necessidade de espaços de 

uso quotidiano. Também por isso os espaços suplementares, contentores de objectos ou de práticas específicas, 

se revelam essenciais para a constituição de um sistema que não encontra espaço para se desenvolver apenas nos 

compartimentos nucleares da casa. O sótão, as caves, os anexos e o quintal prestam-se à apropriação e constru-

ção de domesticidades não confinadas à habitação formal.
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Os modos de fazer dos habitantes revelam um pensamento extremamente pragmático e propositivo, mas que 

não deixa de ser guiado por representações e valores subjectivos acerca da casa. A casa é encarada como um ins-

trumento ao serviço das práticas quotidianas - cozinhar, comer, arrumar, cultivar, conversar, decorar... - e ao ser-

viço de um projecto de vida. Mais do que o canto do indivíduo no mundo, a casa é o lugar da família, da partilha 

fraterna e intergeracional. A proposta da casa bifamiliar em banda revela-se, ainda que talvez inadvertidamente,  

de pertinência extrema, por traduzir espacialmente uma relação que já existe no plano afectivo - entre familiares 

e entre vizinhos. Com o envelhecimento dos habitantes, a casa converte-se na âncora da vida familiar, de retorno 

periódico dos descendentes ou de coabitação da família alargada, condição que remete para a importância dos 

referentes espaciais na definição e manutenção de uma identidade. A relação entre casa e família possui caracte-

rísticas simbióticas, uma vez que o usufruto da casa se constitui como garantia do seu cuidado continuado, ain-

da que este cuidado se manifeste na forma de acções mais radicais sobre as suas estruturas espacial e construtiva .

Se as modificações das habitações pela primeira geração de habitantes, apesar da diversidade, parecem ser ex-

pressão de aspirações que têm um fundo cultural comum, os novos habitantes introduzem alterações que vêm 

complexificar a leitura da relação entre espaço e habitante. A progressiva urbanidade traduz-se, paradoxalmente, 

quer na instituição de novos valores (o papel e hierarquia dos filhos, por exemplo) e na disseminação de deter-

minados dispositivos (a televisão) - tendências transversais e homogeneizantes - quer na multiplicação de pos-

sibilidades de escolha e sentido de liberdade do indivíduo - tendências criadoras de variedade na configuração 

espacial da casa. Os processos de individuação vêm perturbar a estabilidade dos modelos culturais instituídos, 

cristalizados espacialmente: o individual ganha primazia sobre o cultural, fazendo emergir preferências particu-

lares e práticas cada vez mais eclécticas, que exigem da casa possibilidade de expressão.

Não me cabe avaliar a legitimidade de cada uma dessas manifestações, mas a sua omnipresença é motivo de 

reflexão. Se por um lado a uniformidade, clareza e depuração originais foram substituídas pela heterogeneidade 

e pelo ruído, é pertinente sublinhar, tal como uma habitante fazia, que o ruído ainda é sinal de vida.  Em face de 

exemplos recentes das consequências do abandono da obra de arquitectura - o Edifício Multiusos do Montepio, 

também de Viana de Lima, sofreu já três incêndios no último ano e meio - parece relevante, mais uma vez, 

regressar ao uso como conceito fundamental da arquitectura.

“An architectural work has no sense if dissociated from use, and the way in which it is used, or can be used, is one 

of the fundamental factors contributing to the definition of its quality. As an empty vessel, it cannot represent itself 

or establish purposeful relations with nature and history; because its purpose lies in its ‘fullness’ - in the whole set of 

relationships established with those form whom it was designed. Following the movement of these relationships, it 

continues both to modify and to be modified by the user; integrating itself in this way with nature and producing 

history, becoming itself, through the use that is made of it, part of nature and history.” (De Carlo, 2005)
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QUESTIONÁRIO

Família

Identificação

Nome
Parentesco
Idade
Profissão

Nome
Parentesco
Idade
Profissão

Hábitos quotidianos

Refeições Estudo Trabalho Crianças/idosos

Em casa
Fora

Tempos de lazer

Fim-de-semana Férias Festas familiares
Em casa
Fora

Se fora, onde?

Cuidado doméstico

Contratado Familiar Frequência

Notas
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Habitação

Dados

Quantos habitações (casas) tem este edifício?

Quais estão ocupadas?

Há quanto tempo vivem aqui? 

É o dono da casa ou é inquilino?

É o dono original?

Que tipo de habitação tinham anteriormente? Moradia Apartamento

Onde?

Como classificam a casa? Boa/excelente Razoável Insuficiente

Relação com os vizinhos Íntima Convivial Distante

Modificações

Estado actual Muito alterada Pouco alterada Original
Modificações feitas

Modificações desejadas

Notas
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GUIÃO PARA ENTREVISTA SEMI-DIRECTIVA

Antes de viver no Toural; A escolha da casa (o passado da casa e dos habitantes)

- A história dos habitantes. De onde é que são, onde cresceram e viveram, quais são as suas ocupações. Pode 

falar-me da sua infância? Qual é a sua história? Pode falar-me um pouco da sua vida?

- A casa anterior. Lugar; tipo - casa individual, apartamento, casa em banda -; materiais - madeira, alvenaria; 

relações espaciais, familiares e de vizinhança. Como era a casa onde vivia antes? Tem alguma foto que me possa mostrar? 

Tem saudades dessa casa?

- A decisão de mudar de casa e as suas razões: profissionais, familiares, outras. Composição da família no mo-

mento da mudança. Que espectativas tinham para essa nova casa? Houve uma altura em que decidiu mudar de casa… 

(porquê?) E esta casa parecia resolver…

- Como “chegaram” à casa. (Agência, câmara, conhecidos…) Como é que encontrou a casa? 

- O primeiro contacto com a casa. Através do projecto I. ou através da obra construída II.? Já estava construí-

da?

I. O que é os cativou no projecto? Quiseram fazer alterações? Foi possível? O que é que achou do projecto? Se calhar 

foi preciso mudar algumas coisas… A confrontação entre ideia e realidade – se viram o projecto antes da casa ser 

construída, como é que reagiram à obra? Era o que esperavam? Acha que o projecto ficou bem como queria? Esperava que 

fosse assim?

II. Visitaram a casa quando estava começada, vazia, ocupada pelos habitantes anteriores - recordar o que sur-

preendeu positiva ou negativamente, data da mudança. Como é que estava a casa quando cá veio pela primeira vez? O 

que é que gostou mais? E menos? 

- As escolhas possíveis. Que outras casas consideraram? Que hesitações tiveram? Viu outras casas? Como é que 

eram?

- Os argumentos que foram relevantes na decisão. (Preço, rapidez de construção, qualidades próprias da 

casa – materiais, tamanho, espaço exterior, localização…) Acabou por escolher esta e não outras… Quais foram as razões 

principais?

- A perceção da novidade ou convencionalidade da casa. Parecia-lhe uma casa “moderna” no momento em que para 

cá veio? E agora? E que achavam as outras pessoas (família e amigos)? 

A casa e a família (hoje)

- A família actual. Composição, presenças. Levar esquemas com as informações já obtidas para completar com o estrita-

mente necessário. As perguntas vão variar de acordo com o caso.

- A casa actual. Funções das divisões – a sua utilização - e o seu nome. Dimensões. Organização/distribuição. 
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O que é que costuma fazer aqui na sala? E na cozinha?… Ser específica. Perguntar para que é que serve cada uma das divisões, o 

que se faz aí. Insistir, se a resposta for genérica.

- Afectos e Utilidades.

- A sua opinião sobre a casa. Qualidades, defeitos. Prazer de viver aí, problemas quotidianos. As emoções que 

pode despertar. (Qual a sua percepção funcional/estética?) O que é que acha da casa, no geral? Onde é que gosta de passar 

mais tempo? Há algum sítio de que goste menos?

- A resposta da casa às necessidades da família. Quais se consideram as necessidades da família? A casa res-

ponde a essas necessidades? Porquê? Adaptabilidade do espaço (possibilidade de alteração de acordo com as 

novas funções). Flexibilidade do espaço (possibilidade de acolher diferentes actividades através de pequenas 

modificações). Polivalência do espaço (capacidade de acolher diferentes actividades simultaneamente). Tem aqui 

tudo o que precisa ou nota a falta de alguma coisa? O que é que gostava de fazer que é mais difícil aqui? E o resto da sua família? 

Dar exemplos do que gostaria de fazer em minha casa, por exemplo.

- A opinião de pessoas próximas sobre a sua casa - família e amigos - (afim de revelar qualidades e defeitos aos 

olhos de outros). E o resto da sua família, o que acha da casa? 

- As transformações que consideraram. (“Melhoramentos” ou “requalificações”). O que é que os motiva? 

Defeitos/insuficiências constatados ou evolução da família? Quem pensou, decidiu sobre ou executou as modi-

ficações? Notei que a cozinha (ou a sala, etc) agora está muito melhor. Porque é que quis mudar? Quem fez as obras?

- Deixar a casa? Considera-se/considerou-se? Se sim, porque motivos, e para onde? Pensou alguma vez em mudar 

de casa? Para onde é que gostava de ir? 

Domesticidades não-confinadas. O lote, o grupo de casas e a situação relacional

- A casa e o seu terreno. As relações com a frente e as traseiras da casa. Entrada principal e de serviço. Jardim 

e pátio. Uso pedonal e automóvel. Prefere andar a pé ou de carro? Costuma entrar com o carro na garagem? Gosta de ter o 

jardim na entrada? Que diferenças há entre o jardim e o pátio?

- Os anexos. Essenciais ou acessórios? Posição na hierarquia dos espaços domésticos. Autonomia ou comple-

mentaridade. (desdobramento e duplicação de funções, garagens, armazenamento, espaço para lavagem da 

roupa, arrumos subterrâneos) Acha que a sua vida era muito diferente se não tivesse: as garagens, a cozinha lá fora, a cave, a 

lavandaria…? O que é que faz aí?

- Do público ao privado. Como é que é feita a gestão dos espaços comuns – de acesso ao fogo, exteriores, de 

arrumação – casa-tipo 2? Existe a sensação de privacidade ou não? As relações que se estabelecem com os vizi-

nhos são boas? Os vizinhos conhecem a casa? Participam em actividades em conjunto? Que tal a vizinhança? Gosta 

da entrada da casa? Quem é que limpa aquela parte? Preferia ter uma entrada separada?

- A casa em banda. Percepção das motivações técnicas para a escolha da tipologia. Vantagens e inconvenientes 

percepcionados. O que acha das casas serem assim todas parecidas/juntas? Porque é que acha que fizeram assim?
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- O sentido de bairro. Homogeneidade e heterogeneidade social e arquitectural. Sentido de pertença a um 

conjunto ou de individualidade da família e da casa. Onde é que fica o limite do bairro? Acha que as pessoas vivem todas 

de forma parecida ou que há muitas diferenças? Preferia uma casa diferente das outras?

- A relação com a cidade – comércio e serviços; a posição em relação à Escola, ao cemitério e à Rua de Santo 

António. Vantagens e inconvenientes. Gosta do sítio onde está este bairro? Porquê? E de estar perto da escola/cemitério?

Quotidiano, valores

- Enquadramento familiar. Tipo de relações interpessoais e importância dada à família. Composição. Valores. 

Comum ou incomum? Consegue-se ver que é muito próximo da sua família (especificar). Acha que é comum haver tanta 

proximidade? Tem uma grande família ou uma pequena? Vêem-se muitas vezes? É uma família diferente das outras?

- Dupla residência. Passam os seus dias livres em Bragança ou noutro sítio? Tem família ou segunda casa nesse sítio que visite 

com frequência? Como é a casa onde fica quando lá vai? Actividades, quotidiano. Quando não está aqui em casa, onde é que 

passa uns dias? Como é a casa lá? O que é que faz nesses dias?

- Vivência quotidiana e idealizada. Como é que é um dia típico para a família? E qual seria o dia/quotidiano 

ideal? Como é um dia normal para si? Levanta-se… Varia com a altura do ano? E como seria o dia perfeito?

- O espaço ideal. Características. Podia descrever-me a sua casa de sonho, parece-se a alguma coisa que tenha visto? (Em 

livros, revistas, no contacto com outras casas ou edifícios). Como seria a sua casa de sonho? Parecida com o quê?

- Percepção sobre Viana de Lima e a sua arquitectura. Conhecem outras casas ou edifícios de Viana de Lima? 

(Hospital, Edifício Multiusos, Escola de Enfermagem, edifício na Praça da Sé). O que é que pensa deles? O 

Hospital, a Torralta… são do mesmo arquitecto. O que é que acha?
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CARTAS E DOCUMENTOS

Documento 1. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 311
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Documento 2. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 314
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Documento 3. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 312
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Documento 4. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 257
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Documento 5. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 68 e 69
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Documento 6. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-
1967-O.P-00158 - Cx.67, fl. 35 e 37



258 Anexos



259Referências bibliográficas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA

ABOIM, Sofia. 2005. As orientações normativas da conjugalidade. Em Famílias em Portugal. Lisboa: ICS Imprensa 

de Ciências Sociais.

ABRANTES, Nuno. 2000. Viana de Lima: a casa Maria Borges. Porto: FAUP.

ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn, e MOORE, Charles. 1985. La casa: forma y diseño. 5a ed. Arquitectura. 

Perspectivas. Barcelona: Gustavo Gili.

AMORIM, Napoleão. 1996. Escute, Viana! Em Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Porto: Árvore - Centro 

de Actividades Artísticas, C.R.L.

ARAVENA, Alejandro. 2007. Los Hechos de la Arquitectura. Traduzido por Igor Fracalossi. Santiago de Chile: 

Ediciones ARQ. (http://www.archdaily.com.br/br/01-160245/os-fatos-da-arquitetura-slash-alejandro-aravena)

ATTFIELD, Judy. 1999. Bringing Modernity Home - Open Plan in the British Domestic Interior. Em At Home - 

An Anthropology of Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

BACHELARD, Gaston. 1957. La poétique de l’espace. Paris: Presses Universitaires de France.

BANDEIRA, Pedro, e TAVARES, André, eds. 2008. Só nós e Santa Tecla. Porto: Dafne Editora.

BERNARD, Yvonne. 1998. Du logement au chez-soi. Em Logement et Habitat - l’état des savoirs. Paris: Éditions 

la Découverte.

BLANCHET, Alain, e GOTMAN, Anne. 2015. L’Entretien. Paris: Armand Colin.

BOUDON, Philippe. 1969. Pessac de Le Corbusier. Paris: Dunod.

BOURDIEU, Pierre. 1979. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.

BOURDIEU, Pierre. 2000. Les structures sociales de l’économie. Éditions du Seuil.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. 2005. A arquitectura de Viana de Lima em Bragança. Bragança: 

C.M.

CAMPOS, João. 2011. Viana de Lima e a introdução da arquitectura moderna em Portugal - ensaio sobre a casa 

Cortez, Porto 1940. Porto: Urbatelier.

CARDOSO, Alexandra, e MAIA, Maria Helena. 2014. Portugueses in CIAM X. Em 20th Century New Towns. 

Archetypes and Uncertainties. Conference Proceedings. Porto: CEAA | Centro de Estudos Arnaldo Araújo. (http://

www.academia.edu/7144545/Portugueses_in_CIAM_X_Maria_Helena_Maia_and_Alexandra_Cardoso)

CASTEL-BRANCO, Duarte. 1996. Viana de Lima em Lisboa na Escola de Arquitectura. Em Viana de Lima: 

arquitecto 1913-1991. Porto: Árvore - Centro de Actividades Artísticas, C.R.L.

CASTRO, Ana Luís. 2017. Sobre as paredes, sujas e tristes, que amamos. Em MA - Revista AEFAUP.



260 Referências bibliográficas

de CERTEAU, Michel; GIARD, Luce ; e MAYOL, Pierre. 1990. L´ invention du quotidien. Nouvelle édition 

revue et augmentée. Folio/Essais 146-238. Paris: Gallimard.

CHEVALIER, Sophie. 1999. The French Two-Home Project - Materialization of Family Identity. Em At Home - 

An Anthropology of Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

CIERAAD, Irene, ed. 1999. At Home - An Anthropology of Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

CRUZ, Marta. 2009. Les non-dits de l’espace domestique: valeur d’usage de l’ambiguité pour les familles contempo-

raines. Marseille: ENSAM.

DANIEL, Guarniero e PAGANO, Giuseppe. 1936. Architettura Rurale Italiana. Milão: Ulrico Hoepli Editore.

DE CARLO, Giancarlo. 2005. Architecture’s Public. Em Architecture & Participation. London: Spon Press.

DIAS, Carla Alexandra Mesquita Queirós de Castro. 2000. Conceito de casa: Raul Lino e Alfredo Viana de Lima. 

Porto: FAUP.

DOLAN, John A. 1999. “I’ve Always Fancied Owning Me Own Lion” - Ideological Motivations in External House 

Decoration by Recent Homeowners. Em At Home - An Anthropology of Domestic Space. New York: Syracuse Uni-

versity Press.

DOMINGUES, Álvaro. 2011. Vida no Campo. 1a edição. Porto: Dafne Editora.

DUCHESNE, Sophie e HAEGEL, Florence. 2005. L’Entretien Collectif. Paris: Armand Colin.

ELEB, Monique. 2017. Ensemble mais séparément - Des lieux pour la cohabitation. Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto.

FERNANDES, Eduardo. 2010. A Escolha do Porto. Universidade do Minho. (http://repositorium.sdum.umi-

nho.pt/handle/1822/12009)

FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele e CAMPELLO, Gonçalo Cabral. 2004. Mapa de Arquitectura de 

Bragança plano de arquitectura. Coimbra: Argumentum.

FILIPE, Tiago Patrão Peres. 2007. Viana de Lima em Esposende,1946-1987. Porto: FAUP.

FLAMAND, Jean-Paul. 2004. L’Abécédaire de la Maison. Paris: Éditions de la Villette.

GRAÇA-DIAS, Manuel. 2017. Give them some quality space to live in, and those guys, finally, they will very well 

know how to use it! Em MA - Revista AEFAUP, Junho.

GUERREIRO, Maria das Dores e WALL, Karin. 2005. A divisão familiar do trabalho. Em Famílias em Portugal. 

Lisboa: ICS Imprensa de Ciências Sociais.

HAUMONT, A.  ; HAUMONT, N.; RAYMOND, H. e RAYMOND, M.G.1966. L’Habitat Pavillonnaire. 

Paris: Centre de Recherche d’Urbanisme.

HODDÉ, Rainier e LÉGER, Jean-Michel. 2002. La leçon de l’étranger - Aalto, Siza et la maison de masse. [S.L.]: 

[S.N.].



261Referências bibliográficas

JACOB, João. 1997. Bragança. 1a edição. Lisboa: Editorial Presença.

JONES, Peter Blundell; PETRESCU, Doina e TILL, Jeremy, eds. 2005. Architecture & participation. 1ª edição. 

London: Spon Press.

KAUFMANN, Jean-Claude. 2016. L’Entretien Compréhensif. Paris: Armand Colin.

LAERMANS, Rudi e MEULDERS, Carine. 1999. The Domestication of Laundering. Em At Home - An Anthro-

pology of Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

LAWRENCE, Roderick J. 1998. Habitat, écologie, santé et bien-être. Em Logement et Habitat - l’état des savoirs. 

Paris: Éditions la Découverte.

LE CORBUSIER. 1990. Vers une Architecture. Paris: Arthaud.

LE CORBUSIER. 2009. Conversa com os estudantes das escolas de arquitectura. Lisboa: Edições Cotovia, Lda.

LE CORBUSIER. 2010. Le Modulor | Modulor 2. Lisboa: Antígona / Orfeu Negro.

LE CORBUSIER. 2015. Precisions on the Present State of Architecture and City Planning. Zurich: Park Books.

LÉGER, Jean-Michel. 1990. Derniers domiciles connus enquête sur les nouveaux logements 1970-1990. Paris: 

Créaphis.

LÉGER. 1998. Habiter le logement, habiter la ville. Em Logement et Habitat - l’état des savoirs. Paris: Éditions la 

Découverte.

LÉGER. 2012. Usage. Paris: Éditions de la Villette.

LÉGER, Jean-Michel ; GUTH Sabine e TRIVIÈRE François-Xavier. 2013. Dix ans après, la leçon de cité mani-

feste à Mulhouse. Em AMC. (http://jeanmichelleger.free.fr/choses-ecrites/detail.php?id=10327)

LIMA, Ana. 2012. Habitação mínima e apropriação do espaço o bairro Rainha D. Leonor. Porto: FAUP. 

LOPES, João Teixeira. 2000. A cidade e a cultura : um estudo sobre práticas culturais urbanas. Porto: Afronta-

mento.

LOPO, Albino Pereira. 1983. Bragança e Benquerença. Lisboa: INCM.

MARE, Heidi de. 1999. Domesticity in Dispute - A Reconsideration of Sources. Em At Home - An Anthropology of 

Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

MOLEY, Christian. 2006. Les Abords du Chez-soi - en quête d’espaces intermédiaires. Paris: Éditions de la Villette.

MONTEIRO, Inês Amaral. 2013. Auto construção Assistida: práticas de projecto entre a experiência do habitante 

e o contributo do arquitecto. Porto: FAUP.

MOURA, António. 1996. Sem título. Em Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Porto: Árvore - Centro de 

Actividades Artísticas, C.R.L.

MUMFORD, Lewis. 2013. Historia de las Utopías. Logroño: Pepitas de Calabaza.



262 Referências bibliográficas

NORBERG-SCHULZ, Christian. 1985. Habiter - vers une architecture figurative. Milan Paris: Electa Moniteur.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, e GALHANO, Fernando. 2003. Arquitectura Tradicional Portuguesa. 5a edição. 

Lisboa: Dom Quixote.

PALLASMA, Juhani. 2016. Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

PAULIAT, Hélène. 1998. Logement et propriété: un aperçu historique. Em Logement et Habitat - l’état des savoirs. 

Paris: Éditions la Découverte.

PENNARTZ, Paul J. J. 1999. Home: The Experience of Atmosphere. Em At Home - An Anthropology of Domestic 

Space. New York: Syracuse University Press.

PEREC, Georges. 2000. Espèces d’espaces. Paris: Éditions Galilée.

PINSON, Daniel. 1992. Modèles d’Habitat et Contre-types Domestiques au Maroc. Tours: Centre d’Etudes et de 

recherches URBAMA.

PINSON, Daniel. 1993. Usage et architecture. Villes et Entreprises. Paris: L’Harmattan.

PUTNAM, Tim. 1999. “Postmodern” Home Life. Em At Home - An Anthropology of Domestic Space. New York: 

Syracuse University Press.

RAYMOND, Henri. 1998. Habiter et vie quotidienne. Em Logement et Habitat - l’état des savoirs. Paris: Éditions 

la Découverte.

REIS, Marta Alpuim dos. 2013. A casa, pequeno laboratório da identidade. Porto: FAUP. 

RIBEIRO, Orlando, e Jorge Barros. 1993. Portugal : o mediterrâneo e o atlântico. Lisboa: Ed. João Sá da Costa.

ROCHA, Ana Patrícia dos Santos. 2009. A casa das Marinhas: arquitectura moderna e tradição portuguesa na 

obra de Viana de Lima. Porto: FAUP.

ROSSELIN, Céline. 1999. The Ins and Outs of the Hall - A Parisian Example. Em At Home - An Anthropology of 

Domestic Space. New York: Syracuse University Press.

ROWLAND, Robert. 1997. População, família, sociedade : Portugal, séculos XIX e XX. Oeiras: Celta.

RUBY, Ilka e Andreas. 2007. Arquitectura “Naïf ”. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal. Em 2G Libros 

Books. Lacaton & Vassal. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

RUDOFSKY, Bernard. 1964. Architecture without Architects. New York: Doubleday and Company, Inc.

RYBCZYNSKI, Witold. 1986. Home: a short history of an idea. New York: Viking Penguin Inc.

SECCA, Amândio Fernandes e VIEIRA DE ALMEIDA, Pedro, eds. 1996. Viana de Lima: arquitecto 1913-

1991. Porto: Árvore - Centro de Actividades Artísticas, C.R.L. 

SEGAUD, Marion. 2008. Anthropologie de l’Espace - Habiter, Fonder, Distribuer, Transformer. Paris: Armand 

Colin.



263Referências bibliográficas

SEGAUD, Marion ; BONVALET, Catherine ; e BRUN, Jacques, eds. 1998. Logement et Habitat - l’état des 

savoirs. Paris: Éditions la Découverte.

SHOVE, Elizabeth. 1999. Constructing Home - A Crossroads of Choices. Em At Home - An Anthropology of Do-

mestic Space. New York: Syracuse University Press.

SILVA, Ana Sofia Pereira da. 2013. La intimidad de la casa el espacio individual en la arquitectura doméstica en 

el siglo XX. Madrid: UPM.

SILVA, Augusto Ernesto Santos. 1984. Tempos Cruzados: um estudo interpretativo da cultura popular. Porto: 

Edições Afrontamento.

SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITECTOS, ed. 1961. Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa: Sin-

dicato Nacional do Arquitectos.

SIZA, Álvaro. 2009. 01 Textos. Editado por Carlos Campos Morais. Porto: Civilização Editora.

SMILEY, David. 2001. Making the Modified Modern. Perspecta, Resurfacing Modernism, 32: p. 38–54.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de, LLORENTE, Marta, MONTANER, Josep M., OLIVERAS, Antoni Ramon 

Jordi. 2000. Introducción a la arquitectura - Conceptos fundamentales. Barcelona: Edicions de la Universitat 

Politècnica de Catalunya.

TAVARES, Maria. 2010. Leituras da produção [moderna] da casa: as HE nos anos 50 e 60 em Portugal . Em Res-

domus, Grupo FCT Atlas da Casa, Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo. (http://resdomus.blogspot.

pt/2011/03/leituras-da-producao-moderna-da-casa-as.html)

TÁVORA, Fernando. 1996. Da organização do espaço. 3a ed. Série 2 13. Porto: FAUP Publicações.

TÁVORA, Fernando, e TOUSSAINT, Michel. 1992. Casa de férias em Ofir 1957-1958. Lisboa: Blau.

TELLES, Augusto C. da Silva. 1996. Viana de Lima e o Brasil. Em Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Porto: 

Árvore - Centro de Actividades Artísticas, C.R.L.

TOSTÕES, Ana. 1997. Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50. 2ª edição. Porto : FAUP Publi-

cações

TRIGUEIROS, Luiz. 1993. Fernando Távora. Porto: Editorial Blau

VALE, Daniel. 2017. Alfredo Viana de Lima em Bragança - Memórias de um pensamento moderno. Em Wall Street 

International - Arquitectura & Design. (https://wsimag.com/pt/arquitetura-e-design/22998-alfredo-viana-de-li-

ma-em-braganca)

VAN EYCK, Aldo. 1962. The child, the city and the artist: an essay on architecture. Sun.

VEIGA, Ana Motta. 2017. A propósito do Engenheiro e do Arquitecto – Fernando Távora. Em Revisitar Fernando 

Távora. Julho. (https://revisitavora.wordpress.com/)

VIANA DE LIMA, Alfredo Evangelista. 1996. Escritos. (Excertos) - Memórias Descritivas. Em Viana de Lima: 



264 Referências bibliográficas

arquitecto 1913-1991. Porto: Árvore - Centro de Actividades Artísticas, C.R.L.

VIEIRA DE ALMEIDA, Pedro. 1996. Viana de Lima. Em Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Porto: Árvore 

- Centro de Actividades Artísticas, C.R.L.

VITRÚVIO. 2009. Tratado de Arquitectura. Traduzido por M. Justino Maciel. 3a edição. Lisboa: IST Press.

WALL, Karin. 1998. Famílias no campo : passado e presente em duas freguesias do Baixo Minho. 1a edição. Lisboa: 

Dom Quixote.

WALL, Karin. 2005. Famílias em Portugal. Lisboa: ICS Imprensa de Ciências Sociais.

ZEVI, Bruno. 2009. Saber ver a Arquitectura. 6a edição. São Paulo: Editora Martins Fontes.

ARQUIVO MUNICIPAL

Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156 - Cx. 67

Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-

1967-O.P-00158 - Cx.67

1960 - Construção de um bloco de quatro moradias - ... de Carvalho e João Baptista dos Santos; Largo do 

Toural, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.5 - Cx. 27

1961 - nº23 - Alteração de uma habitação, Largo Toural, talhão 1, Bragança- AHCMBGC-DU-Prc. 45-Cx. 30

1961 - nº27 - Construção de uma habitação - Raul dos Santos Silva; Largo do Toural, talhão nº3, Bragança - 

AHCMBGC-DU-Proc.63 - Cx. 31

1961 - nº29 - Construção de uma habitação - Maria Alcina Ribeiro Correia; Largo do Toural, talhão nº4, Bra-

gança - AHCMBGC-DU-Proc.46 - Cx. 30

1961 - nº31 - Construção de uma habitação - Manuel Diogo Barreira; Largo do Toural, talhão nº5, Bragança 

- AHCMBGC-DU-Proc.64 - Cx. 31

1961 - nº35 - Construção de uma habitação - Luís Carlos Lousada; Bairro do Toural, nº7, Bragança - AHCM-

BGC-DU-Proc.56 - Cx. 31

1962 - nº33 - Construção de um edifício destinado a habitação - Herdeiros de Guilhermino Abílio Peres - Ta-

lhão nº 6 do Bairro do Toural, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.1 - Cx. 31

1962 - Ampliaçao de Armazém - Alípio dos Santos Silva; Largo do Toural, Bragança - AHCMBGC-DU-

-Proc.23 - Cx. 32

1963 - Modificação de Rés do Chão - Luís Carlos Lousada; Largo Toural, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.55 

- Cx. 35 

1966 - Construção de edifício - Artur César Rodrigues (aditamento - Luís Carlos Lousada) - Largo do Toural 

- AHCMBGC-DU-Proc.98 - Cx. 46



265Referências bibliográficas

1967 - nº43 - Construção de edifício - Alberto dos Anjos Padrão - Largo do Toural, lote 11 - AHCMBGC-

-DU-Proc.74 - Cx. 51

1968 - nº 55 - Construção de edifício - Adolfo dos Santos Rodrigues (aditamento em nome de Amaro Leandro 

Afonso Magalhães) - Toural, lote 17, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.46 - Cx. 53

1968 - nº 55 - Projecto para construção de edifício - Manuel Teles Ferreira (vendido a Adolfo dos S. Rodrigues 

- Largo do Toural, 17, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.16 - Cx. 52

1968 - nº37 - Construção de edifício - José Carvalho Granjo - Largo do Toural, nº8, Bragança - AHCMBG-

C-DU-Proc.22 - Cx. 53

1968 - nº38 rc - Construção de edifício - Delfin António Alves - Toural, lote nº9, Bragança - AHCMBGC-

-DU-Proc.76 - Cx. 56

1968 - nº41 - Construção de edifício - Manuel Joaquim Correia - Largo do Toural, nº10, Bragança - AHCM-

BGC-DU-Proc.79 - Cx. 56

1968 - nº47 - Construção de edifício - Adelaide Fernandes Jerónimo - Largo do Toural, lote 13, Bragança - 

AHCMBGC-DU-Proc.68 - Cx. 55

1968 - nº48 - Construção de edifício - Adolfo dos Santos Rodrigues - Largo do Toural, nº4, Bragança - AH-

CMBGC-DU-Proc.62 - Cx. 55

1968 - nº51 -  Edifício para dois fogos - Ana Maria Lhano Conde - Largo do Toural, lote nº15 - AHCMBG-

C-DU-Proc.3 - Cx. 52

1968 - nº52 - Construção de habitação - Manuel Teles Ferreira - Toural, nº2 - AHCMBGC-DU-Proc.27 - Cx. 

53

1968 - nº53 - Modificação de Cave - Norberto Augusto Gonçalves Rapazote - Largo do Toural, nº16 - AH-

CMBGC-DU-Proc.33 - Cx. 54

1968 - nº54 - Construção de edifício - José Carvalho Granjo - Largo do Toural, lote nº1, Bragança - AHCM-

BGC-DU-Proc.80 - Cx. 56

1969 - nº34 - Construção de edifício - António Augusto Paradinha - Toural, lote nº11, Bragança - AHCMB-

GC-DU-Proc.102 - Cx. 63

1969 - nº36 - Construção de edifício - José Augusto Alves - Toural, lote nº10, Bragança - AHCMBGC-DU-

-Proc.101 - Cx. 63

1969 - nº39 - difício para 2 fogos - Américo dos Santos Moreira - Largo do Toural, lote nº9, Bragança - AH-

CMBGC-DU-Proc.15 - Cx. 59

1969 - nº40 - Construção de edifício - Ernesto Morais Ferreira - Largo do Toural, lote nº8, Bragança- AHCM-

BGC-DU-Proc.3 - Cx. 58



266 Referências bibliográficas

1969 - nº42 - Construção de edifício - José Augusto Alves - Largo do Toural, lote nº7, Bragança - AHCMBG-

C-DU-Proc.2 - Cx. 58

1969 - nº44 - Construção de edifício - Francisco Júlio Ferreira e Joaquim Júlio Ferreira - Largo do Toural, lote 

nº6, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.4 - Cx. 58

1969 - nº46 - Construção de edifício - Domingos A. Rodrigues - Toural, lote nº5, 2ª fase - AHCMBGC-DU-

-Proc.89 - Cx. 62

1969 - nº59 - Construção de edifício - António Henrique Lopes - Largo do Toural, nº18, Bragança - AHCM-

BGC-DU-Proc.5 - Cx. 58

1970 - nº48 - Construção de edifício - Adolfo dos Santos Rodrigues (averbado José Agostinho Ferreira) - Largo 

do Toural, nº4, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.16 - Cx. 67



267Créditos das imagens

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Nota Introdutória

1. Vista da Rua Dr. Adrião Amado. Fotografia da autora, 2017.

Considerações Metodológicas I 

1. Implantação do Bairro do Toural. Desenho da autora sobre planta camarária.
2. Esquema que sintetiza os dados recolhidos em cada uma das habitações e talhões. Desenho da autora, 2017.

Contextualização 

1. Primeira localização prevista para o Hospital Regional. Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-
1958- O.P-00156-Cx. 67, sem página
2. Perímetro urbano da Cidade de Bragança. Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-
00156-Cx. 67, sem página
3. Arranjo da Praça dos Paços do Concelho. Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-
00156-Cx. 67, sem página
4. Esboço corográfico. Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- O.P-00156-Cx. 67, sem 
página
5. Zona rural de protecção da cidade de Bragança. Plano Geral de Urbanização da cidade - Arq. Januário Godinho 1939-1958- 
O.P-00156-Cx. 67, sem página
6. Esquema-estudo da expansão da cidade. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - 
Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
7. Bairro para classes de baixo poder económico - estudo. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Esta-
cada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
8. Arranjo da Praça Professor Cavaleiro Ferreira. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, 
Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
9. Pormenorização da zona do Estádio e do Hospital Regional. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da 
Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
10. Escola do Toural. Fotografia da autora, 2017.
11. Projecto das escolas do Toural e das Beatas, planta e alçado frontal. (Secca e Almeida, 1996: 150)

1. A produção da casa – papéis e competências.

1. Carta do filme The Fountainhead (1949). Disponível em: https://goo.gl/mUSgiE
2. Frame do filme The Fountainhead (1949). Disponível em: https://goo.gl/SMBGCf
3. Plantas da Maison Jaoul. Disponível em: https://goo.gl/zvdfME 
4. Fotografia da Maison Jaoul. Disponível em: http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_470.jpg?r=0
5. Fotografia do extremo Oeste do largo do Toural, sem data. Disponível em: https://goo.gl/EKYJ9G
6. Primeira proposta de implantação da escola e de loteamento do largo do Toural. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale 
d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
7. Segunda proposta de lotamento do largo do Toural. Talhão-tipo, planta e corte. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale 
d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
8. Segunda proposta de lotamento do largo do Toural. Casa-tipo, plantas do rés-do-chão e do primeiro andar. Plano Geral Urbani-
zação - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
9. Desenho do esquema de loteamento do largo do Toural, 1ª fase. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona 
da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
10. Plantas da 2ª versão do projecto-tipo I. Rés-do-chão e 1º andar. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona 
da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
11. Alçados frontal e tardoz do projecto-tipo I. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural 
- Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
12. Desenho do esquema de loteamento do largo do Toural, 2ª fase. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, 
Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página



268 Créditos das imagens

13. Plantas do projecto-tipo II. Rés-do-chão, 1º e 2º andares. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da 
Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
14. Alçados frontal e tardoz do projecto-tipo II. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, 
Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
15. Corte transversal do projecto-tipo II. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - 
Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
16. Alterações sugeridas ao projecto-tipo II. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - 
Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
17. Variação do projecto-tipo II. 1961 - nº27 Construção de uma habitação - Raul dos Santos Silva; Largo do Toural, talhão nº3, 
Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.63 -Cx. 31
18. e 19. Alçado frontal e andar tipo dos talhões 10 e 11 da 2ª fase de loteamento do Bairro. 1969 - nº34 Construção de edifício 
- António Augusto Paradinha - Toural, lote nº11, Bragança - AHCMBGC-DU-Proc.102 -Cx. 63
20. e 21. Entradas tardozes dos talhões 10 e 15 da 1ª fase. Fotografias da autora, 2017.
22. - 24. Vistas da transição entre casas em banda com desenho de Viana de Lima e as propostas com três pisos feitas pelo enge-
nheiro António Paradinha.Fotografias da autora, 2016.
25. - 33. Habitação 5.1. Fotografias da autora, 2016

2. A produção da casa - concepções e representações.

1. Cité de la Plaine, Clamart, de Robert Auzelle. Disponível em: http://clamartiens.free.fr/images_animations/plan_de_mas-
se_cite_de_la_plaine.jpg
2. e 3. Chamusca, fotografia do exterior e implantação em espinha das casas em banda. (Tavares, 2010)
4. Escola Primária e primeiras casas construídas do Bairro do Toural, em frente à feira de gado. Disponível em: https://goo.gl/
kCZraz
5. Edifício do Loreto, construído em Bragança nos anos 1980. Disponível em: https://goo.gl/ePWGQS
6. Megatério, animal pré-histórico cujo nome significa besta gigante. Disponível em: https://goo.gl/vf2ykf
7. e 8. Bairro do Toural. Vista da banda da 1ª e da 2ª fase. Fotografias da autora, 2017.
9. Kiefhoek, em Roterdão, projectado por J.J. Pieter Oud (1925-1930). Fotografia da autora, 2016.
10. Urbanização do largo do Toural. 1961 - nº27 (...) Proc.63 - Cx. 31
11. Corte-tipo. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima 
-1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
12. Nova proposta de urbanização do largo do Toural. 1968 - nº 55 (...) Proc.46 - Cx. 53
13. Urbanização da zona da Estacada. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. 
Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
14. Ante-plano de Urbanização de Valença. (Secca e Vieira de Almeida, 1996: 148).
15. Desenho de Le Corbusier. Oposição entre cidade-jardim e os grandes conjuntos de habitaçao colectiva em altura. (Le Corbu-
sier, 2015 (1930): 101)
16. e 17. Casa do Bairro do Toural e casas geminadas na Rua Acácio Mariano. Fotografia da autora, 2017.
18. Casa rural, próxima de Gandino, em Val Seriana na região da Lombardia. (Daniel e Pagano, 1936: 124)
19. Casa del Fascio, (actualmente Casa de Popolo), de Giuseppe Terragni (1932-1936), em Como. Disponível em: https://i.pini-
mg.com/originals/cc/3c/db/cc3cdb85701c7470208dfc85f88f0af6.jpg
20. Edifício na Rua Direita, em Chaves. (S.N.A., 1961)
21. Edifício na Rua Direita, em Bragança, projectado por Viana de Lima. Fotografia da autora, 2017.
22. Mapa tipológico das construções em Trás-os-Montes. (S.N.A., 1961)
23. Alçado frontal do projecto-tipo I. 1961 - nº29 (...) Proc.46 - Cx. 30
24. Entrada de uma casa do Toural. Fotografia da autora, 2016.
25. Entrada da Casa em Ofir, de Fernando Távora (1956). (Trigueiros, 1993).
26. Alçados da Casa em Ofir. (Trigueiros, 1993).
27. Casas em Barroso, com varandas de madeira. (S.N.A., 1961)
28. Frente do talhão 6 do Bairro do Toural. Fotografia da autora, 2016.
29. Casa em Santo André, Santiago do Cacém. (S.N.A., 1961)
30. Escola do Cedro, projectada por Fernando Távora (1957/1961). Fotografia de Ana Fontaínhas Machado, 2014.
31. O Bairro do Toural. Fotografia da autora, 2016.
32. Painéis 2, 3 e 4 apresentados pelo grupo Português no CIAM X.  Disponíveis em: http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/03/
nos-50-anos-da-publicacao-de-popular-em.html



269Créditos das imagens

33. Viana de Lima e Fernando Távora numa reunião preparatória do CIAM de Stiguna, em 1952
34. Viana de Lima acompanhado de outros arquitectos do grupo CIAM Porto, na reunião preparatória do CIAM 9, em 1953. 
(Trigueiros, 1993)
35. Projecto do arquitecto Rudolph A. Matern (1948). Disponível em: http://retrorenovation.com/wp-content/uploads/2008/11/
first-tv-house.jpg
36. Edifício Multiusos do Montepio Geral (1963). Fotografia da autora, 2017
37. Hospital Regional de Bragança (1957, inaugurado em 1970). Disponível em: https://goo.gl/B8wbhY
38. Habitação dos Quartiers modernes Frugès (1924). Disponível em: https://www.flickr.com/photos/lamachineahabi-
ter/6213446711/in/photostream/
39. Grupo residencial dos armazenistas de mercearia (1953), de Fernando Távora. Imagem retirada do Google Street View.
40. - 42. Frentes modificadas dos talhões 1, 17, 5.II. Fotografias da autora, 2016, 2017.
43. - 45. Tardozes modificados dos talhões 9, 2 e 6. Fotografias da autora, 2016, 2017.
46. e 47. Vistas do interior do lotes. Fotografias da autora, 2016.

3. Habitar a casa. Da função às práticas.

1. Desenho da Villa Le Lac, de Le Corbusier (1923). Disponível em: https://goo.gl/W9MoR1
2. e 3. Weissenhoff, Peter Oud, Estugarda (1927) e Quartiers modernes Frugès, Le Corbusier, Pessac (1924). (Boudon, 1969).
4. Os dois projectos-tipo de Viana de Lima. Tipo I e II. Desenhos da autora sobre plantas camarárias. Plano Geral Urbanização - 
Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
5. Nova Vila de Gourna, Hassan Fathy, Egipto (1946-1952). Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/b4/4f/b6/b44fb643b-
26c65826a99587124e57f82.jpg
6. Villa Hermosa, Espanha. (Rudofsky, 1964, imagem 56)
7. Primavera em Lagomar - região de Bragança - Trás-os-Montes, Abril de 1993. Fotografia de Georges Dussaud. Disponível em: 
https://goo.gl/DXJbyT
8. Batatas. Alturas do Barroso, 1985. Fotografia de Georges Dussaud. Disponível em: https://www.dussaud-g.fr/rubriques/img/
portugal/trasosmontes/intesolo/interieurs01.jpg
9. A Idade do Medo, Graça Morais, 2011. Disponível em: http://observare.ual.pt/conference/images/2nd_conference_2014/
graca_morais/idade_medo_2011.png
10. - 13. Vários jardins. Talhõs 3, 7, 10 e 15. Fotografias da autora, 2016, 2017.
14. - 16. Quintais, usos variados. Talhões 15, 17 e 4. Fotografias da autora, 2016.
17. - 20. Frentes e tardozes das duas fases de construção. Fotografias da autora, 2016, 2017.
21. Esquema de distribuição das áreas de dia e noite. Desenho da autora sobre plantas camarárias. Plano Geral Urbanização - Lo-
teamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
22. Esquema de distribuição das áreas de serviço e das áreas de uso familiar. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Ál-
varo, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima -1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
23. - 30. Comparação das salas formais e informais, maioritariamente nas casas-tipo II. Fotografias da autora, 2016, 2017.
31. Esquema de possíveis configurações da sala, adicionando área do quarto contíguo. Desenhos da autora sobre plantas camará-
rias. 1961 - nº23 (...) Proc. 45-Cx. 30; 1961 - nº27 (...) Proc.63 - Cx. 31; 1968 - nº 55 (...) Proc.16 - Cx. 52
32. e 33. Salas das casas-tipo I. Fotografias da autora, 2016.
34. e 35. Cozinhas modificadas, que anexam o espaço do quarto contíguo. Fotografias da autora, 2016.
36. e 37. Cozinhas originais. Fotografias da autora, 2016.
38. Esquema da posição e dimensões da cozinha original e da sua configuração, depois de ampliada. Fotografias da autora, 2016.
39. Esquemas de alteração do espaço da cozinha. Desenhos da autora sobre plantas camarárias. 1961 - nº27 (...) Proc.63 - Cx. 31; 
1968 - nº41 (...) Proc.79 - Cx. 56.
40. e 41. Cozinhas alteradas. Fotografias da autora, 2016. 
42. Frames da série Friends (episódio 14 da 8ª temporada). 
43. e 44. Exemplos de densificação do quintal. Fotografias da autora, 2016.
45. - 47. A cozinha de fora. Fotografias da autora, 2016.
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bre corte camarário. Plano Geral Urbanização - Loteamento de Vale d’Álvaro, Zona da Estacada, Toural - Arq. Viana de Lima 
-1959-1967-O.P-00158-Cx.67, sem página
49. - 52. Os espaços suplementares. Fotografias da autora, 2016.
53. Espaços flexíveis. Fotografias da autora. 2016.
53. - 55. Espaços flexíveis. Fotografias da autora, 2016.
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62. e 63. Quartos em que se observa a introdução de novos usos. Fotografias da autora, 2016.
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76. - 79. Marquises e varandas. Fotografias da autora, 2016.
80. e 81. Escadas de acesso ao 2º andar. Fotografias da autora, 2016.
82. Différents ‘générations’ de séjours. (Pinson, 1993: 169)
83. - 90. Os vários dispositivos convocados. Fotografias da autora, 2016.
91. - 93. Dispositivos instalados no jardim, de uso sazonal. Fotografias da autora, 2016.
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98. Costureiras trabalhando (1884), óleo sobre tela de João Marques de Oliveira (1853-1927). Disponível em: http://www.por-
to24.pt/memoria/costureiras/
99. Saleta da habitação 1.0. Fotografia da autora, 2016.
100. Topo da banda da 1ª fase de construção. Talhão 18. Fotografia da autora, 2016.

4. O espaço e o tempo da família alargada.

1. - 3. Os modos de relação com o outro - vizinho e transeunte. Fotografias da autora, 2016, 2017.
4. e 5. Talhão 17. Passadiço e escadas de acesso ao patamar de entrada. Fotografias da autora, 2016, 2017.
6. e 7. Talhão 15. Varanda, posto de vigia e lugar de estar comtemplativo. Fotografias da autora, 2016, 2017.
8. e 9. Talhão 3. Entrada, lugar de convívio vicinal.
10. Frames do documentário Vizinhos, sobre edifícios de habitação colectiva projectados por Álvaro Siza. Disponível em: http://
sicnoticias.sapo.pt/programas/vizinhos
11. - 13. Várias zonas de circulação. Fotografias da autora, 2016.
14. Night Windows, óleo sobre tela de Edward Hopper (1928). Disponíivel em: http://www.actingoutpolitics.com/wp-content/
uploads/2015/07/HopperNightWindows-1024x865.jpg
15. - 17. Vários compartimentos ocultos do exterior. Fotografias da autora, 2016.
18. Edifício dos arquitectos Lacaton e Vassal, 96 logements, Chalon-sur-Saône / Prés-Saint-Jean. Fotografia de Philippe Ruault. 
Disponível em: http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72#
19. A marquise como espaço de transição. Fotografia da autora, 2016.
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GSEducationalVersion

0 1 5 10

GSEducationalVersion

A

GSEducationalVersion

Talhão 1
casa-tipo II

Data de construção
1961 (1ª fase)

Conjunto de 2 habitações
habitação a: piso 0 | T3   
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

2. Frente e tardoz

44 anos
moradia em S. Pedro 
Velho
configuração das casas 
de banho; supressão de 
espaços de circulação; 
aumento da cozinha; 
varanda; acabamentos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

4 anos
moradia na Rua Acácio 
Mariano
aumento da cozinha; la-
reira; peças e acabamen-
tos das casas de banho

Professora do Ensino Básico [M.1.0.]
69 anos(falecido)

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala [sala de jantar]

3. quarto I

4. cozinha

6. casa de banho

7. quarto II

entrada da casa coberta

circulação comum

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

1b
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GSEducationalVersion

1b

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500

Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. cozinha
4. despensa 
5. casa de banho
6. arrumos
7. garagens 
8. lavadouros

5. 5. 5.

6. 6.

Trabalhadora 
Faurecia
32 anos

 [H.1.1] Trabalhador 
Faurecia
30 anos

Criança
3 anos

54 anos

6a

7a

(falecido)

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/200
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

A

Talhão 3
casa-tipo II

Data de construção
1961 (1ª fase)

Conjunto de 2 habitações
habitação a: piso 0 | T3   
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

55 anos
-

configuração da casas 
de banho; supressão de 
espaços de circulação; 
ampliação da cozinha; 
varanda; acabamentos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

48 anos
moradia na Rua São 
João de Deus
ampliação da cozinha; ; 
peças sanitárias; acaba-
mentos

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala [sala de jantar]

3. quarto I

4. cozinha

5. circulação

7. quarto II

entrada da casa coberta

circulação comum aos fogos 

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

1a

2b2a3a
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GSEducationalVersion

1b

Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. cozinha
4. despensa 
5. casa de banho
6. arrumos
7. garagens 
8. lavadouros

5. 5.
5a

7a

exterior tardoz

[sala de jantar]

7. quarto II

3b
5b

7b

Dona de mercearia
(falecida)

Doméstica [M.3]
78 anos

Dono de mercearia
(falecido)

Funcionário da Caixa Geral de Depósitos
78 anos

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/2002. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500

           construções/acrescentos
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

A

Talhão 7
casa-tipo II

Data de construção
1961 (1ª fase)

Conjunto de 2 habitações
habitação a: piso 0 | T3   
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

15 anos
rés-do-chão de moradia 
em Bragança 
circulação interior/ 
ligação ao exterior; 
marquise; ampliação 
da cozinha; anexos; 
acabamentos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

18 anos
moradia na aldeia de 
Argozelo
simplificação da circula-
ção interior; ampliação 
da cozinha; lareira; 
quarto; casa de banho; 
acabamentos

Assistente Operacional (escola)
50 anos

Assistente Operacional (escola)
51 anos

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala

3. quarto I

4. cozinha

6. casa de banho

7. quarto II

portão de entrada

circulação comum [interiorizada]

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

2b2a
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GSEducationalVersion

1b

Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. cozinha
4. despensa 
5. casa de banho
6. arrumos
7. garagens 
8. lavadouros

5. 5. 5.

51 anos(falecido)

7a

[sala de estar][quarto]

4b

6a

Estudante
23 anos

entradas das habitações

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/2002. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500
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GSEducationalVersion

A

Talhão 15
casa-tipo II

Data de construção
1968 (1ª fase)

Conjunto de 4 habitações
habitação a: piso 0 | T3    habitação c: cave | T2
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   habitação d: cave | T2+1

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/200

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 
principais alterações da casa

aprox. 30 anos
apartamento em Lisboa
acabamentos (casas 
de banho e cozinha); 
marquise

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 
principais alterações da casa

40 anos
apartamento em Lisboa
encerramento da 
entrada; extensão da 
sala; varanda; marquise. 
Pátio inglês. Garagens 
(“estúdio”)

Agricultor
(falecido)

Agricultora
(falecida)

Doméstica [M.15.0]
87 anos

Professora, Escola Industrial [M.15.1]
81 anos

GNR
(falecido)

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala [sala de jantar]

3. quarto I [sala de estar]

4. cozinha

5. circulação 6. casa de banho

7. quarto II

pátio tardoz

entrada da casa coberta

circulação comum [interiorizada]

marquises - fogo 1 e 2

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

1a
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Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. quarto da criada
4. cozinha
5. despensa 
6. quarto de costura 
7. garagens 
8. lavadouros

Eng. Electrotécnico

....

Professor Universitário
66 anos

...
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2. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500



Propostas de alterações não executadas
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GSEducationalVersion

A

GSEducationalVersion

Talhão 17
casa-tipo II

Data de construção
1968 (1ª fase)

Conjunto de 3 habitações
habitação a: piso 0 | T3   habitação c: cave | T2
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   

tempo de permanência na casa 

habitação anterior 
principais alterações da casa

45 anos (actualmente 
apenas de férias)
apartamento em Lisboa
aumento da sala e 
da cozinha; casas de 
banho; simplificação da 
circulação; acabamentos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 
principais alterações da casa

45 anos
moradia em Vinhais
encerramento da entra-
da; alargamento do hall; 
abertura da cozinha; 
criação de saleta; varan-
da tardoz; cave habitável

Funcionário das Finanças [H.17]
85 anos

[M.17] Professora
79 anos

Trabalhador no INE
51 anos

     demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala [sala de jantar]

5. circulação

4. cozinha

6. casa de banho

7. quarto II

pátio tardoz

entrada da casa coberta

circulação comum [interiorizada]

anexo

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

5a
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8. quarto III

[saleta]

jardim e pátio inglês

6a

7b

Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. cozinha
4. casa de banho
5. despensa 
6. quarto de costura
7. arrumos
8. garagens 
9. lavadouros
10. carvoeiro
11. adega

10. 10.

5. 5.

11. 11.

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200

Estudante
17 anos

     demolições/subtracções       construções/acrescentos

7.7.

Funcionário das Finanças
44 anos

Criança
4 anos

2. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500
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GSEducationalVersion

A

Talhão 3
casa-tipo II

Data de construção
1968 (2ª fase)

Conjunto de 2 habitações
habitação a: piso 0 | T3   
habitação b: piso 1, piso 2 | T5   

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

47 anos
moradia em Alfândega 
de Fé
Ampliação do hall de 
entrada; acabamentos; 
conversão do quarto 
de banho em despensa; 
anexos: cozinha exterior

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala [quarto]

3. quarto I

4. cozinha

6. casa de banho

circulação comum

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 

1a
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Compartimentos projectados
1. sala comum
2. quarto de dormir
3. cozinha
4. despensa 
5. casa de banho
6. arrumos

5. 5. 6a
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5. 5. 2.

2.

[saleta]

Funcionário das Finanças
(falecido)

[M.3.0.II] Doméstica
80 anos

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/2002. Frente e tardoz
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GSEducationalVersion

Talhão 10
casa-tipo I
Data de construção
1968 (1ª fase)

Conjunto de 3 habitações
habitação a: cave | T3   
habitação b: piso 0 | T2
habitação c: piso 1 | T2 

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

31 anos
moradia 

separação dos pisos em 
fogos independentes; 
ampliação da cozinha; 
lareira; divisão da sala; 
acabamentos

Dono de café
40 anos

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala

3. quarto I

4. cozinha

5. casa de banho entrada e circulação vertical

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 
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GSEducationalVersion 3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/200

Compartimentos projectados
1. hall
2. sala comum
3. quarto de dormir
4. cozinha
5. despensa 
6. wc
7. casa de banho
8. sala de estar
9. sala de refeições
10. arrecadação

5.4.

4a

al
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do
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2.

[trabalho]

cave

6.quarto II
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7. 7.

8. 9.

6.

10.

5b

6b

Estudante
10 anos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

10 anos
piso 1 do mesmo 
edifício
entrada autónoma no 
piso; divisão da sala; 
ampliação da cozinha; 
lavandaria

21 anos

falecido
Costureira

75 anos

Empregada em café
40 anos

2. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500
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GSEducationalVersion

A

Talhão 8
casa-tipo I

Data de construção
1968 (1ª fase)

Conjunto de 2 habitações
habitação a: cave, piso 0 | T5   
habitação b: piso 1 | T3   

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

43 anos
moradia em Macedo de 
Cavaleiros
marquise; ampliação de 
quarto na cave; peças 
sanitárias; acabamentos 

Chefe de vendas
(falecido)

 [M.8] Empregada no escritório dos Correios
80 anos

Dono de Café
45 anos

7. redesenho da casa construída e estado actual | 1/200      demolições/subtracções       construções/acrescentos

1. distribuição

habitação a habitação b

2. sala

3. quarto I

4. cozinha

5. casa de banho entrada e circulação vertical

exterior tardoz

5. esquema de propriedade e ocupação pelas unidades familiares 

4. unidades familiares | árvore(s) genealógica(s)

6. percurso habitacional das unidades familiares 
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Compartimentos projectados
1. hall
2. sala comum
3. quarto de dormir
4. cozinha
5. despensa 
6. wc
7. casa de banho
8. sala de estar
9. sala de refeições
10. arrecadação
11. garagem

5.4.
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[refeições]

cave

entrada da casa e jardim

6.quarto II
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11.

1b

2b
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4b

5b
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6b
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Estudante
10 anos

tempo de permanência na casa 
habitação anterior 

principais alterações da casa

40 anos
-

Ampliação da sala; 
modificação da porta 
da casa-de-banho; aca-
bamentos e caixilhos; 
acesso ao sótão

Dono de Café
40 anos

3. Projecto de execução com modificações das plantas e alçados originais | 1/2002. Frente e tardoz

1. Implantação do edifício e conjunto do bairro | 1/2500
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