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Resumo 
O presente artigo inscreve-se no âmbito da História Urbana e da Teoria da 
Arquitectura, procurando reconstituir, ou reinterpretar, momentos 
específicos num longo processo de transformação e consolidação urbana na 
cidade do Porto. Define-se igualmente, a partir de um entendimento de 
'habitação' que decorre da convicção de que entre espaço construído/casa e 
espaço livre/rua existem relações formais intrínsecas que determinam o 
carácter de ambos.  
Fundamentar esta hipótese implica relegar para segundo plano o edifício 
enquanto 'objecto', e procurar na cidade 'agrupamentos, lógicas de 
edificação', conjuntos que encerrem um determinado grau de urbanidade. 
Estudar edifícios concentrados em sectores identificados, permite-nos 
constatar o seu significado enquanto património urbano, para além das 
particularidades individuais de carácter tipológico e morfológico. 
No Porto, em meados dos anos 40, assistia-se à implementação de novas 
estratégias relativamente à expansão da cidade, especialmente no que diz 
respeito à redefinição da estrutura viária. Várias ruas integraram este 
processo, ainda que em diferentes moldes, e passo-a-passo incorporaram 
alterações a nível de cadastro e lógicas de construção. Este processo 
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acarretou inevitavelmente alterações na imagem global da cidade. 
Estabelecendo como casos de estudo algumas ruas ou sectores de rua de 
distinta importância, integrados no centro urbano ou em arruamentos de 
expansão na 1ª metade do séc. XX, pretende-se revelar e sublinhar relações 
arquitectónicas formais entre a transformação do carácter morfológico 
destes sectores urbanos e a emergência, nesta época, de um novo tipo de 
edifício: o ‘prédio de rendimento’.  
A hipótese de investigação é que ruas de menor relevo na consolidação do 
centro urbano, como por exemplo, a Rua do Doutor Alves da Veiga, 
António Cândido, Regeneração, Rua da Boavista, Constituição, quarteirão 
conformado pela Rua do Campo Lindo, Lima Júnior e Rua do Covelo, entre 
outras, foram de igual modo ‘laboratórios tipo-morfológicos’, 
especialmente enquanto focos de reestruturação e actualização da cidade 
que se expandia em diversas direcções.  
Em algumas destas ruas, ainda que parcialmente, e a diferentes níveis, tanto 
os Serviços Municipais como os Promotores Privados, testaram em 
simultâneo a adaptabilidade do cadastro urbano a novas métricas e novos 
modelos de habitação, e a adaptabilidade dos próprios edifícios ao cadastro 
existente. De certa forma, estas incursões complementavam a transformação 
mais profunda que ocorria em pleno centro da cidade, em ruas de maior 
significado como a Rua de Sá da Bandeira, Rua de Ceuta ou todas as ruas 
articuladas com a Avenida dos Aliados (Rua de Rodrigues Sampaio, 
Ramalho Ortigão, Magalhães Lemos, por ex.).  
Especificamente, será inquirida a relação entre os seguintes aspectos: 

- a proporção/ largura /métrica do lote  e o tipo de edifício/modelo de 
habitação;  

- a configuração do lote e a matriz geral de concepção do edifício 
(agregação de agregação de unidades residenciais, localização da 
escada principal, etc.); 

O primeiro capítulo, de carácter generalista, tem como objectivo abordar 
sumariamente o processo histórico de crescimento e consolidação da cidade 
do Porto, e nesse sistema sedimentar os critérios de selecção de casos de 
estudo.  
O segundo capítulo focaliza-se em alguns 'sectores de rua' particulares, 
grupos de edifícios de habitação plurifamiliar com determinada escala (na 
generalidade, a partir de r/ch + 3), através dos quais se procura salientar a 
diversidade de tipos/tipologias emergentes, desde o momento em que 
morfologia, divisão cadastral, e lógicas de intervenção se começam a 
alterar. Como metodologia, recorreu-se à análise da cartografia e 
iconografia disponíveis no Arquivo Histórico Municipal do Porto (plantas 
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topográficas actuais e da época de formação dos lotes, fotografia aérea de 
1939, por ex.)., como forma de identificação do estado do território na 1ª 
metade do sec. XX, e o simultâneo confronto com os elementos gráficos dos 
edifícios (plantas de implantação e de piso), constantes nos Processos de 
Licença de Obra. A planta de piso foi redesenhada, e inserida na planta 
cadastral, possibilitando uma imediata apreensão da diversidade de opções 
tipológicas construídas na época. 
Procura-se, neste percurso, esclarecer a existência (ou inexistência) de uma 
relação de causalidade entre a dimensão do lote (métrica de divisão 
cadastral) e a opção por determinado tipo/matriz de concepção espacial, no 
que à habitação plurifamiliar de raiz diz respeito. 
A finalidade é demonstrar como edifícios de carácter comum trouxeram 
‘transformações modernas’ e continuidades na 1ª metade do séc. XX, um 
enquadramento de investigação que se afasta da mais divulgada 
‘Arquitectura do Movimento Moderno’ da cidade do Porto.  
Trata-se de um património edificado relativamente desconhecido, mas 
digno de consideração, já que encerra alterações profundas na tradição 
construtiva portuense.  

Consolidar e expandir a cidade do Porto na 1ª metade do 
séc. XX  
Ao contrário de Lisboa, o Porto enquanto estrutura urbana, cresceu apoiado 
na definição e estabilização de eixos viários, em vez de áreas ou malhas 
planeadas de expansão. O próprio planeamento do crescimento da cidade, 
fenómeno genericamente aceite como tendo sido empreendido apenas a 
partir dos anos 30 do séc. XX, com o "Prólogo ao Plano da Cidade do 
Porto"[3] elaborado por Ezequiel de Campos (1874-1965), apontava para 
um desenvolvimento da cidade estruturado através de eixos de saída da 
cidade, em forma de leque, articulados com anéis concêntricos e ruas 
transversais. (Figura 1) 
Nestes processos de consolidação e expansão, é necessário registar um facto 
incontornável: no que se refere especificamente à construção de iniciativa 
privada, é no centro da cidade que os processos da habitação plurifamiliar 
se jogam, e não em áreas monofuncionais ou de fraco grau de urbanidade 
nos anos 30 e 40.  
A expansão da cidade através de áreas residenciais construídas por privados 
só aparenta ter surgido de forma significativa a partir da década de 60, 
destacando-se algumas intervenções mais pela qualidade arquitectónica dos 
seus edifícios, e dos espaços intermédios de uso colectivo que souberam 
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equacionar, do que pela capacidade de criar e organizar a malha que se 
expandia a partir do centro urbano, e que se constituía como uma primeira 
periferia da cidade1. Até esta data, as intervenções concentram-se na 
transformação do tecido preexistente. 
Na 1ª metade do novecentos portuense observa-se, no entanto, uma 
alteração relevante do ponto de vista da transformação da cidade e do seu 
tecido: do domínio da habitação de tipo unifamiliar, à constatação que a 
construção com essas características só faz sentido em áreas periféricas, 
nomeadamente em zonas como as Antas, Ameal, Campo Alegre ou Foz.  
A transição para outras formas de habitação no centro urbano, aparenta ser 
uma consequência da progressiva afirmação da área central enquanto centro 
administrativo e consequente valorização imobiliária. A partir de meados da 
década de 20, as oportunidades de construção em lotes vazios  nas ruas 
centrais, são aproveitadas com maior rentabilidade, através da 
experimentação de tipos de edifícios distintos dos existentes. O modelo 
preferido é o ‘prédio de rendimento’, ou seja, a casa com apartamentos em 
andar e programa habitacional essencialmente para alugar. No Porto, a 
habitação plurifamiliar construída de raiz é um fenómeno sem dúvida 
tardio. 
O centro urbano portuense não foi, apesar de tudo, consolidado pelo 
plurifamiliar de grande escala, surgindo os edifícios de forma fragmentária, 
na substituição de lotes, ou na construção de sectores de território de 
pequena dimensão. É nesta massa indiferenciada, hoje de carácter 
profundamente anónimo e desvalorizado, que se começaram a dar os 
passos, inicialmente, numa transição do unifamiliar para o plurifamiliar, 
através da sobre ocupação do primeiro [1]2, e depois na adopção/importação 
de modelos próprios para a habitação plurifamiliar urbana. 
Tendo em conta a ausência de planeamento precoce, e a própria dinâmica 
de expansão e crescimento da cidade na 1ª metade do séc. XX (apoiada em 

                                                           
1 O "Campo do Luso", projectado pelos arquitectos José Carlos Loureiro e Luís Pádua Ramos 
(1959); os blocos projectados pelos arquitectos Pedro Ramalho e Sérgio Fernandez  para a zona 
da "Pasteleira" (1964 e 1971); o Parque Residencial da Boavista (Foco), projectado pelo arq. 
Agostinho Ricca em colab. com João Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro (1962-1973). 
2 Francisco Barata Fernandes (1999), descreve os processos de transformação da habitação 
unifamiliar em habitação plurifamiliar no contexto portuense (habitação corrente), enfatizando 
a prevalência da adaptação dos edifícios existentes e o investimento em edifícios de habitação 
unifamiliar até finais do séc. XIX, edificados sobre uma forma de parcelamento que se mantém 
mais ou menos constante, o lote profundo e com frente estreita. Este autor esclarece que no 
Porto, a edificação de tipologias de habitação plurifamiliar de raiz é uma opção tardia, 
respondendo-se aos fenómenos de aumento da população (a partir dos finais de setecentos e 2ª 
metade de oitocentos) através da sobre ocupação das casas burguesas existentes.  
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eixos viários, e na construção peça a peça, impulsionada pela oportunidade 
de intervenção de particulares), é difícil, senão inútil, a tentativa de 
identificação de áreas coerentes do ponto de vista urbano, que sirvam de 
suporte a um estudo analítico. É apenas possível, com apoio de estudos 
cartográficos existentes [12], a divisão do território urbano em manchas de 
crescimento, mais ligada a uma ideia de ‘delimitação temporal’ de expansão 
da cidade, do que a uma ideia de coerência urbana parcelar. (Figura 2) 
Estes elementos cartográficos, constantes no Plano Director da Cidade do 
Porto (1962) [12], corroboram a ideia de que no inicio dos anos 60, do 
ponto de vista de densidade urbana, a cidade está contida num anel que a 
Poente não se alonga para lá da Rotunda da Boavista, a Norte possui pouco 
significado para além da zona onde actualmente se implanta a Praça 
Velásquez, e a Nascente se detém no Campo 24 de Agosto.  
Esta particularidade na sua morfologia, de alguma forma justifica a 
focalização da análise em algumas ruas (ou sectores de rua), enquanto 
objectos de estudo e suporte ao desenvolvimento de alguns processos 
interpretativos relativamente às especificidades tipo-morfológicas da cidade 
e construção portuenses. 
 

 
Figura 1: Extracto do documento "Traça das ruas primárias da cidade do Porto", 

Ezequiel de Campos, 1932 [3] 
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Figura 2: Plano Director da Cidade do Porto. 1962. "1.2.1.1. Desenvolvimento da 

cidade. Expansões sucessivas"; "Evolução do território urbano da cidade" [12] 

Legenda: VERMELHO - 1374 (muralhas fernandinas); CASTANHO - Em 1813; 
VERDE - Em 1892; CINZA - Em 1960 

Ruas /sectores de rua enquanto laboratórios tipo-morfológicos  

Especificamente no centro urbano portuense, todas as ruas que se interligam 
com a Avenida dos Aliados/ Praça da Liberdade, são eixos e radiais de 
inegável interesse, enquanto motores de construção de um tecido 
organizado, e de uma urbanidade apoiada na escala da edificação. 
Referimo-nos especificamente à Rua de Sá da Bandeira, Ceuta, Rodrigues 
Sampaio; Ramalho Ortigão; Magalhães Lemos, e sectores da Rua do 
Bolhão e Rua Firmeza. É sem dúvida nestes arruamentos, refeitos (Bolhão, 
Firmeza, Sá da Bandeira, parcialmente), ou abertos de raiz (as radiais da 
Av. dos Aliados, nas primeiras décadas de novecentos, ou a Rua de Ceuta 
no início dos anos 50), que se concentram as intervenções urbanas e de 
construção de maior relevância, materializadas nalguns casos em estudos 
camarários de pormenor. 
É de igual modo um facto, que enquanto se opera nestas zonas centrais, 
abrem-se e rectificam-se ruas, constrói-se e consolida-se simultaneamente, 
como maior ou menor qualidade, a restante malha da cidade. Em 
arruamentos de expansão da cidade ou de consolidação de zonas 
preexistentes, destacam-se diversos conjuntos edificados, dotados de 
determinado grau de coerência urbana (edifícios com escala e época de 
construção semelhante). 
Nesta perspectiva, na Rua da Boavista e Rua da Constituição, eixos de 
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ligação Nascente-Poente, e em pequenos troços localizados em distintos 
pontos, como na Rua da Regeneração, Rua do Campo Lindo/Rua do 
Covelo, Rua de António Cândido, ou na Rua do Doutor Alves da Veiga, é 
possível localizar alguns laboratórios de experimentação tipo-morfológica, 
ainda que de contida dimensão. Hierarquicamente, não podem competir 
com a escala e importância de intervenções como as que ocorreram na Rua 
de Sá da Bandeira ou posteriormente na Rua de Ceuta, mas não deixam de 
revelar metamorfoses significativas, relativamente às práticas correntes de 
divisão do cadastro e de construção, na época em estudo. (Figura 3-6) 
Seleccionam-se estes casos, não pelo seu carácter referencial, ou pelas suas 
particularidades arquitectónicas, mas porque, entre muitos outros possíveis, 
demonstram potencialidades no equacionamento de questões ligadas à 
relação entre ‘as formas da casa e a forma da cidade’3, no âmbito da 
habitação corrente. 

 
Figura 3: Porto. Levantamento topográfico 1941-1952 (AHMP) com indicação dos 
sectores de rua em estudo: 1_R. da Boavista; 2_R. da Regeneração; 3_R. Dr.Alves 
da Veiga; 4_R. António Cândido; 5_R.Campo Lindo/Covelo; 6_ R. Constituição 

                                                           
3 Expressão utilizada por Barata Fernandes (1999), no estudo da habitação urbana portuense. 
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Figura 4: Sectores na Rua da Regeneração, Rua da Boavista, Rua do Doutor Alves 

da Veiga (da esquerda para a direita, fotografias actuais) 

 
Figura 5: Sectores na Rua da Constituição (à esquerda) e Rua de António Cândido 

(fotografias actuais) 

 
Figura 6: Sectores na Rua do Campo Lindo (à esquerda) e Rua do Covelo 

(fotografias actuais) 
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Metamorfoses morfológicas e tipológicas  
A métrica da parcela  

Na 1ª metade do séc. XX, de um modo geral, mantém-se a forma 
consolidada portuense de divisão do território, em que predomina o lote em 
profundidade, com frente estreita, e o edifício à face da rua com logradouro 
posterior. O terreno disponível para construção vai surgindo por 
oportunidade: substituição de construções antigas, desactivação de fábricas, 
ocupação de áreas privadas não construídas, ou iniciativas circunscritas de 
expropriação empreendidas pelos serviços camarários.  
Será apenas a partir das intervenções do Gabinete de Urbanização da 
Câmara4, no início dos anos 40, que se verificarão variações significativas 
de conceito e processo de parcelamento, e apenas em situações muito 
localizadas. Em todo o caso, numa fase intermédia (anos 30 e 
posteriormente em zonas não intervencionadas pelo GU), o cadastro parece 
adaptar-se progressivamente a novos modelos construtivos e tipológicos, 
actualizando a sua estrutura fundiária: a frente de lote aumenta, 
isoladamente ou através da anexação de parcelas estreitas e profundas; o 
perímetro da frente toma também formas particulares em situações de 
ângulo e de remate de quarteirões preexistentes. Este fenómeno pode ser 
observado em várias ruas ou sectores de rua, tanto nas áreas mais 
significativas como nas de menor relevância no sistema urbano. 
O processo de abertura e consolidação da Rua da Boavista (Fig.7), remonta 
à ‘época dos Almadas’5, apresentando-se em 1813 (Planta de G. Balck), já 
aberta até à Rua de Cedofeita, e em 1839 (Planta de J. Costa Lima), 
prolongada até à actual Rotunda, ainda que a edificação se fique pelo 
cruzamento com a Rua do Barão Forrester. Até este ponto, o cadastro 
apresenta uma métrica de divisão tradicional de medida variável, entre 5 e 7 
metros (aprox.). Os troços de rua em estudo (BV1 e BV2, Fig.7)6 

                                                           
4 Gabinete do Estudo do Plano Geral de Urbanização, criado em 1939. A partir de 1940, 
designado apenas por Gabinete de Urbanização (Câmara Municipal do Porto). 
5 "Como no capítulo anterior dissemos, foi João de Almada e Melo quem mandou abrir a Rua 
da Boavista, a qual em 1813, como pode ver-se na planta de Balck, atingia a Rua de Cedofeita 
e o seu prolongamento para N, ou seja a Rua do Barão de Forrester. Um projecto de 1825 
(Estampa XXIX) dá-nos preciosa indicação sobre o seu prolongamento para W. Nele se diz 
tratar-se de 'projecto da continuação da Rua da Boa Vista e suas travessas, desde o Passal do 
Priorado de Cedofeita, até ao Caminho que vai do sítio do Bom Sucesso para Francos 
freguesia de Ramalde', mostrando que a rua já fora aberta desde o ponto em que a vemos na 
planta de Balck até à Rua de Santa Isabel, uma das que era proposta como sua travessa." In 
Pereira de Oliveira, (1973, p.292) 
6 Localizados entre a Rua do Barão Forrester e a Rua de Oliveira Monteiro. 
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permanecem por lotear até aos anos 30 e 40 respectivamente, aproveitando-
se para, por esta altura, dividir o território com dimensões de frente afectas 
a outras lógicas, ainda que apenas num pequeno conjunto de 4 edifícios. O 
sector a Norte (BV1), apresenta 2 lotes com dimensão de 15,5 e 33 metros 
de frente (neste último caso, 2 parcelas de 16,5 m associadas). No sector a 
Sul, as dimensões de frente são superiores a 20 metros. Aparentemente, não 
existe uma métrica ligada a lógicas de divisão de cadastro tradicional. 
A Rua da Regeneração, com traçado, abertura e consolidação que remonta 
de igual modo à ‘época dos Almadas’ (antiga Rua de Germalde), 
caracteriza-se por uma divisão cadastral irregular, compondo-se o sector em 
estudo7  (RG1, Fig.8) por  1 lote de grande dimensão, com cerca de 41 
metros, resultante da anexação de 4 parcelas de 6,8 metros (aprox.), e 3 
lotes com dimensões de frente entre 8 e 11 metros. A Planta de Telles 
Ferreira comprova que em 18928, este terreno era  área de logradouro de 
uma edificação isolada.  
Na Planta de J. Costa Lima (1839), a actual Rua do Doutor Alves da 
Veiga9 (Fig.9), surge representada enquanto 'viela' de pequena dimensão, 
edificada parcialmente. Na Planta de Telles Ferreira (1892), é claramente 
identificada como a 'Rua das Malmerendas’, contando nesta altura já com 
bastante construção10. Surge nesta época já desenhada com novo traçado, o 
que sugere que a sua rectificação e alargamento terá ocorrido nas últimas 

                                                           
7 Localizado lateralmente ao ‘Quartel Militar’ da Praça da República. 
8 Planta topográfica da Cidade do Porto, de A. G. Telles Ferreira, Esc. 1:500 (1892), folha 253 
(AHMP) 
9 Segundo Pereira de Oliveira (1973, p.290-291) o 'velho Caminho de Malmerendas (actual 
Rua do Dr. Alves da Veiga)' iniciou obras de rectificação e regularização de pavimentos em 
1824: Gabinete de História da Cidade, Livros de Plantas Antigas, livro 1º, planta 32, de 1824.  
Mais propriamente "Em 1851 foi aprovado um projecto de continuação da rectificação da Rua 
de Alves da Veiga, que visava sobretudo o troço S entre as Ruas de Fernandes Tomás e 
Formosa (referencia ao Livro de Plantas Antigas, livro 3, planta nº40); sete anos depois 
deparamos com outro projecto com a mesma finalidade (livro 3, planta nº111). Um projecto de 
1859 tratava da ligação entre a Rua de D. João IV e a Rua da Alegria, a N (referencia ao 
Livro de Plantas Antigas, livro 3, planta nº113). Novo projecto de 1859 mostra que a parte 
terminal das Ruas de D.João IV e de Alves da Veiga continuava por realizar. Esboçava-se nela 
o Largo do Padrão. A planta indica não só os proprietários e propriedades a expropriar, como 
o terreno público a dar em compensação  (referencia ao Livro de Plantas Antigas, livro 4, 
planta nº2). Um outro projecto que inclui o estudo de perfil natural e correcções a fazer-lhe 
para a abertura do troço final da rua, sem data, mas que se presume seja de 1865, apresenta a 
particularidade de mostrar a Rua Alves da Veiga já quase completamente rectificada e ainda 
que a Rua de D. João IV já estava aberta até à Rua de Fernandes Tomás ( referencia ao Livro 
de Plantas Antigas, livro 4, planta nº32)”. 
10 Planta topográfica da Cidade do Porto, de A. G. Telles Ferreira (1892), folha 298 (AHMP) 
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décadas de oitocentos. Na Fotografia aérea de 193911, é visível que os 
sectores em questão, localizados entre a Rua de Fernandes Tomás e a Rua 
da Firmeza, correspondem a um lote vazio a Nascente12 (AV1) e um lote 
aparentemente  ocupado por uma fábrica a Poente (AV2), circundados por 
parcelas de divisão cadastral tradicional, irregular (com especial relevo na 
frente Nascente). Estes lotes poderiam ter sido divididos com alguma 
facilidade em parcelas de dimensão tradicional, de 6 metros, o que acabou 
por não se verificar.  
Numa zona mais periférica a Norte, a Rua de António Cândido13, eixo de 
ligação entre a Rua de Antero Quental14 e a Rua de Faria Guimarães, 
encerra um pequeno troço, entre esta última rua e a Rua de Joaquim Kopke 
(AC1, Fig.10), que aparenta ter sido parcelado e parcialmente edificado no 
início dos anos 30, seguindo a lógica de divisão tradicional, nomeadamente 
6 lotes com cerca de 6 metros (aprox.). Na Fotografia aérea de 193915 são 
visíveis, precisamente, os edifícios em análise em construção. 
Em zona não muito distante, a Rua do Campo Lindo é uma rua de ligação 
de traçado antigo, indicando o autor Pereira de Oliveira [11] a existência de 
planos de regularização por volta de 183816. Surge já desenhada com 
detalhe na Planta de Telles Ferreira (1892)17, na qual sobressai a sua 
importância, na articulação com a Rua da Rainha (actual Antero de Quental) 
e Rua do Amial (saída a Norte), passando pela Praça de Arca D'Água. 
O quarteirão conformado pela Rua do Campo Lindo/Rua do Covelo/Rua de 
Lima Júnior, em finais da década de 30 (Fotografia aérea de 193918) 
encontra-se perfeitamente delimitado pela estrutura viária, exibindo contudo 
uma fraca densidade de construção. O sector voltado para a Rua do Campo 
Lindo (CL1, Fig.11) desenha-se em vários lotes. Um deles é composto por 
por 4 parcelas de aprox. 6,90 metros, resultantes de um parcelamento 
realizado no início da década de 30; com este lote confrontam parcelas entre 
12 e 16 metros de frente, a que correspondem edifícios construídos em 

                                                           
11 Fotografia Aérea de 1939, F21_n473 (AHMP) 
12 E que aparecia já representado enquanto terreno de logradouro na Planta de Telles Ferreira. 
13 A sua abertura data das primeiras décadas de novecentos, já que não é representada na 
Planta de Telles Ferreira. 
14 Antiga Rua da Rainha 
15 Fotografia Aérea de 1939, F20_n447 (AHMP) 
16 "Um projecto de regularização do Campo Lindo, que por sinal se não fez, mostra o carácter 
fruste e rural dos arruamentos e largo existentes na época (referência aos Livros de Plantas 
Antigas, livro 2º, planta nº68, 1838), (…)" Pereira de Oliveira (1973, p. 295) 
17 Planta topográfica da Cidade do Porto, de Augusto Gerardo Telles Ferreira, Esc. 1:500 
(1892), folha 248 e 269 (AHMP) 
18 Fotografia Aérea de 1939, F19_n174 (AHMP) 
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meados dos anos 50. 
O lado Norte da Rua de Lima Júnior (LJ1, Fig.11), de igual modo quase 
que totalmente desocupado em finais de 30, foi posteriormente parcelado 
em lotes de 6 metros (aprox.), destacando-se no cadastro um lote resultante 
da anexação de 2 parcelas, terreno no qual se construiu um edifício de 
habitação plurifamiliar com alguma escala, comparativamente aos edifícios 
que o circundam. O lado Nascente da Rua do Covelo (COV1, Fig.11),  
apresenta uma divisão cadastral de aproximadamente 8,60 metros, um 
manifesto alargamento relativamente à prática tradicional de parcelamento. 
Mais próximo do centro da cidade, a Rua da Constituição exibe um 
traçado aberto por fases, sendo que a fixação do sector em análise (CN1, 
Fig.12), entre a Rua da Alegria e a Rua de Santos Pousada, aparenta datar 
do período anterior aos anos 40, já que surge representado na carta 
topográfica da cidade elaborada em 193719 (AHMP). Na Fotografia aérea de 
193920 constata-se a existência de um terreno vazio, edificado apenas nos 
cunhais. O trecho em questão, tendo-se mantido desocupado até aos anos 
50, apresenta uma divisão cadastral de frente mais larga que a tradicional, 
superior a 13 metros. Esta dimensão de talhão não aparenta ser resultado da 
anexação de lotes de pequena dimensão, resultantes de um parcelamento 
mais antigo, mas sim de uma opção de divisão renovada, afecta a distintas 
lógicas de construção.  

                                                           
19 Planta Topográfica da Cidade do Porto  de 1937 (AHMP) 
20 Fotografia Aérea de 1939, F22_n509 (AHMP) 
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Figura 7: Sectores na Rua da Boavista. Plantas do piso-tipo. Esc. 1/750 (aprox.). 

(desenho da autora) 
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Figura 8: Sectores na Rua da Regeneração. Plantas do piso-tipo. Esc. 1/750 (aprox.). 

(desenho da autora) 
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Figura 9: Sectores na Rua do Doutor Alves da Veiga. Plantas do piso-tipo. Esc. 

1/750 (aprox.). (desenho da autora) 
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Figura 10: Sectores na Rua de António Cândido. Plantas do piso-tipo. Esc. 

1/750(aprox.). (desenho da autora) 

A relação lote/edifício  

Neste processo de transformação do cadastro urbano, os próprios modelos 
de habitação se adaptam e actualizam, num processo de experimentação 
conjunta, fazendo surgir com alguma escala e coerência, um número 
significativo de variantes para a habitação plurifamiliar de raiz e de 
promoção privada, o ‘prédio de rendimento’ portuense. Neste se testam 
modelos de distribuição do fogo, através de experimentação em torno do 
dimensionamento e disposição dos núcleos de acesso central, núcleos de 
ventilação (saguões), da localização dos espaços de serviço e inserção de 
estruturas como os elevadores. 
Os edifícios até 7 m de frente (aprox.), inserem-se em lotes de dimensão 
tradicional. Estes apresentam normalmente uma matriz de distribuição 
espacial semelhante a edifícios precedentes de carácter unifamiliar, 
implantados em lotes estreitos e profundos (caixa de escadas central, 
apoiada na parede de meação, acesso lateral). Até meados dos anos 5021 é 
vulgar incorporarem  saguões, que concentram as áreas de serviço na zona 

                                                           
21 Proibição da utilização de saguões em 1956, através do artigo 31º do Regulamento do Plano 
Regulador da Cidade do Porto [15] 
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central, como acontece na Rua de António Cândido (AC1, Fig.10, edifícios 
LO 1939/0509, LO 1945/0154). Nos dois edifícios indicados, apesar de 
algumas particularidades distintas de distribuição e acesso no rés-do-chão, e 
de diferenças nítidas a nível de linguagem, os edifícios partilham um saguão 
central, seguindo a matriz sugerida pelo edifício com Licença de Obra de 
1938 (LO 1938/1052), este sim concebido como um edifício único, com o 
qual confrontam.  
Uma das propostas de solução sem saguão, que se tornou corrente na 
substituição lote-a-lote a partir dos anos 60, é a que é apresentada no sector 
CN1, da Rua da Constituição, através do edifício com Licença de Obra 
1956/0203 (Fig.11). Este edifício desenvolve-se numa profundidade de 15 
metros, bastante inferior à dos edifícios na Rua de António Cândido, com 
cerca de 23 metros. Para além da distinta proporção do edifício e opção de 
ventilação, a escada mantém-se numa localização central, apoiada na parede 
de meação (ainda que em distinta posição) e a cozinha na fachada traseira. 
Nos sectores de rua em análise, identificou-se apenas um edifício com 
frente entre 8 e 9 metros (Rua da Regeneração - RG1, Fig.8, LO 
1950/0072). Este segue a matriz descrita, com saguão na zona interior, 
aproveitando a maior largura de frente para introduzir mais um 
compartimento (quarto) na fachada principal e na fachada posterior (quarto 
de criada).  
Os edifícios com frente entre 12 e 14 metros (aprox.), resultam 
normalmente da associação de dois lotes tradicionais, e desenvolvem 
soluções bastante variadas, desde uma clara duplicação por simetria de duas 
unidades, com acessos centrais independentes e saguão interior comum 
(Rua de António Cândido - AC1, LO 1938/1052, Fig.10), ou com saguões 
laterais (Rua do Campo Lindo - CL1, Fig.12, edifício LO 1953/0090).  
Uma solução que começa a surgir paralelamente, aparentemente importada 
e adaptada, é o tipo de edifício com apenas uma caixa de escadas central, 
estruturando um esquerdo/direito. Neste último caso, foram identificados 
edifícios com apenas uma caixa de escadas para 2 apartamentos por piso, 
com saguão interior (Rua de Lima Júnior - LJ1, Fig.11, edifício LO 1951-
0364) e sem saguão, num modelo mais compacto (Rua da Constituição - 
CN1, Fig.12, edifício LO 1956/202; Rua do Campo Lindo - CL1, Fig.11, 
edifício LO 1954/0268; Rua do Covelo – COV1 e COV2, Fig.11, edifícios 
LO 1957/0249 e LO 1956/0328). A partir dos anos 60, este será o modelo 
reproduzido preferencial na substituição lote-a-lote22, estruturando-se com 
uma profundidade reduzida (entre 14 e 15 metros). 

                                                           
22 Barata Fernandes (1999). 
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Os edifícios com frente entre 15 e 16 metros surgem numa significativa 
variedade de tipo de edifícios e modelos de habitação, o que demonstra de 
com alguma assertividade a adaptabilidade da solução tipológica 
relativamente à divisão cadastral, ou  à definição de uma frente de talhão.  
Na Rua do Doutor Alves da Veiga (AV1, Fig.9), localizam-se 2 edifícios 
esquerdo-direito com esta frente de lote, profundidades de 16 e 18 metros 
(aprox.) e saguões laterais. Apesar da configuração e opção por dispositivos 
de ventilação semelhantes, a matriz de concepção espacial diverge 
essencialmente na localização do acesso vertical. Enquanto que no edifício 
com Licença de Obra de 1948 (1948/0240), a escada se localiza na fachada 
posterior, em zona próxima à cozinha, o edifício com Licença de Obra de 
1950 (1950/0217), apesar de posicionar a escada na fachada principal, o que 
não é comum para a época, acaba por apresentar uma distribuição espacial 
bastante mais conservadora e ligada às práticas burguesas instituídas. 
Com a mesma dimensão de frente (16 m), sobressai outro exemplo 
completamente distinto, tanto a nível de configuração, localização do acesso 
central e opções relativamente aos dispositivos de ventilação ou modelo de 
distribuição. O edifício com Licença de Obra 257, de 1954 (LO 1954/0257), 
localizado na Rua do Campo Lindo (CL1, Fig.11), é um esquerdo-direito de 
configuração compacta e cerca de 14 metros de profundidade, com uma 
distribuição em que claramente se diferenciam zonas funcionais dia-noite, 
afastando-se da opções comuns até finais dos anos 40. Regista-se outro caso 
semelhante, mais antigo, na Rua da Constituição (CN1, Fig.12, LO 
1950/0620). 
Na Rua da Boavista (BV1, Fig.7), o edifício com Licença de Obra de 1937 
(LO 1937/0568), de 15,60 metros de frente por 18,40 metros (aprox.) de 
profundidade, desenvolve uma solução tipológica completamente distinta, 
em ‘enfilade’, num edifício esquerdo-direito com configuração em U e 
saguão aberto. 
Verificamos em algumas situações a actualização da dimensão do lote de 
6/7 metros para 8,6 metros (aprox.), provavelmente motivada por alterações 
nos sistemas construtivos (estrutura em betão armado, com vigotas 
prefabricadas). O edifício com frente de 17,20 metros (aprox.), registado na 
Rua do Covelo (CV1, Fig.11, edifício LO 1957/0306) inscreve-se neste 
processo: associa 2 lotes com as dimensões referidas, e é gerado através de 
uma duplicação por simetria a partir de um eixo central. Trata-se de um 
edifício com cerca de 14,30 metros de profundidade, com 2 apartamentos 
por piso, caixas de escadas independentes e configuração compacta, como 
aparenta começar a ser regra a partir de meados dos anos 50.  
Em todos os edifícios estudados mantém-se o posicionamento da cozinha na 
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fachada posterior, à excepção de LO 1947/0295 (Rua da Boavista, Fig.7), o 
que não significa que este seja o único exemplar com estas características, 
mas que regra geral continua-se a preferir, nesta época, determinado tipo de 
distribuição do apartamento.  
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Figura 11: Sectores no Quarteirão Campo Lindo/Covelo/Lima Júnior. Plantas do 
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Novo paradigma. Os lotes/edifícios de grande frente (a partir de 20 m) 

Ainda que até finais dos anos 40, a maioria dos edifícios de grande 
dimensão se concentre no centro urbano, na Rua de Sá da Bandeira, 
Avenida dos Aliados e ruas articuladas, é possível localizar alguns edifícios 
de grande frente em zonas mais periféricas, ainda que de forma  isolada. 
Relativamente às tipologias adoptadas, a experimentação parece fazer-se 
essencialmente na procura de modelos mais compactos (blocos). Estes 
edifícios surgem normalmente da oportunidade oferecida por terrenos 
vazios, por parcelar e edificar, ou da demolição de estruturas devolutas 
preexistentes, como já foi referido. 
Uma das soluções na proposta de edifícios de maior dimensão, é a 
associação de unidades de frente estreita, com acesso vertical 
independente e um apartamento por piso, ainda que com imagem de bloco 
único. É o caso do edifício com Licença de Obra de 1934, na Rua da 
Regeneração (RG1, LO 1934/0479, Fig.8), com 2 apartamentos em duplex 
agrupados verticalmente, e entradas independentes, e o edifício com 
Licença de 1936 na Rua do Campo Lindo (CL1, LO 1936/0017, Fig.11). 
Trata-se de um edifício de menor dimensão (3 pisos), com unidades 
bifamiliares distribuídas num apartamento por piso. 
Nos sectores em análise, destacam-se de igual modo edifícios esquerdo-
direito com frentes superiores a 20 metros e uma única caixa de escadas, 
isolados ou entre paredes de meação, como é o caso dos edifícios com 
Licença de Obra de 1940 (LO 1940/0586), e de 1947 (LO 1947/0295), na 
Rua da Boavista (BV2, Fig.7). Enquanto que o primeiro edifício se destaca 
por ser um bloco de 4 frentes, com configuração regular, o que não é uma 
opção vulgar a nível de inserção urbana, o segundo evidencia-se tanto pelo 
recuo relativamente ao alinhamento da rua como, a nível tipológico, pela 
opção de distribuição que localiza as cozinhas na fachada urbana, próximas 
da zona de entrada. 
Uma terceira situação, caracteriza-se pela definição de unidades esquerdo-
direito, agregadas/duplicadas lateralmente. É o caso do edifício com 
Licença de Obra de 1958, na Rua da Boavista (BV1, LO 1958/0016, Fig.7), 
os edifícios com Licença de Obra de 1955 e de 1956 (LO 1956/0267; LO 
1955/0295), na Rua da Constituição (CN1, Fig.12) e o edifício com Licença 
de Obra de 1962, na Rua do Doutor Alves da Veiga (AV2, LO 1962-0690, 
Fig. 9). 
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Algumas considerações. RUAS enquanto laboratórios tipo-
morfológicos 
Apesar de na 1ª metade do séc. XX as principais alterações da forma da 
cidade e da escala de edificação se manifestarem essencialmente no núcleo 
central da cidade, quase que circunscritas a um conjunto restrito de ruas, é 
um facto que a restante estrutura urbana, ainda que de um modo mais lento 
e discreto, não permaneceu indiferente à necessidade de actualização, tanto 
no preenchimento de lotes urbanos devolutos ou vazios, como na proposta 
de estruturas edificadas mais adaptadas a técnicas construtivas, modos de 
habitar, e padrões de conforto em mutação. 
Tal como se observa nas zonas centrais da cidade, em muitos casos 
intervenções decorrentes de estudos de pormenor promovidos pelos serviços 
camarários [8], nos sectores urbanos em estudo existe uma manifesta 
adaptabilidade do cadastro a figuras arquitectónicas emergentes, sem perda 
de identidade ou ruptura morfológica: o tecido toma forma e consolida-se 
através de adaptações sucessivas, integrando variações de dimensões de 
lotes, a nível de frentes e de profundidades, assimilando de um modo 
aparentemente pacífico, a inserção de novos elementos, desde que sejam 
respeitadas determinadas regras de construção do espaço urbano: neste caso 
específico, o privilégio da conformação da frente de rua. Existe portanto no 
Porto, portanto, uma manifesta adaptabilidade do cadastro aos novos tipos, 
e dos novos tipos à própria capacidade dimensional do terreno disponível. 
A hipotética existência de uma relação de causalidade directa entre a 
dimensão do lote e a opção por determinado modelo de habitação, no 
que ao plurifamiliar de raiz diz respeito, vê-se debilitada perante a 
observação de uma expressa variedade na concepção tipológica, 
independentemente da largura da parcela. Em alguns casos, seguem-se e 
adaptam-se modelos precedentes, já amplamente testados em lotes com 
dimensões de frente conhecidas (entre 6 e 7 metros). Noutros casos, 
associam-se 2 lotes e experimentam-se novos modelos, rentabilizando o 
dispositivo-saguão, um modelo que acaba por se extinguir em meados dos 
anos 50, resultado de uma conjugação de factores que alia a necessidade de 
eliminação e rentabilização de espaços vazios, à evolução técnica no 
domínio da ventilação e à própria proibição regulamentar de utilização deste 
tipo de dispositivos [15]. 
Já fora desta lógica de continuidade, que se desenha essencialmente aliada à 
manutenção das dimensões tradicionais da parcela portuense, verifica-se 
uma experimentação paralela em torno de modelos de habitação 
importados, que pressupõe a exploração de diferentes tipos de edifício e 
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frentes de lote de maior dimensão, preferencialmente superiores a 12 
metros. Testam-se, por exemplo, métricas similares às utilizadas noutros 
contextos urbanos (Lisboa, por ex.). Dentro destas novas métricas, até 
meados dos anos 50, a variação de tipos de edifício e soluções tipológicas 
continua a ser significativa, mesmo em lotes de frente similar. A partir desta 
data, converge-se para um edifício compacto em esquerdo-direito, que 
aparenta ajustar-se às naturais variações de dimensão de frente (entre 13 e 
17 metros), sem necessidade de modificações relevantes na tipologia. 
Constata-se de igual forma, que as possibilidades de experimentação 
oferecidas por lotes de grande frente, acima de 15/20 metros, são 
efectivamente superiores às disponibilizadas pela associação simples de 
dois lotes tradicionais de 6 metros, mas aparentemente a experimentação 
empreendida não parece ter tanto a ver com o alargamento da parcela, mas 
mais com a necessidade sempre presente de rentabilizar cada operação 
imobiliária, tornando as tipologias mais compactas, sem espaços sobrantes e 
sem vazios verticais desnecessários (mesmo que sejam de ventilação e 
iluminação natural, como o saguão). Trata-se dos mesmos motores de 
experimentação dos edifícios de frente estreita. 
Mesmo nos lotes de maior dimensão, os tipos de edifício e as suas formas 
de agregação são variáveis, evidenciando diferente complexidade de 
desenho e concepção arquitectónica. A solução mais simples, frequente a 
partir de meados da década de 50, baseia-se no desenho de módulos 
esquerdo-direito, e na sua associação lateral (exemplos edificados em todos 
os sectores em estudo, excepto na Rua da Regeneração).  
Esta surge como uma solução racional, de menor complexidade de desenho 
e de execução, passível de repetibilidade por associação, permitindo uma 
intervenção fraccionada por vários promotores. A menor dimensão das 
unidades residenciais (e consequente redução do nº de fogos por edifício), 
parece de igual modo ter-se tornado mais vantajosa, a partir do momento 
que algumas destas estruturas deixam de ser construídas para arrendar e se 
começam a inserir numa lógica de co-propriedade, legislada a partir de 
195523. São edifícios que se replicam anonimamente por toda a cidade na 2ª 
metade da década de 50, com pequenas variações dimensionais, de 
distribuição, ou mesmo de linguagem (frequentemente resumindo-se ao 
modelo de varanda). 
Outras soluções, com maior incidência entre os anos 30 e 40, exploram a 
potencialidade da maior dimensão de frente de lote na proposta de 

                                                           
23 Decreto que estabelece o regime da propriedade horizontal, em 1955: Ministério da Justiça - 
Gabinete do Ministro (Decreto-Lei n.º 40333. D.R. n.º 223, Série I de 1955-10-14) 
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edifícios/bloco com menor profundidade, configuração irregular, e saguões 
interiores. Uma prática com resultados de diferente qualidade arquitectónica 
e complexidade de desenho, que aparenta ter sido abandonada, no período 
seguinte e cujas consequências estão ainda por avaliar. 
A dimensão da frente de lote é, portanto,  um factor fundamental na 
concepção do plurifamiliar de raiz - modelo de habitação/fogo e de 
edifício/prédio de rendimento, mas é importante associar a esta equação 
tipo-morfológica outras variáveis, tais como a evolução técnico-construtiva, 
a necessidade de rentabilidade das operações imobiliárias (e consequente 
compressão do fogo), ou novas lógicas de organização funcional e social da 
habitação, e de ocupação dos logradouros. 
De sublinhar são também as pequenas variações programáticas da habitação 
em andar (localização, dimensionamento e valorização das áreas de serviço, 
casas de banho, cozinha; marcação do vestíbulo de entrada, etc.), e as 
próprias preferências e informações do projectista e proprietário de cada 
edifício. 
Neste processo, na 1ª metade do novecentos portuense portuense, a 
libertação da prática de divisão cadastral tradicional permite a importação 
e/ou a fixação de novos modelos, impulsionando o investimento privado 
numa 'imagem renovada' para a cidade. Um processo que em contextos 
como Lisboa originou áreas extensas de expansão urbana, e que no Porto, 
quase se resumiu à Rua de Ceuta e Rua de Sá da Bandeira a grande escala.  
Os circunscritos sectores da Rua da Boavista, Rua da Regeneração, Rua de 
António Cândido, Rua do Doutor Alves da Veiga, Rua do Campo 
Lindo/Covelo e Rua da Constituição, são contributos pontuais, entre muitos 
outros na restante área urbana. Trata-se de uma pequena amostragem que 
sedimenta a ideia de que, na 1ª metade do sec. XX, grande parte das 
oportunidades concretas de intervenção foi efectivamente uma oportunidade 
de experimentação. 
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