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AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
E AS REDES PREDIAIS NO INÍCIO 
DO SÉCULO XX 
UMA CARACTERIZAÇÃO A PARTIR 
DOS MANUAIS DA ‘BIBLIOTECA 
DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL’

Clara Pimenta do Vale
Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO

Há muitos anos, era ainda adolescente, deparei-me com uma colecção, publicada em 
Portugal pela Livros do Brasil, intitulada “A vida quotidiana...” a que se seguia uma época e 
um local determinados. Existiu, desde esse primeiro contacto, um fascínio por essa história 
feita de factos triviais, de como se vive num tempo, do que significa ser, estar, sentir, amar, 
comer, dormir e até a dimensão do que é permitido sonhar. De certa forma, o trabalho que se 
apresenta neste artigo, de caracterização de equipamentos que permitem o funcionamento 
dos edifícios mas a que geralmente não damos importância até que os mesmos nos falham, 
insere-se e enquadra-se nesse fascínio de outrora.

No conforto dos edifícios de hoje, com um conjunto de redes e equipamentos sem os quais 
não conseguimos já viver, é fácil esquecermo-nos que a maior parte deles, tal como os 
entendemos actualmente, são muito recentes em termos de tempo histórico, nem um século 
têm. E a sua introdução na cidade e nos edifícios determinou a adaptação dos espaços a 
novos condicionantes, permitindo-lhes outras valências, e assim transformando o espaço 
doméstico e a sua vivência.

O presente artigo é elaborado em continuidade e complemento do artigo «Biblioteca 
de Instrução Profissional» como fuente para la Historia de la Construcción del siglo xx, 
apresentado e publicado em 2015 (Vale 2015: 1727-1737), sendo a primeira parte do mesmo 
dedicada a questões de caracterização e datação da ‘Biblioteca de Instrução Profissional’ 
[BIP] e a segunda parte à caracterização de algumas das instalações técnicas em edifícios, 
cruzando fontes publicadas com fontes arquivísticas.
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O problema identificado no artigo acima referido, da falta de uma investigação sistemática 
sobre a BIP do ponto de vista editorial mas também do seu contributo para a divulgação 
científica e técnica, e para o ensino e prática profissional, justifica a decisão de voltar a abordar 
a história desta publicação, incorporando a investigação entretanto feita, com a sistematização 
de novas informações, num contributo mais alargado para a sua história.

A BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL

Os manuais técnicos de grande divulgação são elementos fundamentais para se perceber 
a forma de construir em determinada época, seja pelo modo como serviram para formar 
técnicos, seja também porque caracterizam o que era o saber dominante num período. 
Uma dessas edições técnicas de inestimável valor é a ‘Biblioteca de Instrução Profissional’, 
publicada a partir de 1904 e com edições sucessivas em Portugal e no Brasil até meados 
do século xx. É uma vasta colecção, com mais de meia centena de títulos, dez1 dos quais 
dedicados à construção civil, tratando desde aspectos mais abrangentes de concepção e 
estilos arquitectónicos, até assuntos específicos, como questões de saneamento, carpintarias, 
ou materiais de construção.

Apreciada por várias gerações de técnicos, nos quais se incluem os arquitectos, foi caindo 
em desuso, e sendo esquecida, à medida que os sistemas industrializados se tornaram 
dominantes, sem contudo ter conseguido ser substituída por outros manuais com idêntica 
abrangência e penetração. Actualmente, em parte motivado pelo aumento da actividade 
de reabilitação e a necessidade de voltar a dominar sistemas construtivos tradicionais, 
mas também por um incremento e maior sistematização da investigação científica neste 
domínio, estes livros estão a ser redescobertos como manuais de construção e ferramentas 
para auxiliar a caracterização do edificado existente. Reconhece-se ainda o seu possível 
contributo para o estabelecimento de uma história da construção em Portugal no século xx, que 
se pode apresentar segundo dois vectores importantes. O primeiro, mais directo, pela descrição 
dos materiais, técnicas construtivas, máquinas e ferramentas utilizadas na actividade 
da construção. O segundo vector é pela possibilidade da leitura diacrónica através da 
comparação entre as diferentes edições que consoante os temas podem variar entre apenas 
uma ou mais de uma dúzia, num período de cerca de meio século, de um meio século cheio 
de grandes alterações sociais, económicas e técnicas.

EDIÇÃO E DENOMINAÇÃO

Na continuidade com uma herança editorial do século xix, em que as ‘Bibliotecas’ são 
colecções ou séries de livros que apontam a uma divulgação cultural e científica junto de um 
público alargado, a ‘Biblioteca de Instrução Profissional’ corresponde, desde os primeiros 
momentos, a um projecto editorial completo, e complexo, com uma estrutura bem definida 
– ainda que vá sendo afinada ao longo do tempo –, e um conjunto de assuntos que denotam o

que eram as necessidades identificadas, no momento da edição, para o apoio a um ensino 
técnico, mas também a uma prática profissional.

Como exemplos destas séries editoriais que se organizam sob a designação de ‘Bibliotecas’ 
e que nos podem ajudar a compreender o contexto de edição da BIP, temos, em meados 
do século xix, a ‘Bibliotheca Portugueza’, a ‘Bibliotheca Literária’, a ‘Bibliotheca das Damas’, 
a ‘Bibliotheca Económica’, a “’Bibliotheca de Algibeira. Leituras selectas’, editada no Porto 
em 1869, a ‘Bibliotheca das Fábricas’, publicada na década de 1860, a ‘Biblioteca Popular ou 
instrução ao alcance de todas as classes’ e a ‘Bibliotheca Selecta Ilustrada’, ambas publicadas 
em 1870, a ‘Bibliotheca de Agricultura e Sciencias’, publicada entre 1880 e 1883, a ‘Bibliotheca 
dos Bons Livros’, editada provavelmente a partir de 1880. Fazendo já a transição para o 
século xx, temos a ‘Bibliotheca das Maravilhas’, iniciada no último quartel do século xix 
e com edições pelo menos até à década de 30 do século xx, a ‘Bibliotheca do Povo e das 
Escolas’, publicada entre 1881 e 1913, e que foi paradigmática do sucesso editorial deste tipo 
de publicações, a ‘Bibliotheca de Educação Moderna’, com publicação entre 1900 e 1920, 
ou a ‘Biblioteca de Educação’, fundada em 1912 (Bernardo 2013: 147-150, Domingos 1985, 
Matos 2000, Ribeiro 1999: 200).

Se exceptuarmos a percursora ‘Bibliotheca do Povo e das Escolas’, de David Corazi, 
com 237 títulos editados em 1892 (Venêncio 2004: 6) e 123 títulos ainda disponíveis 
em 1912 (Saraiva 1979: 31), nenhuma das anteriores teve tão ampla divulgação como a 
BIP – que logo desde o início passa a estar à venda no Brasil e a partir de 1910 passa a 
ser uma edição conjunta para os dois países –; nenhuma teve uma gama de assuntos tão 
abrangentes – que vão desde a aritmética, a álgebra, a geometria, até à construção naval 
ou à construção civil, passando por manuais de diversas indústrias e ofícios – tratados 
com rigor técnico e científico; mas principalmente nenhuma outra teve esta vocação de 
apoio ao ensino e à profissão – correspondendo a generalidade das restantes bibliotecas 
mais a edições populares de divulgação cultural, científica e técnica do que a manuais 
profissionais –.

Ainda no século xix, o programa de obras públicas que a partir da Regeneração 
começou a garantir algumas “estruturas viárias de penetração no interior” tornando 
o livro “economicamente acessível a um maior número” (Domingos 1985: p20), bem
como a redução dos custos de edição em resultado directo da diminuição de custo da 
matéria-prima, a par com a promulgação, em 1870, da legislação que instituiu bibliotecas 
populares em cada capital de concelho (Matos 2000), foram factores que permitiram o 
aumento efectivo do número de leitores, possibilitando a multiplicação de edições, de 
livros ou fascículos, de autores nacionais ou traduções de autores estrangeiros. A questão 
da necessidade de redução dos custos das edições para permitir uma maior disseminação 
dos livros era efectivamente importante neste período de transição entre séculos, e entre 
as formas encontradas estavam as pequenas edições portáteis brochadas com capa de 
papel – como por exemplo os pequenos volumes da ‘Bibliotheca do Povo e das Escolas’ 
(Fig.1) – ou a publicação seriada de fascículos ou cadernos de poucas páginas – semanais 
ou mensais –, diluindo o esforço financeiro da compra e da edição do livro ao longo de 
muitos meses. Esta segunda forma foi utilizada nos primeiros anos da BIP – de certo 
modo aplicando ao livro técnico a mesma estratégia da publicação dos romances 
em folhetins.
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uma vez que à data não existia ainda uma sistematização do depósito legal na Biblioteca 
Nacional de Lisboa. Apesar de instituído “em Portugal em 1798, em favor da Real Biblioteca 
Pública da Corte” (Fiolhais 2005), e alargado durante o século xix à Real Biblioteca 
Pública da Cidade do Porto [1833] e à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 
[1851], o mesmo apenas é regulamentado a partir de 1931, pelo Decreto n.º 19 952 de 27 
de Junho e pelo Decreto 20 636 de 19 de Dezembro (Garcia & Martins 1996: 123-124). 
Assim, apesar de ser possível utilizar a informação de depósito legal, a mesma é incompleta, 
e geralmente desfasada da edição alguns meses e, em certos casos, anos.

A questão da denominação também é importante. Até ao momento não foi localizado 
nenhum livro em que a frase da incorporação de Junho de 1904 na BNL “...dedicada ao 
operariado portuguez” aparecesse impressa, ignorando-se se a mesma não corresponderá 
apenas a pseudo-dedicatória que se explicita no momento inicial da edição, mas que se 
deixa cair posteriormente.

Figura 1a:  ‘Bibliotheca do Povo e das Escolas, propaganda de instrucção para Portuguezes e Brazileiros’, editada por David 
Corazi. N.º 113 – Architectura. 

Quando em 1904, data anterior a Junho, se inicia a publicação do “Manual do operário 
 – Bibliotheca de Instrucção e Educação Profissional dedicada ao operariado portuguez”, este 
corresponde às “cadernetas n.° 1 e 2” contendo cada uma “2 cadernos de 8 paginas numeradas, 
1 a 8, tendo o 1.° caderno de cada caderneta 1 estampa”, conforme anúncio do seu depósito na 
Biblioteca Nacional de Lisboa [BNL] (Bibliotheca Nacional de Lisboa 1904: 151). Sabemos, por 
uma folha de publicidade de Agosto de 1907, encadernada conjuntamente com o livro, que pelo 
menos até essa data a BIP era vendida em “Cadernetas semanais de 16 páginas, Volumes Mensais, 
encadernados em percalina. Volumes mensais, só de qualquer das séries, encadernados em 
percalina” (Segurado [1907?]). Esses fascículos semanais, ou cadernetas, como eram designadas 
pelo editor, ainda são identificáveis nos volume encadernados por uma segunda numeração, no 
canto inferior direito, e pela qualidade do papel e da impressão das estampas.

Não foi possível ainda identificar a qual dos livros esta incorporação e estas duas cadernetas 
iniciais se referem, se apenas a um livro ou a vários dos que iniciaram publicação em 1904, 

Figura 1b:  ‘Bibliotheca do Povo e das Escolas, propaganda de instrucção para Portuguezes e Brazileiros’, editada por David Corazi. 
N.º 83 – Manual do Carpinteiro.
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Na segunda incorporação na BNL, em Outubro de 1905, a designação é já de “Manual do 
Operário. Bibliotheca de Instrução Profissional” (Bibliotheca Nacional de Lisboa 1906: 88-89). 
Efectivamente, a consulta de algumas primeiras edições permitiu estabelecer que o 
título principal inicialmente pensado seria o de “Manual do Operário”, não apenas pelo 
facto de ser essa a denominação que aparece incluída no logótipo da capa da edição, 
mas principalmente pelo facto de num dos primeiros livros publicados, ainda em 1904, 
o cabeçalho que aparece em todas as páginas esquerdas ser “Manual do Operário”
(Prostes 1904), e em publicações pouco posteriores [1905], no mesmo local aparecer já 
“Bibliotheca de Instrução Profissional” (Duarte [1905]).

Outro aspecto que merece referência é a alteração da própria denominação por extenso 
da ‘Biblioteca’. Nas primeiras publicações, aparentemente apenas em 1904, aparece como 
“Bibliotheca de Instrucção e Educação Profissional”, na designação da série editorial e do 
próprio editor, bem como na incorporação na BNL (Bibliotheca Nacional de Lisboa  1904: 151). 
Nas publicações pouco posteriores [apenas do ano de 1905, pelo que foi possível apurar], 
aparece a dupla designação, de “Bibliotheca de Instrucção Profissional” na designação da 
série editorial, e “Bibliotheca de Instrucção e Educação Profissional” na identificação do 
editor, mantendo-se a identificação de “Manual do Operário” no canto superior esquerdo 
da folha de rosto (Duarte [1905]). Nas publicações a partir de 1906 existe já a coincidência 
da denominação “Bibliotheca de Instrucção Profissional” para a série editorial e para o editor, 
desaparecendo a identificação de “Manual do Operário”, que apenas se mantém no logótipo 
impresso até 1910 (Pinheiro [1910]).

THOMAZ BORDALLO PINHEIRO, MENTOR E PRIMEIRO EDITOR

“A Biblioteca Profissional, única do género no país, e que obteve uma expansão nunca 
alcançada por livros da nossa língua, representa na sua ideia crescedora, o mais alto 
e efectivo serviço que as classes proletárias jamais receberam de intelectuais portugueses. 
Bastaria essa empresa que só pode devidamente aquilatar-se quando se considera a 
vergonhosa lacuna que veio preencher entre nós, para conferir ao seu fundador [Thomaz 
Bordallo Pinheiro] o pouco sonoro, mas invejável título de Amigo dos Operários”

Prof. Mário Morais Vaz (Escola Iundustrial de ‘Affonso Domingues’ 1921: p5)

Em 8 de Setembro de 1861 nasce Thomaz Maria Bordallo Pinheiro [TBP] numa família de 
artistas. Filho de Manuel Maria Bordallo Pinheiro, diplomado pela Academia de Belas-Artes, 
pintor e xilógrafo e Augusta Maria do Ó Carvalho Prostes, será o mais novo de doze irmãos, dos 
quais se destacam o pintor Columbano [1857-1929], a pintora e renovadora da indústria 
das rendas de Peniche, Maria Augusta [1841-1915], e o ceramista e caricaturista Raphael 
Bordallo Pinheiro [1846-1905], autor da célebre figura Zé Povinho, nome maior da cerâmica 
nacional e responsável pela fundação da Fábrica de Faianças das Caldas em 1884.

Thomaz inicia a actividade profissional como desenhador de canhões no Arsenal do Exército. 
Será contratado a título precário, em 1889, pela Escola de Desenho Industrial Afonso 
Domingues, sendo equiparado, a partir de 1890, aos professores estrangeiros, situação que se 
mantém até 1915, altura em que finalmente é nomeado professor efectivo. Entre 1916 e 1921 

será responsável pelas “oficinas de carpintaria e serralharia, direcção que exerceu até que lho 
permitiu a sua saúde precária” (Escola Industrial de ‘Affonso Domingues’ 1921: p3).

A actividade editorial é algo que lhe corre no sangue e no ambiente familiar. O pai, Manuel 
Maria [1815-1880], fizera gravuras para várias publicações, e fora co-fundador, com 
Almeida Garrett do ‘Jornal das Bellas Artes’; o irmão, Raphael, humorista e caricaturista, 
fundara o jornal ‘António Maria’, com edição entre 1879 e 1898. Assim, em 1903, com o seu 
cunhado, Henrique Lopes de Mendonça [1856-1931], dramaturgo, o autor futuro da letra 
do hino nacional após a Implantação da República, inicia a publicação de ‘O Gafanhoto’, 
jornal ilustrado quinzenal infantil, que se edita até 1904 será retomado durante o ano de 
1910. Esta publicação, com uma substancial parte de ilustração, ajudará a impulsionar 
outra das suas actividades profissionais, a de industrial e gravador.

A ‘Bibliotheca de Instrucção Profissional’ é idealizada e lançada por Thomaz Bordallo Pinheiro 
em 1904, também em colaboração com o cunhado Henrique Lopes de Mendonça, a que se 
juntam, na equipa de redacção, Guilherme Ivens Ferraz [Oficial da Armada], Henrique 
Francem da Silveira [Técnico Industrial] e L. Andrade Folhas [Desenhador mecânico] 
(Segurado [1907?]: [121]), contando, em 1910, com um total de 22 colaboradores2 
(Pinheiro [1910]: [218]).

OS DIVERSOS EDITORES E PROPRIETÁRIOS

A propriedade e responsabilidade editorial da ‘Biblioteca’ sofre também alteração durante 
o seu longo tempo de edição, encontrando-se, como editores, a ‘Bibliotheca de Instrucção e
Educação Profissional’; a ‘Bibliotheca de Instrucção Profissional’; a ‘Bibliotheca de Instrucção 
Profissional’ com a ‘Francisco Alves & Cia’; as ‘Livrarias AIllaud & Bertrand’ com a ‘Livraria 
Francisco Alves’; e finalmente a ‘Livraria Bertrand’ com a ‘Livraria Francisco Alves’ e posteriormente 
com ‘Editora Paulo de Azevedo’.

Depois da primeira fase, entre 1904 e 1910, em que a propriedade da BIP é do seu fundador, 
Thomaz Bordallo Pinheiro, inicia-se um período de colaboração ou parceria editorial com 
Francisco Alves & Cia, empresa editorial brasileira [fundada como Livraria Clássica por 
Nicolau António Alves, emigrante português, em 1854 e continuada por seu sobrinho, 
também nascido em Portugal, Francisco Alves [1948-1917]3]. Ao abrigo desta parceria 
editorial, para além da BIP, retoma-se a publicação de ‘O Gafanhoto’, onde é explicita a 
dupla propriedade de Bordallo Pinheiro e Francisco Alves ([S.N.] 1910b: 2). No caso da BIP, 
em edições de 1910, aparecem os dois lado a lado como editores [‘Bibliotheca de Instrucção 
Profissional’ com a ‘Francisco Alves & Cia’], não sendo explicitado se se trata apenas de uma 
parceria editorial ou se já teria tido lugar a aquisição dos direitos e da própria editora. 
Sabemos que Francisco Alves, depois de adquirir outra editora, a Laemmert em 1909, ainda 
publica sob chancela ‘Livraria Laemmert’ em 1910 mas sem colocar o seu próprio nome 
(Vidal 2005: 86).

As informações para já encontradas não são coincidentes nem claras em termos de datas 
e processo. As referências da aquisição de edições e editoras por Francisco Alves 
geralmente referem-se conjuntamente à ‘Biblioteca do Povo e das Escolas’ [BPE] e à ‘Biblioteca 
de Instrução Profissional’ (Bragança 2004: 9, Bragança 2015: 227, Domingos 1985: 93). 
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Em relação à primeira, numa carta de Novembro 1908, de Francisco Alves para o seu sócio 
no Brasil, Manuel Pacheco Leão, este dá conta de ter adquirido ‘A Editora’, herdeira da 
‘Empresa Horas Românticas’, fundada por David Corazi, e detentora dos direitos da BPE 
(Bragança 2004: 10). Contudo o contrato de aquisição de ‘A Editora’ só seria celebrado em 
1912 (Saraiva 1979: 31). Do “prólogo à apresentação crítica do novo livro do escritor brasileiro 
Olavo Bilac, Conferências literárias”, feita por Carlos Malheiro Dias, em 1912, percebe-se 
que em 1908 o que se enceta é o controlo accionista da sociedade anónima ‘A Editora’, para 
garantir oficinas de impressão na Europa (Dias apud Bragança 2013: 9), tendo esse controlo 
sido efectivado como o atestam as capas de folhas de publicidade inseridas na publicação de 
‘O Gafanhoto’, em 1910, onde a par com o endereço em Lisboa, se colocam também “Rio de 
Janeiro, – S. Paulo – Bello Horizonte” ([S.N.] 1910b: 24).

Anteriormente, em 1907, Francisco Alves tinha adquirido parte da sociedade da “francesa 
Aillaud, com sua editora, livraria e tipografia, então sob administração de Júlio Monteiro 
Aillaud, neto do fundador, formando-se a empresa Aillaud, Alves & Cia.” (Bragança 2013: 6) 
evidenciando-se a estratégia europeia do editor, no sentido de garantir um catálogo o mais 
completo possível nas suas livrarias no Brasil – na altura Rio de Janeiro e São Paulo e a 
partir de 1910 também Belo Horizonte – mas que se vai efectivar num domínio do mercado 
editorial Português, que atravessava um período de alterações substanciais, nos tempos 
entre a Monarquia e a República.

O fundo editorial da ‘Casa Bertrand’, fundada em 1732 por Pedro Faure, fora adquirido, 
já no século xx por José Bastos, editor, usando a designação de ‘Antiga Casa Bertrand’ 
(Saraiva 1979: 28). A partir de 1909, esta passaria a dispor de oficinas próprias de impressão e 
composição na Rua da Alegria. Em Setembro de 1910 ainda faz depósito legal de duas obras 
de Alexandre Herculano publicadas em 1909 (Bibliotheca Nacional de Lisboa 1910: 287). 
O controlo da ‘Antiga Casa Bertrand’ é adquirido, em 1910, por Francisco Alves e Júlio 
Monteiro Aillaud, formando inicialmente, ainda em sociedade com José Bastos, uma nova 
empresa, a Aillaud, Alves, Bastos & Cia. (Bragança 2013: 7, Saraiva 1979: 30) que se manteria 
provavelmente um par de anos até se tornar apenas Aillaud, Alves & Cia., chancela que 
editará a BIP até à década de 30. Segundo Bragança (2015: 236-237), “em 1911, as edições da 
Francisco Alves em parceria com Aillaud, Alves & Cia, [...] já apareciam tendo, na folha de rosto, 
lado a lado, os créditos a Francisco Alves & Cia. [com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte] e a Aillaud, Alves & Cia. [sem Bastos], com sedes em Paris [Livraria Aillaud] 
e Lisboa [Livraria Bertrand]”.

No caso da BIP encontramos vários livros onde a dupla chancela [‘Biblioteca de Instrução 
Profissional’ e a ‘Francisco Alves e Cia’] aparece na folha de rosto já em 1910. Alguns ainda 
são impressos na Tipografia da Rua Ivens4, mas um deles é impresso nas instalações 
de ‘A Editora’ [Largo do Conde Barão] (Segurado [1910?]). Acresce-se ainda, para tornar 
a situação menos clara, que o catálogo de ‘A Editora’ de 1913 regista a incorporação 
dos títulos da BIP (Bragança 2015: 239, Domingos 1985: 93), indiciando uma estratégia 
editorial, de agregação das duas editoras adquiridas, que não é prosseguida, e nesse ano, 
“talvez, apenas, por inércia do movimento”, ainda são publicados “três volumes da ‘BPE’ [...] 
editados conjuntamente pelas Livrarias Francisco Alves [Rio de Janeiro] e Aillaud e Bertrand 
[Paris-Lisboa]” (Domingos 1985: 92).

Assim, continua incerta a data de aquisição dos fundos da BIP por parte de Francisco 
Alves, bem como o momento ou o contexto em que os mesmos são transferidos para 
Aillaud, Alves & Cia.. Das primeiras publicações da BIP com a chancela das ‘Livrarias 
Aillaud e Bertrand’ localizadas [em primeira e segunda edição] encontramos exemplares 
que já respeitam a reforma ortográfica aprovada por portaria de 1 de Setembro de 1911 
e outras que ainda não o fazem. Mas como regulamentarmente existia um período de 
transição de três anos, e como refazer a composição gráfica levaria trabalho e tempo, 
a manutenção da grafia pode apenas indiciar inércia, não sendo [ainda] possível uma 
datação sem dúvidas.

A ESTRUTURA DA BIBLIOTECA E DATAÇÃO DAS EDIÇÕES

A criação das colecções e ‘Bibliothecas’ de divulgação científica foi o “grande fenômeno 
editorial europeu, do século xix”, que permitia a afirmação “da figura moderna do grande 
editor que se distinguia dos livreiros e impressores” (Venâncio 2004: p6).

Assim, o lançamento de uma ‘Bibliotheca’ pressupunha que existisse um projecto editorial 
que visasse a continuidade e que, de certa forma, a estrutura de assuntos idealizada fosse 
explicitada logo numa fase inicial, para cativar os assinantes e garantir a prossecução do 
processo editorial. Nesse sentido, logo nas primeiras publicações da BIP, uma ‘grandiosa’ 
estrutura de séries temáticas e livros é idealizada por Thomaz Bordallo Pinheiro, e publicitada, 
no início dos livros, como se efectivamente as mesmas já estivessem publicadas.

A ‘Biblioteca’, na estrutura que é apresentada nos livros publicados em 1904, seria constituída 
por 6 colecções temáticas, ‘Elementos Geraes’, ‘Mecanica’, ‘Construcção Civil’, ‘Construcção 
Naval’, ‘Indicações praticas e nomenclatura de officios e Descripção de industrias’ (Prostes 1904), 
designadas já por séries a partir de 1905 e com ligeiras alterações de denominações em duas 
delas, passando a ‘Manuaes de Officios’ e ‘Conhecimentos geraes de diversas industrias, etc.’ 
(Segurado [1905?]).

Foi feito um esforço de datação do lançamento das edições dos livros da BIP. No cronograma 
da Fig.2 [1904-1950] apresenta-se, para os 59 livros distintos identificados [a que se somam 
mais 9 cujas primeiras publicações foram feitas em dois ou mais volumes], a data da 
primeira edição, ou de algumas edições subsequentes, baseado no Registo de Propriedade 
Literária (Bibliotheca Nacional de Lisboa 1902-1911) e nas listas de depósito legal 
(Bibliotheca Nacional 1920-1949). Esta panorâmica geral de quase meio século permitiu, 
por comparação das listas incluídas nos diversos livros, ou por folhas de publicidade 
da BIP na imprensa, datar mais algumas edições cujos anúncios de depósito legal não 
foram localizados, ou porque não foram feitos, ou porque foram feitos em anos em que 
não existiu publicitação dos mesmos. Tal como se apresenta neste momento, o cronograma 
permite localizar no tempo, ainda que não num ano, a quase totalidade das edições da 
BIP. Da análise desse apanhado podemos também perceber que, por exemplo, a 4.ª série – 
‘Construcção Naval’, nunca foi além da primeira edição, enquanto a 3.ª Série – ‘Construcção 
Civil’ foi amplamente reeditada.
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Figura 2: 
Mapa 
cronológico 
[1904-1950] 
das edições 
da ‘Biblioteca 
de Instrução 
Profissional’, 
elaborado 
pela autora.
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A 3.ª SÉRIE – CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo a idealização inicial de Thomaz Bordallo Pinheiro, expressa no plano publicado 
com os primeiros livros, a série ‘Construção Civil’ seria composta por 5 livros, ‘1-Elementos 
de Architectura’, ‘2-Nomenclatura’ e ‘Materiaes de Construcção’, ‘3-Construcção Civil’, ‘4-Arte 
Decorativa e Estylos’, ‘5-Estylisação, Composição e Ornamentação’, evidenciando um 
direccionamento mais para questões de formação artística e arquitectónica do que para 
questões de índole técnica. A execução dos livros 2 e 3 é entregue a João Emílio dos Santos 
Segurado, Engenheiro industrial, que altera substancialmente o plano da série ‘Construcção 
Civil’. O livro 2 do plano inicial, ‘Materiaes de Construcção’ – designação que aparece a partir 
de 1905, quando o mesmo começa a ser editado – é o primeiro e a ser publicado, dividido 
em 2 volumes, que mais tarde [ainda em 1.ª edição] são encadernados conjuntamente, e 
se tornam um único livro a partir da segunda edição. O livro ‘3-Construção Civil’, é logo 
inicialmente dividido pelo seu autor em sete volumes [seis dos quais ainda publicados 
sob a edição da ‘Bibliotheca de Instrucção Profisional’]. Estes volumes tornam-se livros 
independentes, perdendo a indicação de volumes, a partir do momento que a sua edição 
passa para as ‘Livrarias Aillaud e Bertrand’, de Aillaud, Alves & Cia. Os 3 livros restantes 
nunca chegaram a ser executados na forma inicialmente pensada. Esta diferença entre plano 
editorial e efectiva concretização explica as discrepâncias existentes entre as folhas com a 
estrutura da colecção inseridas no início dos livros, e as folhas de publicidade colocadas no 
final, encadernadas conjuntamente com alguns dos exemplares.

A tabela da Fig.3 apresenta a estrutura da colecção sob a propriedade e responsabilidade 
editorial de Thomaz Bordallo Pinheiro, entre 1904 e 1910. Analisando as diferenças, é 
perceptível que TBP tencionava direccionar a parte da Construção Civil mais para uma 
formação artística, arquitectónica, do que técnica, como veio a ser implementada. 
E, sem dúvida, a responsabilidade dessa inflexão é do autor a quem ele decidiu entregar a 
encargo do livro ‘Materiaes de Construcção’ – João Emílio dos Santos Segurado, engenheiro 
industrial.

A responsabilidade pela vertente mais artística, se assim se pode dizer, foi confiada a João 
Ribeiro Christino da Silva [1858-1948], referido na publicidade à obra como “professor 
de desenho das escolas industriais” ([S.N.] 1910a: 550), pintor, filho do pintor romântico 
João Christino da Silva [1820-1877]. Da sua autoria saíram 4 pequenos livros [Arte Antiga, 
Arte Medieval, Arte na Renascença e Arte Moderna] editados entre 1907 e 1909, que em 
1910 podiam ser comprados encadernados conjuntamente e mais tarde passaram a ser 
comercializados como um só, sob a designação ‘Elementos de História de Arte. Estylos 
decorativos’. Inserido inicialmente na 3.ª Série – ‘Construcção Civil’, mas sem fazer parte 
da sequência delineada por Segurado, este livro nunca teve o mesmo êxito dos restantes. 
Quando em 1930 é publicada a segunda edição do livro em volume único [incluído na 1.ª 
série – ‘Elementos Gerais’, onde efectivamente melhor se insere] todos os restantes livros da 
3.ª Série iam já entre a 2.ª e a 6.ª edições.

Após a passagem dos direitos para “os seus novos editores, os srs. Aillaud, Alves & C.ª”, 
como é referido na introdução de alguns volumes (Segurado [1911?]), Thomaz Bordallo 
Pinheiro mantêm-se na direcção da BIP até à sua morte, em 1921. E o seu legado é tão 
forte e importante que, após o seu desaparecimento, na folha de rosto apenas se substitui o 
“dirigida por” por “fundada por”, sem haver qualquer menção ao novo director José Emílio 

dos Santos Segurado, que igualmente desempenhará o cargo até ao falecimento (Segurado 
& Guimarães [1947?]: vii).

“A Biblioteca de Instrução Profissional, que [Thomaz Bordallo Pinheiro] idealizou e pôs 
em pratica, espalha-se fecundamente e hoje todos os operários que sabem ler a conhecem 
e estimam, porque lhes abriu uma clareira iluminada nas trevas das suas almas.”

Prof. Emanuel Paulo Victorino Ribeiro (Escola Industrial de ‘Affonso Domingues’ 1921: 12).

Figura 3: Estrutura da 3.ª Série – Construção Civil, sob a propriedade e responsabilidade editorial de Thomaz Bordallo Pinheiro, 
entre 1904 e 1910, elaborado pela autora.
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A INTRODUÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
E DAS REDES PREDIAIS

Entender o edifício como um artefacto técnico, uma estrutura que alberga uma complexidade 
de equipamentos e de redes de vasos comunicantes é uma questão que se vai colocar a partir 
de meados do século xix, mas com mais incidência ao longo do século XX, à medida que 
o progresso tecnológico, mas também a evolução do que são as exigências modernas de 
conforto, permitem e determinam a resposta a ‘novos desafios’ como o aquecimento, 
a iluminação artificial, a comunicação e informação, ou o entretenimento.

O CASO DA CIDADE DO PORTO

As Posturas Municipais do Porto, publicadas em editais a partir de 1835, servem para nos 
dar uma perspectiva dos hábitos da cidade antes da existência de redes prediais. Assim, 
sobre ‘água’ [mas que afinal podem ser também dejectos] estabelece-se “que quem a lançar 
das janelas abaixo o não faça senão depois das 9 horas da noite no Inverno, e onze no Verão, 
dizendo três vezes – água vai [...]” (CMPorto 1835-07-15), artigo que se mantém, com 
algumas variações, durante duas décadas. Em 1855, resultado do início da instalação de 
uma rede de esgotos ‘Tout-a-l’égout’, “fica vedado tanto de dia como de noite lançar água à 
rua quando nela houver aqueduto, e nas ruas em que não os houver poderá fazer-se o despejo 
[...]”. Nesta altura inicia-se também o equipamento da cidade com urinóis, determinando 
as posturas que “depois de estabelecidos os ourinatórios públicos, é proibido urinar junto às 
paredes ou portas [...]”(CMPorto 1855). Já a partir de 1839 se tinha determinado que “nas 
ruas onde não houver aquedutos públicos, devem os proprietários aprofundar as bacias das 
latrinas; e onde os houverem, devem construir canos parciais que dirigirão os despejos a esses 
aquedutos [...]” (CMPorto 1839).

Relativamente ao abastecimento de água, a única questão regulada nas posturas refere-se 
aos aguadeiros, que se abasteciam nas fontes públicas e faziam a distribuição, com cântaros, 
por toda a cidade. As posturas estabelecem normas de convivência tentando reduzir as 
possibilidades de conflito e interferência na ordem pública (CMPorto 1855).

Efectivamente, a primeira rede de abastecimento de águas aos edifícios particulares só foi 
contratada em 1873 e reformulada em 1882 por contrato com a ‘Compagnie Generále des 
Eaux pour L’ Étranger’ para garantir o abastecimento às áreas mais elevadas, e a rede de 
saneamento ainda é mais tardia, começando a ser sistematicamente instalada a partir de 
1896 pela firma Inglesa Hughes & Lancaster, mas apenas em 1927 entra em funcionamento, 
mas servindo uma percentagem muito baixa de edifícios (Tavares & Vale 2010: 4).

Com a progressiva pavimentação das ruas também a questão das águas pluviais começa a 
colocar-se com premência, proibindo-se “a existência de canos e calões salientes às beiras dos 
telhados das propriedades sitas nas ruas macadamizadas” e determinando que “as propriedades 
que de futuro se construírem, renovarem em parte, ou acrescentarem, deverão ter metidos na 
parede ou colocados na parte exterior para recolher as águas pluviais, canos que as guiem 
ao aqueduto geral [...]” (CMPorto 1855)5. Esta questão, como outras, corresponde a uma 

transferência de uma preocupação, da esfera pública (o enfoque das posturas) para a 
propriedade privada, uma vez que as águas pluviais que caíssem, sem controlo, sobre os 
pavimentos de ruas, os iriam danificar levando a despesas acrescidas com a sua conservação.

Até ao final do século xix, o próprio processo de licenciamento preocupava-se essencialmente 
com as questões públicas, de alçado, de qualificação estética e construtiva do que com os 
arruamentos confrontava, e não questões de distribuição interna e salubridade dos fogos. 
Apenas com o surto da peste bubónica a questão da disposição interna dos compartimentos 
passa a ser alvo de licenciamento municipal.

Seria pois este o panorama existente na cidade quando em 14 de Fevereiro de 1903 foi 
publicado o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas (RSEU) a primeira 
legislação nacional especificamente promulgada para regular a edificação. Pela forma, 
quantidade e tipo de articulado dedicado às questões do saneamento e salubridade, 
permite perceber a necessidade de dar instruções bastante directivas e precisas, pela 
ignorância ainda quase generalizada das formas mais salubres e modernas de executar 
estas instalações. A estrutura e forma do regulamento tornam o mesmo um pequeno 
manual de construção ao prescrever soluções técnicas de execução. Apesar de se centrar 
fundamentalmente em questões de instalações de águas e esgotos – dos 60 artigos, 32 são 
sobre cuidados a ter no abastecimento de água e no saneamento (Vale 2011: 160-161, Vale 
2013: 15) – trata também de outros assuntos, como pés-direitos mínimos, ou condições de 
ventilação e iluminação. Numa primeira fase, as memórias descritivas que acompanham 
os licenciamentos, e numa segunda fase, folhas pré-impressas assinadas pelos técnicos, 
espelham com bastante rigor o articulado do regulamento (Vale 2011: 275).

UMA LEITURA DOS MANUAIS DA BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL

Quando se iniciou a publicação da BIP, em 1904, a complexidade das instalações técnicas 
de um edifício era substancialmente menor do que aquela com que hoje nos deparamos. 
Como vimos, as redes urbanas de abastecimento de água e saneamento ainda estavam a 
ser implementadas nas grandes cidades, de uma forma sistemática mas lenta, e as redes 
prediais eram já incorporadas em edifícios construídos de raiz, mas a sua introdução nas 
construções pré-existentes seria um processo que ainda levaria décadas. O abastecimento 
de gás iluminante servia apenas algumas zonas das grandes cidades, e uma infra-estrutura 
geral de abastecimento de energia eléctrica nem sequer era equacionada, estando este tipo 
de força motriz essencialmente vocacionada para uma ainda incipiente industrialização 
eléctrica. A título de curiosidade, a primeira tipografia eléctrica foi a da ‘A Editora’, onde 
se imprimiu o livro ‘Encanamentos e Salubridade das Habitações’ [ESH].

O nível económico da população a quem se destinava a habitação também era determinante 
nesse processo e ainda hoje, no Porto, temos habitações em ilhas que não possuem 
instalações sanitárias próprias, e o abastecimento eléctrico é feito de forma precária.

A consulta de alguns dos livros da BIP permite-nos iniciar uma caracterização das instalações 
técnicas que passam a crescentemente equipar os edifícios. O conjunto de informações 
patente vai desde as redes de distribuição ou drenagem (canalizações e cablagens) até aos 
equipamentos que permitem o seu funcionamento ou controle, passando pela própria 
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(re)organização espacial que inserção de novas instalações determina. Baseamo-nos, para 
esta análise, fundamentalmente nos seguintes livros: ‘Encanamentos e Salubridade das Habitações’, 
uma 1.ª edição, provavelmente de 1910 (Segurado [1910?]), uma 3.ª edição, de 1925 
(Segurado [1925]), e uma 4.ª edição, posterior a 1944 (Segurado [194?]); ‘Indústrias de 
Illuminação’, 1.ª edição, de 1905 (Duarte [1905]); ‘Elementos de Electricidade’, 1.ª edição, de 
1906 ([S.N.] [1906]); ‘Manual do Electricista’, 4.ª edição, provavelmente de 1920 (Ferreira 
AC [1920?]); ‘Novo Manual do Electricista’, 2.ª edição, provavelmente de 1940 (Sarmento 
[194?]) Fig.4. Sendo o ‘Encanamentos e Salubridade das Habitações’ o livro que trata os 
assuntos das instalações técnicas de forma mais abrangente, e o que melhor faz a integração 
entre questões de projecto, de execução, e as questões de natureza técnica de cada uma 
das redes, será utilizado como base, cruzando, sempre que necessário, informações com as 
restantes publicações. Contudo, na dimensão deste artigo, não será possível abordar 
a totalidade das redes tratadas nos livros acima mencionados.

Na idealização da BIP, atrás referida, a intenção da elaboração de um livro/volume dedicado 
a estes assuntos (Vol. vi – Encantamentos e Salubridade das Habitações) aparece explícita 
a partir de 1907 [vide Fig.3], mas o mesmo só será concluído e publicado cerca de 1910. 
Os princípios basilares de qualidade que devem ser respeitados na edificação urbana 

estabelecidos no RSEU estão patentes no livro ESH, que se estrutura em 10 capítulos: 
Encanamentos, A água, Iluminação, Esgoto das habitações, Instalações sanitárias, Fossas, 
Esgotos dos telhados, Ventilação, Aquecimento, Salubridade das Habitações, tentando cobrir 
tudo o que poderia ser necessário, do ponto de vista das instalações, num edifício no dealbar do 
século xx. Assim, o primeiro dos aspectos mencionado no manual são os próprios encanamentos, 
de certa forma tratados independentemente da rede que irão servir, tentando agregar todas 
as questões que os mesmos colocam antes de entrar, nos capítulos seguintes, na análise 
separada de cada uma das redes, e terminando, num último capítulo, com as questões gerais 
de salubridade. Na 4.ª edição, posterior a 1944 e anterior a 1951 (Segurado [194?]), 
coloca-se pela primeira vez a legislação nacional, o RSEU de 1903 e os regulamentos 
municipais de Lisboa para abastecimento de água, para o fornecimento de gás e para 
o fornecimento de electricidade (remetidos para anexo, mas não identificados como tal).

A ILUMINAÇÃO NUM TEMPO DE MUDANÇA TECNOLÓGICA

As questões de iluminação tratadas no capítulo iii do ESH não são, como poderíamos esperar 
pela experiência actual, questões de infra-estruturas eléctricas. Explica-se que “faz-se a 
iluminação artificial pela combustão de diversas substancias solidas, liquidas e gazosas e 
ainda utilisando a corrente electrica [...] As gazosas, de que o principal é o gaz da hulha, são 
produzidas em fabricas especiaes e armazenadas em reservatorios, denominados gazometros, 
(Fig.5) d’onde se distribuem por meio de tubagem nas diferentes ruas d’uma povoação e d’ahi se 
ramificam pelas habitações; nos sitios onde não haja fabricas de gaz de iluminação, pode 
usar-se vantajosamente o gaz acetylenio produzido em gazogeneos apropriados e distribuído 
por uma canalisação ou produzido e utilisado nos proprios candieiros” (Segurado [1910?]: 47). 
Na cidade de Lisboa, bem como na do Porto6, “o encanamento para gaz não é obrigatorio, 
como o da agua, mas a maioria das casas construídas ultimamente teem gaz encanado”. 
Na cidade de “Coimbra o gaz está municipalísado, sendo as canalisações executadas pela 
Camara Municipal ou por picheleiros auctorisados, verificando a Camara se elles obedecem ás 
condições indispensaveis de bom aproveitamento e segurança” (Segurado [1910?]: 51-52).

“Os principias da fabricação do gaz são a distillação secca da hulha e tratamento dos 
productos e sub-productos resultantes, de modo a desembaraçar-lhes as respectivas impuresas”. 

Figura 4: Capas dos livros usados para a elaboração do presente artigo, evidenciando as diferentes designações, editores e formatos.
Figura 5: a) A “Fábrica do Gaz” na cidade do Porto, localizada junto ao cais do Ouro, pela facilidade de transporte da hulha por via 

fluvial (Ferreira AE [18??]). b) Ilustração da BIP mostrando um Gasómetro (Duarte [1905]: p24).

a b
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Portugal fundamentalmente importa hulha, de Inglaterra (hulha de New-Castle) e da 
Escócia (hulha de Glasgow), mas também usa hulha nacional “de proporções mais modestas 
em gaz e na producção dos sub-productos”, de três zonas de exploração: a bacia carbonífera 
do cabo Mondego, a bacia compreendida nos concelhos de Alcanede e de Porto de Mós, e a 
bacia de Leiria] (Duarte [1905]: 11-13).

Explicita-se também como devem ser inseridas as redes de gás na edificação.

“Do cano geral, estabelecido na rua, parte para a casa um ramal que, segundo os casos, se faz de 
ferro fundido, laminado ou de chumbo. [...] junto a esta intercala-se uma torneira de passagem que 
póde ficar enterrada no sólo coberta com uma tampa de ferro que se levanta para abrir ou fechar 
o gaz. [...] O encanamento se prolonga verticalmente pela escada do predio, partindo em todos os 
andares ramaes para cada domicilio, precedidos das competentes torneiras de passagem alojadas 
n’um pequeno nicho da escada [...] O ramal segue pelo interior da casa ate atingir o contador 
de gaz geralmente colocado na cozinha [...] Em qualquer caso deve dispôr-se n’um local fresco, 
bem ventilado e quando disposto na cosinha deve sel-o longe da chaminé [...] Deve igualmente o 
contador ficar em logar acessível aos leitores da Companhia ou entidade exploradora do gaz [...] 
O contador de gaz precisa ficar perfeitamente nivelado porque de contrario as suas indicacões 
são falseadas [...] O encanamento de gaz d’uma casa ramifica-se pelos seus compartimentos 
alimentando os diversos aparelhos de iluminação e aquecimento. Estes são quasi sempre fixados 
ás paredes ou aos tectos e para esse fim ligam-se á tubagem n’esses pontos patéres, a que se 
aparafusam os candieiros de suspensão ou os braços horisontaes. [...] O gaz é utilisado nas casas 
para iluminação em candieiros, ou bicos, de diversissimos typos: braços direitos e curvos, rígidos 
ou articulados; [...] Como meio d’aquecimento usa-se o gaz em fogões e fogareiros de cosinha; 
em fogões de sala para aquecer os aposentos e nos esquentadores ou aparelhos para aquecer 
agua para banhos. A descripção dos diferentes bicos e aparelhos d’aquecimento não interessa 
sobremaneira ao constructor civil [...]” (Segurado [1910?]: 55-58).

A electricidade, em todo o livro ESH, apenas toma o espaço de cerca de duas páginas, 
evidenciando ainda a sua pouca utilização no contexto doméstico. Efectivamente, a própria 
questão da produção da electricidade para utilização na habitação estava a ser ainda 
equacionada no início do século xx, como é patente nos livros ‘Indústrias de Illuminação’, 
‘Elementos de Electricidade’ e no ‘Manual do Electricista’. Estes livros, com primeiras edições 
entre 1905 e 1908, correspondem ainda a uma fase inicial de introdução das instalações 
eléctricas nas cidades e nos edifícios, mas que acontecem a um ritmo muito rápido. Como 
referido no prefácio da primeira edição do ‘Manual do Electricista’, transcrito integralmente 
na quarta edição, “as industrias eléctricas tomaram, num período de vinte anos, um 
desenvolvimento superior aquele que outras industrias levaram séculos a realizar; [...] as 
suas aplicações são sem numero” (Ferreira AC [1920?]: VI), porém acrescenta que este “tão 
utilíssimo ramo da industria e que tanto na infância se encontra, no nosso país” (Ferreira AC 
[1920?]: VII) demonstrando o desfasamento da introdução tecnológica que de certa forma 
sempre caracterizou Portugal. Contudo, o panorama mundial também ainda não está claro 
em relação a fontes de iluminação. “A luz electrica é considerada ainda hoje como uma luz 
de luxo; a luz do gaz democratizou-se, é verdade, mas sobre ella pesa o custo das installações 
interiores; a acetylena póde considerar-se restricta a localidades onde não haja o gaz, pelos 
perigos a que expõe o consumidor, a luz do alcool não entrou ainda francamente no campo 
pratico e admissivel apenas nos paizes vinhateiros como uma das soluções das suas frequentes 
crises.” (Duarte [1905]: 1-2).

Dos treze capítulos em que se divide o ‘Indústrias de Illuminação’, apenas um se debruça sobre 
a luz eléctrica, indiciando a ainda relativa pouca penetração do sistema em 1905 [em 1907 
será construída no Porto a primeira “Fábrica-Estação Central de Illuminação Electrica”] 
mas reconhecendo que “hoje a energia electrica tende a supplantar todas as outras” (Duarte 
[1905]: 86). Apresenta resumidamente as formas de produção e armazenamento, as canalizações 
e acessórios (medida ou comando) e, tratado com um pouco mais desenvolvimento, os diferentes 
“systemas de lampadas – lampadas de incandescencia e lampadas d’arco” (Duarte [1905]: 96). Em 
1907 será construída no Porto, pela Companhia do Gaz do Porto a primeira “Fábrica-Estação 
Central de Illuminação Electrica” (CMPorto 1907) (Fig.6).

No ‘Manual do Electricista’, a questão da produção de energia eléctrica é um dos aspectos 
abordados com algum detalhe, iniciando-se pela descrição das pilhas, e de baterias de 
pilhas que permitiam a produção de energia contínua, incluindo as condições que os 
espaços que albergavam estas baterias deviam respeitar, “uma casa especial, que seja clara 
e bem arejada, com o pavimento formado de uma substancia impermeável e insusceptível de 
ser atacada pelo liquido das pilhas”(Ferreira AC [1920?]: 47). Contudo, no final do capítulo, 
é referido que o custo de produção de energia através de pilhas é mais elevado do que por 
dínamos, o que “tem feito restringir-lhe o seu emprego e hoje pode dizer-se que, na pratica, só 
se empregam na telegrafia e na telefonia, nas aplicações medicas e cirúrgicas, nas campainhas, 
no acendimento de pequenas lâmpadas eléctricas e no serviço de medidas eléctricas” (Ferreira 
AC [1920?]: 56). Refere que “quando as maquinas dínamo eléctricas ainda estavam muito 
no seu principio, houve instalações importantes de iluminação eléctrica com pilhas, mesmo 
por arcos voltaicos. Hoje, este processo esta posto quasi completamente de parte” (Ferreira AC 
[1920?]: 70), acrescentando que “as fontes de energia a que hoje se recorre para a produção de 
energia eléctrica são principalmente: as máquinas de vapor, os motores de explosão, os motores 
de combustão interna, os motores hidráulicos e, muito recentemente, os moinhos de vento que 
se podem considerar ainda num período experimental” (Ferreira AC [1920?]: 75-76) (Fig.7). 

Figura 6: Projecto da “Fábrica-Estação Central de Illuminação Electrica” (CMPorto 1907).



HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO EM PORTUGAL | CONSOLIDAÇÃO DE UMA DISCIPLINA156 157AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS E AS REDES PREDIAIS NO INÍCIO DO SÉCULO XX

A utilização em simultâneo de iluminação a gás e iluminação eléctrica, bem como a 
utilização do gás na produção de energia eléctrica, justificam que, em Lisboa, a empresa 
que é responsável pelo fornecimento de gás é também a empresas que é responsável pelo 
fornecimento de energia eléctrica: As ‘Companhias Reunidas Gaz e Electricidade’, e que no 
Porto a construção da primeira central eléctrica seja promovida pela Companhia do Gás.

O livro ‘Elementos de Electricidade’ tem também uma vertente de apoio ao projecto 
(e execução) fornecendo esquemas das ligações eléctricas que permitem executar quadros 
de distribuição, reguladores, ou circuitos em paralelo ou em série.

A INSERÇÃO DE REDES NOS EDIFÍCIOS E OS “ENCANAMENTOS” NECESSÁRIOS

Mais do que os equipamentos o que vai condicionar a edificação será a inserção de uma 
rede de tubos e cabos que, para bem servir, devem atravessar a totalidade do edifício, nos 
seus diversos pisos e fracções. Se, para as redes hidráulicas, e também para as redes de 
gás, os pontos a servir podem ser mais reduzidos e controlados, quando se implementa a 
introdução de redes eléctricas há algumas questões especificas que se colocam, desde uma 
maior disseminação de tubos ou cabos (iluminação, controle, abastecimento eléctrico), e o 
próprio risco do tipo de instalação, por se tratar de corrente eléctrica a 110 ou 220 voltes.

Figura 7: Estampa da BIP mostrando o “aspecto interior de uma estação central de corrente triphasada” ([S.N.] [1906]: 50a).

“Não se deve desprezar cuidado algum na colocação do fios, de maneira a garantir-lhes um 
bom isolamento e a poder reconhecer qualquer deles, em qualquer ponto da sua passagem.” 
(Ferreira AC [1920?]: 63). “As substancias mais empregadas nos revestimentos dos conductores 
electricos são: o algodão, a seda, a juta, o amiantho, a guttta-percha, o cautchouc e, modernamente, 
o papel”. ([S.N.] [1906]: 3).

Nas redes eléctricas notamos uma grande diferença relativamente ao que são essas redes 
actualmente: a execução de redes aparentes, com cablagem acessível, presa por acessórios 
de porcelana ou marfim, apenas protegida pelo revestimento isolador caiu quase 
completamente em desuso (Fig.8); para as redes enfiadas em tubagens, a grande estranheza 
coloca-se no material dessa própria tubagem. Antes da utilização comercial dos derivados 
do petróleo, como o PVC, todas as tubagens para enfiamento eléctrico eram executadas 
em latão, podendo o mesmo, por ser metálico, fazer as vezes do fio de terra da instalação 
(podendo ter de ser ‘reforçado’ por um fio, se as uniões entre tubos fossem isolantes). 
O mesmo latão poderia também ser utilizado em canalizações para abastecimento de gás, 
como se pode ver na tabela da Fig.9, que apresenta uma síntese dos materiais de tubos 
correntemente usados no início do século xx e o tipo de rede a que se destina.

Figura 8: Conjunto de páginas da BIP mostrando canalizações eléctricas com fio flexível. (Ferreira AC [1920?]: p374-p375).
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Figura 9: a) Tabela com o material da canalização e o tipo de rede em que se utiliza habitualmente, baseado nos livros ‘Encanamentos 
e Salubridade das Habitações’ e ‘Materiaes de Construcção’. b) Interruptores e comutadores. ([S.N.] [1906]: 18a).

a b

AS REDES HIDRÁULICAS: ESGOTO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

“Nas casas vulgares de renda modica o unico aparelho sanitario que entre nós se instala é 
a retrete [...] sendo essencial que o local destinado a esse fim tenha ventilação e luz directa 
por meio de janela para o exterior. [...] As dimensões minímas do compartimento da retrete 
poderão ser 0,m75 de largura por 1,m0 de comprido, sendo a porta d’abrir para o exterior” 
(Segurado [1910?]: 110).

A convivência directa de latrinas com o espaço da habitação sempre foi algo evitado durante 
muito tempo, e visto com desconfiança, como se percebe pela afirmação do legislador no 
Art. 42 do RSEU “§ 1º Não sendo perigosa nem incómoda a vizinhança de uma latrina bem 
construída e cuidadosamente conservada em perfeito estado de asseio e desinfecção, a sua 
colocação dentro da habitação é indiferente; mas para maior garantia convém escolher local 
onde uma corrente de ar cruzada corte a comunicação de atmosferas” (Portugal 1903-02-14).

Se uma instalação sanitária que rapidamente consiga descartar-se dos dejectos produzidos 
pode ser um local limpo, o problema que se levantou durante muito tempo foi como 
desenvolver mecanismos que o garantissem. Encontramos, por exemplo, em Ostia, a 
evidência de sanitários colectivos limpos pela passagem de água corrente, possibilitados 
quer pela proximidade de cursos de água, quer pela canalização da mesma pelas grandes 
infra-estruturas hidráulicas construídas pelos romanos. Encontramos o mesmo sistema, 
mas para uso privado, na casa dos repuxos, em Conímbriga (Fig.10). Contudo será apenas 
no século xvi que será inventada – e sem grande sucesso diga-se de passagem – o que pode 

ser considerada a antecessora das modernas sanitas com varrimento de limpeza por água – 
water closet [WC] como passou a ser designado não apenas em língua inglesa.

Sir John Harington [1560-1612] desenvolveu um WC que instalou na sua casa em Kelston, 
apresentado no seu livro ‘A New Discourse of a Stale Subject, called The Metamorphosis of 
Ajax’ (1596), onde descreve o seu invento, as melhorias que o mesmo traria, mas que foi 
também considerado uma alegoria política e um ataque à monarquia. Harington chega a 
instalar um WC no Palácio de Richmond, para a rainha Elisabeth I, mas aparentemente não 
foi do agrado da rainha pelo barulho que o mesmo fazia tornando público um tão privado 
momento (Fig.11). Seriam necessários muitos anos até que a questão do varrimento (e também 
da sifonagem) fosse novamente tratada. A patente apresentada, em 1775, por Alexander 
Cumming para um sifão em S, e a patente para um autoclismo/fluxómetro desenvolvida 
por Joseph Bramah, em 1778, lançam as bases paras as ‘modernas peças sanitárias’, por 
vezes ricamente decoradas, que passaram a poder equipar os edifícios (Fig.12). A mais 
próxima do autoclismo contemporâneo é a patente registada por Philip Haas, 1927, nos 
Estados Unidos.

Se uma casa de “renda modica” apenas tinha uma sanita, as outras casas já deveriam ser 
equipadas com retrete e bidet (com aro de madeira), e se fossem “casas de habitação própria”, 
deveriam ter “pelo menos duas retretes, sendo uma para os creados”. A casa de banho deve ser 
equipada com banheira, lavatório, bidet e retrete “sendo o esgoto d’esta ultima separado dos 
outros que podem ter um cano comum onde vão juntar-se os 3 ramais” (Segurado [1910?]: 
110-111). A casa de banho deveria ser independente da retrete (mas é vulgar não o ser), e 

Figura 10: Vestígios arqueológicos de instalação sanitária com varrimento por água corrente, casa dos repuxos, Conímbriga. Foto da 
autora em 2016.
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deve ter abastecimento de água para lavatório, banheira, bidet e autoclismo, bem como um 
esquentador aquecido a gás ou a óleo para as águas do banho, uma ‘inovação’ dos tempos 
modernos.

Figura 11: Representação da primeira sanita com autoclismo inventada por Sir John Harington The Metamorphosis of Ajax.
(Harington 1596).

Figura 12: Conjunto de páginas da BIP mostrando vários tipos de sifões. (Segurado [1910?]: 76-77).

NOVAS NECESSIDADES DE NOVOS TEMPOS: A COMUNICAÇÃO 
E O ENTRETENIMENTO

As correntes fracas abrem caminho a sistemas de comunicação, alguns deles actualmente 
já praticamente em desuso, e outros que ganharam importância desmedida na vida 
actual. “A campainha eléctrica é uma forma rudimentar da comunicação a distancia que 
abriu caminho à telegrafia e mais tarde à telefonia” (Sarmento [194?]: p363). “O telefone 
veio permitir a transmissão directa dos sons, com todas as suas modalidades, pelo sistema 
prático concebido por Graham Bell em 1876” (Sarmento [194?]: 370). A importância dos 
mesmos é reconhecida pois “por mais consideráveis que tenham sido os progressos dos 
conhecimentos humanos sôbre a electricidade, desde a rudimentar atracção do âmbar [...] até 
à transmissão perfeita do som, a telegrafia e a telefonia sem fios vieram, no século xx, facultar 
direcções novas às concepções estabelecídas e novos horisontes aparecem que induzem a novas 
hipóteses” (Sarmento [194?]: 375).

E o início de uma das indústrias de entretenimento é também referida. “O cinema sonoro é a 
imediata consequência da telefonia sem fio aplicada à fotografia animada, por intervenção da 
célula foto-eléctrica, cuja acção se baseia na propriedade de certos metais alcalino-terrosas, de 
emitir energia eléctrica, quando nêles incidem ráios luminosos” (Sarmento [194?]: 382-383). 
De fora ficava a ainda não inventada televisão.

CONCLUSÃO

Consultar o conjunto alargado de livros da BIP é fazer uma viagem no tempo, não apenas 
ao tempo inicial da publicação de um assunto, mas aos tempos intermédios de revisão 
e ampliação de edições, ou de reestruturação completa das mesmas. Como refere Hugo 
Sarmento, engenheiro chefe da AEG no Rio de Janeiro, relativamente à electricidade “nos 
últimos trinta anos multiplicaram-se vertiginosamente, com as aplicações que facultam novas 
observações, as teorias mais complexas e alcançaram-se as mais assombrosas realizações” 
(Sarmento [194?]: 382-383). Se achamos que nas questões da tecnologias a constatação 
se mantém cada vez mais verdadeira, com reconversões tecnológicas a efectuarem-se em 
ritmos cada vez mais curtos, deixando rapidamente no esquecimento formas de fazer e usar, 
percebemos ainda mais a importância de analisar livros como os da BIP que nos podem 
oferecer o conhecimento científico e técnico de um tempo, o seu tempo.
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1. – Os livros da 3.ª Série, Construção civil, são, em primeira edição da BIP dirigida por Thomaz 
Bordallo Pinheiro: Materiais de Construção, Edificações, Terraplenagens e Alicerces, Alvenaria 
e Cantaria, Trabalhos de Carpintaria Civil, Trabalhos de Serralharia Civil, Encanamentos e 
Salubridade das Habitações. Junta-se, já em edição da Livrarias Aillaud e Bertrand: Acabamento 
das Construções, Cimento Armado/Betão Armado, totalizando nove livros distintos. O livro 
Elementos de História de Arte, que no plano inicial corresponderia a 4 livros da 3.ª Série, acabou 
a ser editado pelas Livrarias Aillaud e Bertrand como um único livro, incluído na 3.ª Série em 
publicidade de 1926, correspondendo ao décimo livro. Contudo foi transferido para 1.ª Série, 
Elementos Gerais, em publicidade de 1939. Na década de 40 e já em edição da Livraria Bertrand, 
é publicado o Alvenaria, Cantaria e Betão que corresponderia a um décimo primeiro livro da 
3.ª série, se entretanto o Elementos de História de Arte não tivesse sido transferido para a 1.ª Série. 
Assim, considera.se que a 3.ª Série, Construção civil é constituída por dez livros.

2. – São colaboradores: “A. A. da Cunha Rosa – Official do exercito e Professor de mathematica da 
Escola Industrial Affonso Domingues. João Ribeiro Christino da Silva – Professor de desenho 
da Escola Industrial Marquez de Pombal. ‘l’homaz Bordallo Pinheiro – Professor de desenho de 
machinas da Escola Industrial Affonso Domingues. Joseph Fiiller – Professor de modelação da 
Escola Industrial Affonso Domingues. João Antonio Piloto – Architecto e Professor de desenho. 
Pedro Prostes - Official do exercito e Professor de ensino livre. Guilherme Ivens Ferraz – Official da 
armada e antigo professor do curso de pilotagem. Alberto de Castro Ferreira – Official da armada 
e instructor de electricidade da Escola de Torpedos. Eugenio Estanislau de Barros – Engenheiro 
naval e Demonstrador da Escola Naval. João do Pinho – Official da armada e Demonstrador 
da Escola Naval. Antonio J. Lima Santos – Official da armada e Professor da Escola Auxiliar de 
Marinha. Carlos Pedro da Silva – Official da armada e Engenheiro machinista. Severiano Ivens 
Ferraz – Official da armada e Professor do Lyceu do Porto. Ferreira de Freitas – Desenhador chefe 
e Professor de desenho das aulas do Arsenal de Marinha. Joaquim de Vasconcellos – Professor do 
Lyceu do Porto. João E. Santos Segurado – Engenheiro industrial. Henrique Syder – Engenheiro 
industrial. A. S. Soares Duarte – Engenheiro civil. J. F. JUazoni da Costa – Conductor de obras 
publicas. H. Franccm da Silveira – Technico industrial. João J. dos Santos – Chefe das officinas 
da Empreza Industrial Portugueza. Libanio da Silva – Mestre e chefe de typographia. Décio 
Carneiro – Escriptor e director da Revista de Couros e Pelles.” (Pinheiro [1910])

3. – A Livraria Clássica foi fundada em 1854, na Rua dos Latoeiros, no Rio de Janeiro, por Nicolau 
António Alves (Hallewell 2005: 279). O contrato de formação da sociedade Alves & Cia, como 
proprietária da Livraria Clássica, é celebrado em 10 de Fevereiro de 1882 (Bragança 2004: 
5). Francisco Alves abre em 1894 a filial da Livraria Clássica, de Alves & Companhia, em São 
Paulo (Bragança 2004: 6). A partir de 13 de Setembro 1897 a propriedade da Livraria Clássica 
passa completamente para as mãos de Francisco Alves, tomando, com o tempo, a designação de 
Livraria Francisco Alves (Bragança 2015: 233). A Livraria Francisco Alves & Cia é formada 
em 5 de Janeiro de 1903 por fusão da Francisco Alves, do Rio de Janeiro e da Alves & Cia de São 
Paulo, usando como chancela editorial “Livraria Francisco Alves” (Bragança 2004: 9). A filial 
de Belo Horizonte será aberta em 1910 (Bragança 2004: 11).

4. – Todos os livros cujo depósito legal foi feito até Janeiro de 1911 ou são impressos na Typographia 
da Livraria Ferin, na Rua Nova do Almada ou, maioritariamente, na Tipografia da Empresa da 
História de Portugal, na Rua Ivens. Contudo ‘O Gafanhoto’, na publicação de 1910, já é composto 
e impresso nas instalações de ‘A Editora’.

5. – Posturas de 1889: “Capítulo xix – Goteiras.
Art. 74.º Todos os proprietários de casas situadas nas ruas ou praças do concelho, ficam obrigados 
a recolher as águas pluviais dos telhados das suas casas, e a conduzi-las por canos de grés, chumbo, 
folha de flandres, ou outro qualquer metal, introduzidos nas paredes, ou colocadas junto a elas, 
de forma que as águas não pinguem ou caiam sobre a via pública, e possam encaminhar-se por 
baixo dos passeios, a fim de escoarem pela valeta, sob pena de 20$000 reis.

Art. 75.º O disposto no artigo antecedente será executado por zonas, que a câmara designará 
por anúncios publicados nos jornais, devendo os proprietários dos prédios compreendidos nas 
zonas, dar cumprimento à postura dentro do prazo marcado nos mesmos anúncios, sob pena 
de incorrerem na respectiva multa, que lhes será aplicada novamente, se, decorridos que sejam 
mais trinta dias, depois da imposição da primeira multa, não derem cumprimento a esta postura, 
e assim sucessivamente continuará a ser aplicada a multa, com os mesmos prazos de intervalo, 
até que satisfaçam, pela forma prescrita no artigo antecedente. Nas mesmas penas incorrem 
aqueles que os retirarem depois de colocados, ou os não reformarem convenientemente quando 
se deteriorarem.” (CMPorto 1889).

6. – A iluminação a Gás foi introduzida em Lisboa em 1848, no Porto em 1855, e em Coimbra, num 
regime de exploração monopolista (Matos 2011: 117-118).
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