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Nota à edição:

O corpo de texto da presente tese encontra-se escrito em português, 
não obedecendo ao novo acordo ortográfico.
Todas as citações foram traduzidas livremente pela autora.
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Ao 157 da Rua do Bonfim
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A presente dissertação procura analisar diferentes processos de pro-
jecto de requalificação decorridos em ilhas selecionadas da freguesia 
do Bonfim, à luz das actuais dinâmicas habitacionais urbanas a decor-
rer na cidade do Porto. Num momento em que as desigualdades no 
acesso à habitação na cidade estão a acentuar-se, questiona-se se cada 
projecto responde às necessidades das populações que actualmente se 
encontram excluídas pela falha de mercado existente ou se serve outros 
interesses. 
Neste mundo globalizado onde mais de metade da população vive em 
cidades, o acesso à habitação é definido pelo capital. Investimentos 
imobiliários e indústrias turísticas acrescentam pressão aos núcleos ha-
bitacionais pelo consumo do espaço urbano, especialmente em lugares 
com alto valor cultural e patrimonial como o centro do Porto. Tal, reduz 
a oferta habitacional que atenda às possibilidades dos residentes locais, 
sobrepondo os interesses dos visitantes às necessidades dos residentes. 
Actualmente, na contínua busca por maior rentabilidade, os agentes 
envolvidos nestes processos alargam o raio de acção para zonas ante-
riormente periféricas. Territórios como o Bonfim, desde sempre asso-
ciados à indústria e ao operariado, passam a ser objecto de interesses 
especulativos. As ilhas, surpreendentemente, passam de recurso habi-
tacional básico a produto tipicamente portuense. 
Perante a eminência da substituição populacional, procura-se que a 
prática arquitectónica construa soluções que visem a protecção destas 
populações. Para tal, através da análise das redes que suportam os pro-
jectos, buscam-se ferramentas que potenciem a contribuição do arqui-
tecto na construção do acesso à habitação urbana e de qualidade para 
todos.

Resumo
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Abstract

The present thesis aims to analyze different processes of project rede-
velopment carried out in selected 'ilhas' of Bonfim, from the standpoint 
of the current urban housing dynamics taking place in the city of Opor-
to. At a time when the inequalities in access to housing are becoming 
more acute, it is questioned whether each project answers to the ne-
eds of the population that is currently being excluded by the existing 
market failure, or serving other interests.
In this globalized world where more than half the population lives in 
cities, the access to housing is defined by capital. Real estate invest-
ments and tourism industries add pressure to the housing clusters by 
the consumption and commercialization of the public space, particu-
larly in places with high cultural and heritage value such as the center 
of Oporto. Hence, the supply of housing that meets the needs of local 
residents is reduced, thus overriding the interests of visitors to the ne-
eds of local residents. Currently, in the continuous search for greater 
profitability, the agents involved in these processes are extending their 
range of action to peripheral areas. Territories such as Bonfim, alwa-
ys associated with industry and the working class, are now subject to 
speculative interests. The 'ilhas', unbelievably, go from a basic housing 
resource to a typical commodity product of Porto.
Given the eminence of population substitution, this thesis arises the ar-
chitectural practice as a mean of constructing solutions to protect these 
populations. Thus, through the analysis of the networks that support 
the projects, there are sought tools that enhance the contribution of the 
architect in the construction of the access to quality urban housing for 
everyone.
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Apresentação

Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas comunitárias e processo de projec-
to no Porto oriental, nasce de uma vontade pessoal de compreender 
as alterações visíveis num território familiar, no oriente de um Porto 
cada vez mais globalizado. Num momento da história em que mais 
de metade da população mundial vive em centros urbanos e em que 
as indústrias turísticas assumem uma importância preponderante nas 
economias ocidentais, acentua-se, mais do que nunca, a necessidade de 
aprender a conjugar diferentes modos de habitar (n)a cidade contem-
porânea. 

Nesta sociedade orientada para o mercado, a habitação tornou-se um 
“produto financeiro de alta rentabilidade”.1 O acesso à habitação está 
condicionado a quem tem acesso ao capital, originando assimetrias que 
reconfiguram a paisagem social e urbana de muitas cidades. Enquanto 
cidade global,2 questiona-se se (O)Porto acompanha esta tendência, 
de priorizar vontades de investidores sobre necessidades da população 
ou se se dá primazia ao acesso à habitação urbana de qualidade para 
todos. A contestação de alguns grupos perante a disparidade existente 
entre os baixos rendimentos da população portuguesa e o valor da ha-
bitação praticado actualmente no mercado deixam antever que possi-
velmente estas novas dinâmicas urbanas têm vindo a “ganhar terreno”. 

Nesta eventualidade, as ilhas do Porto surgem no centro de um debate 
aceso em torno da visão futura da cidade. Desde sempre um problema, 
estes núcleos afiguram-se hoje como uma oportunidade, evidencian-
do-se como uma das modalidades habitacionais portuenses mais vul-
neráveis à mercantilização da habitação.3 O perfil dos seus habitantes 
(maioritariamente idosos e de baixos rendimentos) bem como o poten-
cial do “imóvel” (tanto pela localização central de muitos destes nú-
cleos, como pelo baixo custo de reabilitação envolvido), associados à 
ausência de medidas de protecção destas populações (contratos desac-
tualizados ou inexistentes), criam condições mais favoráveis para que 
a substituição destes grupos por outros com maior poder de compra 
aconteça. Assim, a presente investigação questiona se as dinâmicas de 
requalificação actuais a ocorrer nestes núcleos respondem às necessi-
dades das populações que crescentemente se veem excluídas pela falha 
de mercado existente ou se servem outros interesses. 

1 DOMINGUES, Álvaro, 
et al, Território: Casa Co-
mum, Porto: FAUP, 2015, 
p. 120

2 SASSEN, Saskia, The 
Global City: introducing 
a Concept, Winter/Spring 
2005, Volume XI, Issue 2

3 MADDEN, David, MAR-
CUSE, Peter, In defense 
of housing: The Politics of 
Crisis, Nova Iorque: Verso 
Books, 2016



Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas comunitárias e processo de projecto no Porto oriental

12

[Fig. 1] Alterações visíveis 
na Rua do Bonfim

Fotografias da autora
Setembro 2018



Parte I. Habitar (n)o Bonfim: da ilha para o mundo

13

É perante a constatação que o centro da cidade está saturado de oferta 
para segmentos com maior poder de compra e que quando este pro-
cesso começa numa zona “prossegue rapidamente até que todos ou a 
maioria dos ocupantes originais da classe trabalhadora sejam deslo-
cados e todo o carácter social do distrito seja alterado”4, que se obser-
va a expansão do fenómeno para territórios anteriormente periféricos. 
Na actualidade, “a zona oriental do Porto é um território em disputa. 
Antes considerada terra de ninguém, apenas um refúgio entre os restos 
do naufrágio, hoje muitos veem nela o Tesouro do Oriente”.5

Neste contexto, e atendendo às limitações do formato da Dissertação 
de Mestrado que não possibilita a abrangência de uma temática tão 
alargada, elegeu-se a freguesia do Bonfim, no Porto oriental, como o 
território de estudo que permite enquadrar a construção de um posicio-
namento crítico perante os impactos das actuais dinâmicas urbanas a 
decorrer na cidade. 

A sua localização geográfica (actualmente) próxima ao centro e a ou-
tros locais de interesse, o tecido social envelhecido (27% com mais de 
65 anos) e inactivo (56,2%)6, a alta percentagem de alojamentos vazios 
(20%)7 e o legado industrial que impulsionou a proliferação de inúme-
ras ilhas, tornam este território adequado para testar a operatividade de 
ferramentas que visem a requalificação destes núcleos para a fixação 
de populações, promovendo o acesso à habitação urbana de qualidade 
para todos e contrariando lógicas mercantilistas que permitem o acesso 
apenas a alguns.

Assim, numa primeira parte da análise, pretende-se uma compreensão 
gradual das várias dimensões, complexas, às quais as ilhas do Bonfim 
se encontram circunscritas. Procurando simplificar a aproximação a 
este objecto de estudo, opta-se por ir ampliando a escala de observa-
ção, tal qual projecto desenhado no espaço. Cada momento incentiva 
a compreensão de processos inerentes ao panorama actual das ilhas do 
Bonfim, sustentando que os fenómenos actuais que ocorrem à escala 
global têm impacto na mais pequena escala em observação aqui presen-
te: a casa. Procura-se balizar realisticamente o campo de investigação, 
reconhecendo a mudança de paradigma actual perante estes núcleos, 
desde sempre diabolizados e que hoje surgem como uma oportunidade.

Para quem?

4 GLASS, Ruth, London: 
Aspects of Change, London: 
Centre for Urban Studies, 
1964, p. xviii

5 “Oporto” in Gentrifica-
ción no es un nombre de 
señora, Left Hand Rotation, 
2017, p. 65

6 Conforme identificado no 
Projecto de delimitação da 
Área de Reabilitação Ur-
bana do Bonfim (A.R.U.), 
2018, p. 7. Enquanto indi-
víduos classificados como 
“inactivos” considerem-se 
os reformados, desempre-
gados, à procura do primei-
ro emprego, etc

7 INE 2011

Apresentação
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À escala municipal, caracterizam-se as dinâmicas habitacionais urba-
nas identificadas na cidade do Porto, e em particular na “baixa” (cen-
tro) da cidade, bem como a polaridade que marca o actual discurso 
público. Num lado, “Porto Ponto” (posicionamento municipal, institu-
cionalizado e instaurado como vigente). No outro lado, “Morto Ponto” 
(posicionamento popular, informal e contestatário). A definição dos 
dois extremos do debate em relação à questão do acesso à habitação de 
qualidade para todos procura balizar o espectro de abordagens possí-
veis, ainda que estas não sejam objecto de aprofundamento na presente 
investigação.  

À escala local, buscam-se indícios de substituição de populações na 
freguesia do Bonfim. Assumindo que este território poderá ser o próxi-
mo a ser consumido dada a sua atractividade para grupos investidores, 
buscam-se indícios dos dois posicionamentos anteriormente caracte-
rizados. De referir que a ausência de dados/indicadores actualizados 
(últimas informações censitárias datam de 2011) condiciona a total per-
cepção da dimensão do que se propõe observar, pelo que se recorre a 
parâmetros nacionais/municipais quando pertinente bem como à obser-
vação directa, no terreno, de indícios de modos de habitar (n)o Bonfim. 

À escala celular, desconstrói-se o processo de mercantilização da ilha, 
no contexto do Bonfim global. Partindo do seu reconhecimento en-
quanto recurso de habitação básica para populações com menos re-
cursos, identificam-se os processos que a convertem em produto tipi-
camente portuense, através da definição do seu valor de uso, valor de 
troca e valor simbólico.  

Numa segunda parte da análise, procura-se compreender como se ar-
quitecta o poder no panorama habitacional actual na freguesia. Reco-
nhecendo que os processos de requalificação actuais a decorrer na ci-
dade são suportados por redes de agentes interessados, foi realizado 
um exercício de reconhecimento dos presentes no contexto do acesso à 
habitação para as populações com menos recursos no Bonfim, um so-
ciograma (Janeiro de 2017). Posteriormente, foi possível categoriza-los 
mediante o sector económico no qual se inserem. Uma vez que cada um 
representa distintos graus de poder e de interesse nos processos de pro-
jecto, a sua caracterização suporta a análise de três casos de processos 
de reabilitação em ilhas selecionadas na freguesia do Bonfim. 
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Cada uma das três operações em estudo é impulsionada por um dis-
tinto sector. Assim, define-se a rede de agentes que suporta a concre-
tização de cada projecto, bem como quais os distintos graus de poder 
e interesse. Procurando acrescentar outra perspectiva à temática em 
análise, cada uma conta com a entrevista de um profissional envolvido 
no processo, cujas transcrições constam no Volume Anexo da presente 
Dissertação. 

Cada caso possibilita um diferente enquadramento para colocar as 
questões-chave, que permitem a análise sistemática: De quem? Como? 
O quê? Para quem? Qual a possibilidade de replicação do processo? 
Qual a articulação e contribuição da arquitectura? É na resposta a 
estas questões que se procuram retirar aprendizagens e desafios para o 
futuro, bem como identificar ferramentas utilizadas que possam contri-
buir para a promoção das ilhas do Porto enquanto recurso habitacional 
urbano acessível e para todos. 

Numa terceira parte, procurando fechar o círculo, procede-se à explo-
ração de 13 propostas para a 27ª edição do Concurso de Soluções Pla-
dur, que em 2017 teve como tema “Reabilitar para Arrendar: espaços 
habitáveis no Porto”. Analisam-se os resultados arquitectónicos cria-
dos num contexto académico que procura responder a um programa de 
requalificação de uma ilha, habitada, na Rua da Praça da Alegria, a sul 
da freguesia do Bonfim. 

Tratando-se de um contexto académico que não pressupõe operação 
física como nos casos de estudo anteriores, a análise intenta reconhe-
cer como é que a articulação de novos agentes a uma rede existente 
valida uma plataforma já institucionalizada, como o presente concurso 
de arquitectura. Procura-se também compreender se a articulação de 
interesses e formas de abordar o objecto potenciou a aproximação das 
soluções arquitectónicas à realidade do lugar, cujas várias dimensões 
se procuram salvaguardar através de um programa mais completo. 

Chegando por fim ao reconhecimento dos vários passos necessários 
para a validação desta plataforma, tenciona-se contribuir para outras 
(novas) plataformas projectuais que visem a requalificação destes nú-
cleos enquanto solução habitacional, tanto para as populações mais vul-
neráveis actualmente, como para o cidadão comum, que encontram nas 
ilhas uma nova solução para habitar (n)um Porto cada vez mais global.

Metodologia



Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas comunitárias e processo de projecto no Porto oriental

16



Parte I. Habitar (n)o Bonfim: da ilha para o mundo

17

Quase dois séculos passados desde a Revolução Industrial, a urbani-
zação mundial prossegue e acelera. Em 2008, um marco histórico foi 
ultrapassado, com mais de metade da população, cerca de 3,3 biliões 
de pessoas, a viver em centros urbanos.8 Actualmente, em 2018, a ten-
dência continua, com cerca de 55% da população a viver em áreas ur-
banas.9 Dados do World Cities Report da UN-HABITAT projectam que 
em 2030, cerca de 6,45 biliões de habitantes (aproximadamente 75% 
de um total estimado de 8,6 biliões) viverão em cidades.10

A cidade confirma-se como destino-objectivo. Este aumento exponen-
cial traduz-se, seguindo Bell e Alves, em quatro tipos de migração: 
“migrantes laborais” (procura de emprego ou educação); “migrantes 
aposentados” (procura de novas residências ou locais de investimen-
to); “migrantes forçados” (contextos mais extremos como a fuga a 
conflitos armados, a alterações climáticas,...); e “migrantes internos” 
(movimentações dentro do próprio país ou região).11 É também desti-
no para fluxos sazonais, decorrentes de vagas turísticas que buscam 
novas experiências urbanas. Independentemente da motivação, o au-
mento dos fluxos migratórios em conjugação com as necessidades dos 
residentes nativos, cria pressões de várias ordens no organismo urba-
no, não se cingindo à sobrecarga das infraestruturas e serviços. Com 
migrantes provenientes de “organismos completamente diferentes das 
grandes cidades”,12 acentua-se a necessidade de conjugar distintas vi-
vências e modos de habitar o espaço.

Neste contexto eminentemente urbano, e inseridos numa sociedade di-
rigida pelo mercado, quem tem poder de compra suficiente tem acesso 
aos direitos e garantias das soluções inseridas no enquadramento legal 
vigente. Quem não tem, deve procurar outras formas, legítimas ou não.

Neste sentido, uma parte da população não consegue aceder a uma habi-
tação condigna, um direito humano básico e fundamental, definido pelo 
Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.13 A solução 
encontrada passa, muitas das vezes, em estabelecer residência nos inú-
meros assentamentos informais, ilegais e sem  protecção legislativa que 
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1. Escala municipal: cidade no Mundo

8 State of the World’s Cities 
2008/2009, Harmonious Ci-
ties, UN-HABITAT, 2008, 
p. 29

9Perspectivas da População 
Mundial: Revisão de 2017, 
Departamento dos Assuntos 
Económicos e Sociais das 
Nações Unidas

10 State of the World’s Cities 
2008/2009, Harmonious Ci-
ties. UN-HABITAT, 2008, 
p. 29

11 BELL, Simon, ALVES, 
Susana, et al, Migration and 
Land Use Change in Euro-
pe: A Review, Living Rev. 
Landscape Res 4, 2010, p. 
16-18

12 Segundo Jane Jaco-
bs,“(...) cidades, subúrbios 
e até pequenas cidades são 
organismos completamente 
diferente das grandes ci-
dades”. In JACOBS, Jane, 
The death and life of great 
American cities, Nova Ior-
que: Vintage Books Edition, 
1992, p. 16

13 Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Assem-
bleia Geral das Nações Uni-
das, Paris, 10 de dezembro 
de 1948
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orbitam em torno dos grandes centros urbanos, principalmente em paí-
ses menos desenvolvidos. Segundo dados da UN-HABITAT, em 2016, 
uma em cada oito pessoas viviam em assentamentos desta natureza.14

Enquanto manifestação extrema desta circunstância pode-se mencio-
nar os cerca de 881 milhões de residentes de slums, favelas, bairros, 
(...)15, ainda que outras manifestações - menos perceptíveis, mas ainda 
assim, graves - componham o quotidiano de muitas cidades. Em ambas 
as situações, estes grupos dependem da economia urbana para subsistir 
e são, ao mesmo tempo, peças fundamentais para o funcionamento da 
máquina. Contudo, querem-se do outro lado da linha; são feitos invi-
síveis e tornados inexistentes pois, conforme constata Boaventura de 
Sousa Santos, “(...) a não existência é produzida sempre que uma certa 
entidade é desqualificada e considerada invisível, não inteligível ou 
indesejável.”16

Nesta linha de produção de inexistências, as formas de uso do espaço 
urbano denunciam a filtragem social. Alinhadas com a lógica do capi-
tal, escondem-se por detrás de barreiras físicas, zonas guetizadas, pa-
cotes de soluções estandardizadas, (...) e muitas outras (re)acções que 
contribuem para uma crescente segregação social e espacial daqueles 
habitantes. As estruturas alternativas de produção do espaço urbano 
são também invisibilizadas, uma vez que para ser aceite pela maioria, 
qualquer estratégia de intervenção deve expressar-se nos mesmos ter-
mos do dominante. O desafio reside na conjugação destas ferramentas 
existentes, de modo a criar algo que não era previsto.

Num outro cenário, visível ao público, desenrola-se o “progresso”. Per-
seguido e mediatizado, é apenas acessível àqueles que possuem a cha-
ve de acesso e, consequentemente, o poder de escolha. Ainda assim, tal 
revela-se uma moeda de duas faces pois, conforme explica Bauman, “A 
vida de um selecionador será sempre uma bênção mista, mesmo que 
(ou melhor, porque) o leque de escolhas é amplo e o volume de novas 
experiências possíveis parece infinito”.17 Vista deste prisma, a cidade é 
uma montra com possibilidades aparentemente infinitas, onde o leque 
de escolhas potenciadas pela era digital apresenta diariamente ao usuá-
rio novas e melhores experiências.

14 Participatory Slum Up-
grading Programme, Slum 
Almanac 2015/2016: Tra-
cking Improvement in the 
Lives of Slum Dwellers, 
Nairobi: PSUP Team Nairo-
bi, 2016, p. 2

15 op. cit., p.2

16 SANTOS, Boaventura, 
Descolonizar el saber, rein-
ventar el poder, Montevi-
deo: Ediciones Trilce, 2010, 
p. 22

17 BAUMAN, Zygmunt,
Liquid Modernity, Cam-
bridge: Polity Press, 2000,
p. 87
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Quotidianamente, surgem inovadoras conceptualizações sobre as cida-
des, na continuação do mote Think Global, Act Local.18 Seja uma Smart 
City19 ou uma Fab City20, as soluções contemporâneas às questões ur-
banas assentam, na maioria das vezes, no aperfeiçoamento do link en-
tre utilizador e tecnologia, procurando cidades mais eficientes à escala 
local e conectadas à escala global. Perante este cenário, pode-se confir-
mar a aldeia global antevista por Marshall McLuhan na década de 60.21 
Contudo, reconhece-se que a escala do fenómeno foi suplantada pela ci-
dade global que Saskia Sassen apresentou na década de 90,22 resultado 
da globalização, impulsionada pela livre circulação de pessoas e bens.

A globalização veio alterar a forma como vivemos e nos conectamos. 
Em 2018, foi ultrapassado o recorde de 4 biliões de utilizadores com 
acesso à internet, que ascende agora a cerca de 40% da população mun-
dial.23 A população que não tem acesso (aproximadamente 7.2 biliões, 
60% da população mundial) vive em países menos desenvolvidos, em 
que apenas uma em cada dez pessoas pode aceder à informação.24 A par 
das redes de comunicações, também as redes de transporte registaram 
um considerável desenvolvimento e vieram impulsionar sectores que 
operam à escala global, em particular as indústrias turísticas.

Fundamentais para a economia dos países pelas receitas geradas, o fun-
cionamento e estabelecimento de negócios sustentados na actividade 
turística tem, contudo, vindo a originar alguns problemas. A imposição 
dos serviços adequados a estadias temporárias em detrimento daqueles 
utilizados quotidianamente pelos residentes habituais tem tido reflexos 
na qualidade de vida dos habitantes, particularmente na questão do alo-
jamento onde, crescentemente, é dada primazia à vivência temporária 
sobre a vivência permanente.

Os actuais impactos de correntes turísticas no quotidiano de muitas ci-
dades “da moda” têm vindo a ser notícia um pouco por todo o mundo, 
tornando-se, ironicamente, moda por si só. Num momento da história 
em que o online se confunde com o offline, o ecrã é a montra do sector 
turístico. Seja através do city branding, de starchitecture ou de outros 
inglesismos próprios de um mundo cada vez mais standard, o produto 
é a cidade e os seus modos de vida,25 publicitadas em plataformas com 
alcance global.

18 A afirmação “Pensar glo-
balmente, agir localmente” 
é comummente atribuída a 
Patrick Geedes, urbanista 
escocês do início do séc.
XX.

19 Sobre as Smart Cities,ver 
MUSA, Sam, Smart City 
Roadmap, 2016. Disponível 
em <https://www.academia.
edu/21181336/Smart_City_
Roadmap>
20 Sobre as Fab Cities, ver 
Fab City Whitepaper, dis-
ponível em <https://fab.
city/>

21 Termo cunhado na déca-
da de 1960 por Marshall 
McLuhan para descrever 
como os seres humanos es-
tão cada vez mais conecta-
dos pela tecnologia, fazendo 
com que o mundo possa ser 
visto como uma "aldeia".

22 Termo cunhado na déca-
da de 90 por Saskia Sassen, 
para definir as cidades com 
maior poder/influência so-
bre outros centros urbanos, 
menos poderosos. 

23 Número de utilizadores e 
distribuição por países em 
Dezembro de 2017. Dis-
ponível em <https://www.
internetworldstats.com/
top20.htm>.

24 International Telecommu-
nication Union (ITU), agên-
cia das Nações Unidas es-
pecializada em informação 
e tecnologias da comunica-
ção. Disponível em <https://
www.itu.int/>

25 “As «ilhas» do Porto e 
o turismo dos modos de 
vida”. Disponível em <ht-
tps://www.revistapunkto.
com/2017/09/as-ilhas-do-
-porto-e-o-turismo-dos-mo-
dos.html>
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Para os técnicos que operam na produção do espaço urbano, tal como 
os arquitectos, o reconhecimento da bigger picture torna-se fundamen-
tal para a construção de ferramentas e resultados mais justos e iguali-
tários socialmente. Deste modo, procura-se balizar, realisticamente, o 
campo de investigação, compreendendo se os fenómenos actuais que 
ocorrem à escala global têm impacto na mais pequena escala em ob-
servação, a casa.

No actual panorama geopolítico mundial e europeu, eventos como cri-
ses de refugiados, atentados e outras ocorrências originaram uma reor-
ganização do mapa de destinos que, até então, eram tidos como mecas 
turísticas. Neste contexto, enquanto país europeu periférico deslocado 
dos principais focos destas ocorrências, Portugal tem vindo a ganhar 
relevância no mercado turístico, que se tornou um dos pilares da eco-
nomia portuguesa (9% do PIB).

Atributos como a segurança, o clima ameno, a gastronomia, patrimó-
nio, (...) mas, e essencialmente, um custo de vida mais acessível quan-
do comparado com outros países europeus, tornam o país à beira-mar 
plantado num destino atractivo para muitos, com especial procura no 
Algarve, Porto e Lisboa (capital). Neste panorama, a cidade do Porto, 
segunda maior cidade de Portugal, fez a sua entrada nos circuitos glo-
bais de uma forma bastante acelerada.

A nível nacional, o aumento do número de ligações aéreas comprova 
esta tendência, registando uma subida de 16.4% face a 2017, com 52,8 
milhões de passageiros.26 Quanto ao tipo de oferta, existem pelo menos 
16 companhias aéreas low cost27 a operar em Portugal no ano de 2018, 
com a Ryanair, com 87 rotas europeias activas e 8 destinos transa-
tlânticos, a liderar na oferta.28 No Porto, a tendência mantem-se, com 
o número de ligações do aeroporto Francisco Sá Carneiro a ascender 
a 10 milhões de passageiros em 2017 (aumento de 15% face ao ano 
anterior), e com perspectivas de ultrapassar 12 milhões em 2018.29 
O Metro do Porto também registou um aumento, com 60,6 milhões 
de validações, um crescimento de 4,5% face aos 58 milhões de 2016:

26 dados INE 2018

27 As companhias low cost 
assentam numa "estratégia 
de preços em que uma em-
presa oferece um preço re-
lativamente baixo para es-
timular a procura e ganhar 
participação de mercado. 
(...) geralmente é empregue 
quando o produto tem pou-
ca ou nenhuma vantagem 
competitiva ou onde econo-
mias de escala são alcançá-
veis com maior volumes de 
produção." Disponível em: 
<http://www.businessdic-
tionary.com/definition/low-
-cost-strategy.html>

28 Companhias aéreas low 
cost a operar em Portugal. 
Disponível em: <https://
www.e-konomista.pt/artigo/
companhias-aereas-low-
-cost-operar-portugal/>

29 Estatísticas de passageiros 
do Aeroporto Sá Carneiro. 
Disponível em: <https://ae-
roportodoporto.wordpress.
com/estatisticas-2018/>. 
De referir que em Março 
de 2018 foi acrescentada 
uma nova área de controlo 
de segurança ao aeroporto, 
perspectivando mais cresci-
mento. “Em termos percentuais, a Linha Violeta (E), que serve o aero-

porto do Porto, foi a que mais cresceu (11%), o que leva a Me-

1.1. (O)Porto: cidade global
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Perante estes números e perspectivas de aumento, é notório que Portugal 
e a cidade do Porto se consolidam, cada vez mais, como marcas com cres-
cente projecção global. A construção da marca de uma cidade é a promo-
ção de um lifestyle, através da qual a cidade passa de local a destino.31

O espaço urbano, as cidades, tratam-se de um cenário altamente media-
tizado, como que promessa de algo mais.  Tal qual produtos, têm de com-
petir entre si, empreendendo naquilo que Kotler, Haider, e Rein, desig-
naram em 1993 pelo processo de city branding.32 Segundo os autores, 
o conceito de marketing urbano trata-se do marketing de lugares, em 
função da sua abrangência. Para Ocke e Ikeda, este conceito refere-se à:

Procurando atingir posições relevantes nos circuitos económicos inter-
nacionais, as cidades “competem entre si”, através de técnicas de  city 
marketing que as tornam visíveis nos mercados internacionais, prome-
tendo um ideal de experiência ou lifestyle. Por vezes, tal processo sua-
vizará a realidade, procurando estandardiza-la para o consumidor.

Seguindo esta linha, procura-se investigar se tal processo foi implemen-
tado na cidade do Porto. Atentando agora na escala municipal, anali-
sam-se seguidamente duas perspectivas – Porto Ponto e Morto Ponto. 
A escolha de ambas deve-se ao peso que têm no discurso público. Re-
correndo a esta estratégia narrativa, procura-se identificar as visões ex-
tremas do debate em torno das actuais dinâmicas urbanas na cidade do 
Porto e, em particular, da mercantilização da habitação. Reconhece-se 
a possibilidade de existirem outras maneiras de fazer as coisas, que 
não se inserem em nenhum dos dois extremos; reconhece-se também 
que se tratam de discursos sobre a realidade, não a realidade em si; são 
visões extremas que nada são por si próprias. Ainda assim, a exposição 
de cada perspectiva contribui para definir as polaridades (e limites) do 
debate, enquadrando estas e outras questões:

30 Registo de clientes anuais 
do Metro do Porto. Dispo-
nível em: <https://www.
metrodoporto.pt/frontoffice/
pages/572?news_id=289>

31 BRAUN, Erik, City 
Marketing: Towards an In-
tegrated Approach, Roter-
dão: Erasmus University 
Rotterdam, 2008

32 KOTLER, Philip, HAI-
DER, Donald, REIN, Ir-
ving, Marketing places: 
attracting investment, in-
dustry and tourism to cities, 
states and nations, New 
York: The Free Press, 1993

33 OCKE, Marco, IKEDA, 
Ana, Marketing de lugar: 
estado da arte e perspecti-
vas futuras, USP: São Paulo, 
2014, p.671-683. Disponí-
vel em <http://www.scielo.
br/pdf/rausp/v49n4/0080-
2107-rausp-49-04-0671.
pdf>. Os mesmos autores 
identificam também as três 
fases segundo as quais o 
processo pode ser construí-
do: promoção, planeamento 
e branding.

“(...) aplicação do processo de troca estabelecido pelo conceito de marketing 
entre determinada região, cidade, estado ou país e os habitantes  locais, visitantes, 
organizações e investidores com o objetivo de gerar valor às partes envolvidas.”33

tro do Porto a estimar que, em 2017, mais de 1,9 milhões de pessoas-
tenham utilizado o metro em deslocações de e para o aeroporto.”30

Está a cidade do Porto a ser apresentada como produto? Quais os 
indícios de city branding visíveis na cidade? Para quem se destina 
o produto? Serve as populações locais ou prevê outros utilizadores? 
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[Fig. 2] Hashtag #Porto.
Acedido em <https://www.
instagram.com/>

Setembro de 2018
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O primeiro posicionamento em análise remete para o processo de re-
novação/criação da imagem da cidade. A marca Porto Ponto surgiu 
em 2014, e veio impulsionar mudanças significativas no Porto. Por um 
lado, considera-se que permitiu uma renovação da imagem do exe-
cutivo, que alterou em 2013. Por outro, impulsionou a renovação da 
imagem da cidade nos circuitos económicos e turísticos internacionais, 
atraindo novos fluxos populacionais e, intrinsecamente, capitais.

Neste ponto de vista, da cidade fez-se marca. Em 2014, o White Stu-
dio ganha o concurso promovido pelo executivo de Rui Moreira para 
o desenvolvimento da nova imagem da cidade do Porto, actualizando 
a já icónica Torre dos Clérigos. A identidade gráfica de “Porto Ponto” 
incorpora os elementos típicos, mas compreende a ideia de uma marca 
em evolução, através de um sistema ao qual se podem acrescentar ou 
retirar ícones.

A definição dos elementos-base ancora-se a certos edifícios e eventos 
culturais da cidade; a starchitecture da Casa da Música, o iconismo da 
Torre dos Clérigos e da ponte D. Luís, (…) mas também à gastronomia, 
à ligação ao mar e ao rio, à cultura ou à noite de São João. Sobre esta 
nova visão de cidade, pode ler-se na memória descritiva do projecto:

À semelhança de estratégias de city-marketing implementadas noutras 
cidades, que resultaram em produtos como a Nova Iorque “Big Apple”, 
a Barcelona de Woody Allen ou a Paris do romance, consegue-se iden-
tificar qual o estilo de vida que se pretende associar ao Porto. Uma 
cidade global, multicultural, inclusiva, carregada de uma extensa he-
rança histórica, mas, e essencialmente, voltada para o futuro. A marca 
Porto Ponto ganhou vários prémios de design e branding, como os ED 
Awards, D&AD Awards e Graphis.35 Três anos depois, em 2017, o Por-
to é eleito como “European Best Destination”.

A cidade-produto é promovida como um lugar (in)teressan-
te, na moda, um destino de consumo artístico e cultural.36 Segun-
do  Richard Florida, certas cidades conseguem atrair mais membros

34 Memória descritiva do 
projecto "Porto city identi-
ty". Disponível em: <http://
www.eduardoaires.com/
studio/portfolio/porto-city-
-identity/>

35 Pouco tempo depois, sur-
giram suspeitas de plágio 
do projecto por um estúdio 
de Berlim. Mais informa-
ção disponível em: <http://
www.meiosepublicidade.
pt/2015/05/berlim-suspen-
de-imagem-de-projecto-se-
melhante-a-marca-porto/>

36 Para Baudrillard, o consu-
mo cultural é definido como 
“(…) o tempo e o lugar de 
ressurreição caricatural e 
da evocação pândega do 
que já não existe – do que 
é «consumido» no sentido 
original do termo (aca-
bado e volvido).” BAU-
DRILLARD, Jean, Socie-
dade do Consumo, Lisboa: 
Edições 70, 1998, p. 103

“Queríamos que a imagem fosse o espelho perfeito do que a cidade é. 
(…) O Porto é uma cidade global, uma cidade para todos, cheia de vida 
e carácter, com os seus hábitos e modos de vida muito específicos, os seus 
ícones e símbolos, as suas paisagens e um horizonte muito particular.”34

1.1.1. Perspectiva 1: Porto Ponto
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[Fig. 3] O saltar da ponte
Acedido em: <https://
www.behance .ne t /ga l -
lery/20315389/New-identi-
ty-for-the-city-of-Porto>

[Fig. 4] Alguns dos ícones e  
e possível conjugação
Acedido em: <http://www.
eduardoaires.com/studio/
portfolio/porto-city-identi-
ty/>

[Fig. 5] Indíce de cores 
utilizado para o projecto
Acedido em: <http://www.
eduardoaires.com/studio/
portfolio/porto-city-identi-
ty/>
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da “classe criativa”. As cidades que se destacam (“cities that succeed”) 
são aquelas capazes de atrair e reter membros criativos desse grupo de 
indivíduos, que se dedicam a sectores movidos por inovação e talento.37

A internet é a montra: auxilia a disseminação global da imagem que 
o design torna inteligível. Os media difundem e normalizam a men-
sagem, possibilidade reconhecida pelas entidades produtoras (cons-
trutoras) do discurso público. Conforme explica Pablo Iglesias numa 
conferência sobre a importância dos media, o recurso a plataformas 
como a televisão ou a internet é a via contemporânea das entidades se 
normalizarem e renovarem perante a opinião pública, realçando que 
“Mais importante que a unidade, a chave é o discurso, construir comu-
nicativamente uma alternativa ao existente”.38

A entrada de capital estrangeiro incitou a renovação urbana da cida-
de; contudo, os moldes desta renovação são ditados pelos agentes que, 
possuindo o capital, possuem o poder de escolha. De acordo com a As-
sociação de Hotelaria de Portugal, entre 2017 e 2018, irão abrir portas 
83 novos hotéis no país, 19 dos quais na cidade do Porto.39 Conforme 
salienta Cristina Siza Vieira, presidente da AHP, “A maioria dos novos 
hotéis serão de quatro estrelas, destacando-se ainda 11 de cinco es-
trelas esperados em 2018”.40 A renovação alastra-se também a outros 
campos, como os negócios de rua, os restaurantes, as tours, os eventos, 
as experiências, a habitação (…), e outras trivialidades portuenses.

Esta alteração na visão da cidade foi acompanhada por iniciativas im-
plementadas pela CMP, que a par com o incremento do sector turístico, 
visaram a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Na habita-
ção, pode-se mencionar a criação do Provedor do Inquilino Municipal 
(2014)41 bem como do Fundo municipal de emergência social, Porto 
Solidário (2014)42, enquanto apoios às populações em contextos de ca-
rência e/ou pobreza habitacional. Para além disso, "Foram investidos 
42 milhões de euros na habitação social, em obras de manutenção e 
requalificação".43

Merecem também destaque as remodelações a decorrer em pontos his-
tóricos na baixa da cidade (como a reabilitação em curso do Mercado 
do Bolhão) bem como outras já concretizadas, como a conversão da 
Rua das Flores, Largo dos Lóios e S. Domingos em zonas pedonais. 
Estas operações, além de servirem os munícipes, servirão também de 
ponto de referência turística.

37 FLORIDA, Richard, Ci-
ties and the creative class, 
Nova Iorque: Routledge, 
2008

38 Mensagem proferida por 
Pablo Iglesias na conferên-
cia “Dar la batalla en los 
medios”. Vídeo já não dis-
ponível.

39 Estatística de unidades 
hoteleiras. Disponível em: 
<https://www.hoteis-portu-
gal.pt/servicos/estudos-e-
-estatisticas>

40 Artigo no jornal Expres-
so, “Portugal vai ter mais 
8000 quartos até 2018”. 
Disponível em: <https://
expresso.sapo.pt/economia/
2017-08-05-Portugal-vai-
-ter-mais-8000-quartos-a-
te-2018#gs.XbkjUGw>

41 O Provedor do Inquilino 
Municipal tem por função 
contribuir para a defesa e 
a garantia dos direitos e 
interesses legítimos dos in-
quilinos municipais. Mais 
informações: <https://bal-
caovirtual.cm-porto.pt/>

42 Apoio financeiro tempo-
rário a agregados familiares 
carenciados em situação de 
emergência habitacional 
grave. Mais informações:  
<http://www.domussocial.
pt/>

43 Um dos pontos ressalva-
dos aquando do balanço do 
primeiro mandato do pre-
sidente Rui Moreira. Ou-
tros pontos disponíveis em: 
<http://ruimoreira2017.
pt/cumprimos-rui-morei-
ra-prestou-contas-cidade-
-pelo-que-fez-em-quatro-a-
nos/>
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[Fig. 6] Porto Morto. 
Acedido em: <https://www.
facebook.com/portonaose-
vende/>

[Fig. 7] Mensagens
reivindicativas na rua. 
Fotografia da autora
Fevereiro de 2018

[Fig. 8] Manifestação dos 
Moradores do Centro His-
tórico, 22 de Setembro de 
2018. 
Acedido em: <https://www.
facebook.com/portonaose-
vende/>
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O segundo posicionamento em análise remete para o outro extremo: o 
de contestação popular perante a nova imagem da cidade. Morto Ponto 
surgiu no verão de 2017, procurando denunciar os resultados da impe-
ratividade das necessidades turísticas acima da qualidade de vida dos 
residentes. Este posicionamento defende que o Porto assumido como 
uma cidade global alterou a realidade quotidiana dos residentes. Os 
serviços urbanos adaptaram-se e estandardizaram-se modos de vida, 
de forma a serem mais aprazíveis a indivíduos passageiros, com maior 
poder de compra.

Neste ponto de vista, enumeram-se vários factores que contribuem 
para o acentuar desta circunstância: a liberalização do mercado de ar-
rendamento, as isenções fiscais a investidores estrangeiros, os vistos 
gold, os incentivos a fundos de investimento imobiliário, a ausência de 
regulamentação e legislação nos processos de conversão do uso do edi-
ficado, alterações nos regulamentos urbanísticos (RERU)44 que tornam 
possíveis determinados tipos de recuperações - como por exemplo, ha-
bitações T0 - o próprio acesso liberalizado à Internet (onde qualquer 
indivíduo pode publicitar parte de sua casa como alojamento, recor-
rendo a plataformas como AirBnb, Booking, etc...) entre outros. Estes 
factores podem ser potenciados pelo Estado, o que leva a pensar que 
esta entidade tem as ferramentas necessárias tanto para provocar como 
para combater a mercantilização da habitação. Aguardam-se desenvol-
vimentos, nomeadamente quanto à Nova Geração de Políticas de Ha-
bitação.45

Atendendo à forte procura por alojamentos diferenciados e em locais 
bem conectados, os proprietários, no vislumbre de maior rentabilidade, 
optam por adaptar a oferta a este novo tipo de utilizador, disposto a gas-
tar mais com o alojamento. Conseguem assim extrair mais rendimentos 
numa semana de aluguer do que num mês de arrendamento. Morto 
Ponto defende que este aumento acentuado da conversão de habitações 
permanentes em imóveis adequados para estadias temporárias leva à 
redução da oferta para habitação permanente e, consequentemente, a 
escassez da oferta origina um aumento dos preços da habitação para as 
populações locais que, devido aos baixos rendimentos, não conseguem 
pagar os novos valores e se veem, assim, forçadas ao deslocamento 
para outras zonas, periféricas, de valores mais acessíveis.

A par da saturação de oferta de habitação temporária, com alojamentos 

1.1.2. Perspectiva 2: Morto Ponto

44 Regime Excepcional para 
a Reabilitação Urbana. Mais 
informação disponível em: 
<https://www.portaldahabi-
tacao.pt/pt/portal/reabilita-
cao/RERU/index.html>

45 Nova Geração de Políti-
cas de Habitação (NGPH). 
Aprovada a 4 de Outubro 
de 2017. Publicada a 2 de 
Maior de 2018 (resolução do 
Conselho de Ministros n.º 
50-A/2018). Mais informa-
ção sobre cada instrumento 
disponível em: <https://dre.
pt/home/-/dre/115211109/
details/maximized>
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[Fig. 9]  Panfletos de
concentrações populares.
Recolhidos pela autora

[Fig. 10] Indícios de
descontentamento popular.
Fotografia da autora
Junho de 2018

[Fig. 11] Morto. European 
Best Gentrification Desti-
nation.
Acedido em: <https://www.
revistapunkto.com/2017/09/
as-ilhas-do-porto-e-o-turis-
mo-dos-modos.html>

[Fig. 12] Indícios de
descontentamento popular.
Fotografia da autora
Junho de 2018
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locais, hosteis, hotéis (...), os restantes edifícios são peças urbanas ten-
dencialmente especulativas. Nos imóveis desabitados, a especulação 
aumenta o valor fundiário, afectando directamente as populações dos 
imóveis habitados.

A presente investigação esteve em contacto quotidiano com a realidade 
do lugar, algo que auxiliou a percepção de pequenos indícios, muitos 
deles descritos e presentes no discurso deste posicionamento. Este ex-
tremo do debate sinaliza a pressão sofrida pelos residentes, pressio-
nados a sair, por vezes através do recurso a instrumentos legais como 
despejos ou aumentos de rendas, em situações que têm vindo a ser 
expostas na comunicação social. Segundo o raciocínio defendido pelo 
posicionamento Morto Ponto, o impacto nos edifícios não habitados 
situados em algumas zonas de interesse como o caso da Baixa do Por-
to, traduz-se na descaracterização da paisagem urbana e social desses 
locais, bem como na segregação espacial dos residentes nativos.

À escala global, a turistificação tornou-se prática comum, especial-
mente em cidades históricas que experienciem grandes vagas turísti-
cas. Conforme explica Rodrigues:

Este consumo tem impactos que, um pouco por todo o mundo, já se 
fizeram sentir: Veneza, Barcelona, Paris, Londres, Berlim, Lisboa, (...). 
Em todas, os moradores sofreram os impactos acima descritos, ori-
ginando protestos populares a exigir um travão na sobreposição das 
necessidades turísticas às necessidades dos nativos, sendo que algumas 
destas cidades já implementaram restrições.

Independentemente dos diferentes pontos de vista, a Antiga, Mui Nobre, 
Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto sempre conseguiu ultrapassar 
as dificuldades, reinventando-se e adaptando-se sucessivamente. A his-
tória conta que após o consumo do centro, é necessário procurar novas 
paragens e, tal qual Porto em plena revolução industrial, primeiro so-
brelotou-se a Baixa e depois as periferias. O Porto foi construído nestas 
assimetrias, ocidentalizando o ócio e orientalizando a indústria47, que 
na passagem para o século XIX veio alterar profundamente a paisagem 
urbana e social da cidade.

46 RODRIGUES, Adyr., Tu-
rismo - Modernidade - Glo-
balização. São Paulo: Huci-
tec, 1997, p. 17

 

47 Expressão utilizada por 
Jorge Ricardo Pinto em 
Bonfim, território de memó-
rias e destinos, Porto: Jun-
ta de Freguesia do Bonfim, 
2011

“(...) as cidades turísticas representam uma nova e extraordinária forma de 
urbanização, porque elas são organizadas não para a produção, como o foram 
as cidades industriais, mas para o consumo de bens, serviços e paisagens.”46
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1.2. Edificação do Porto oriental: assimetrias urbanas48 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 39

49 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 19

50 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 39

51 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 18

52 op. cit., p. 46

53  op. cit., p. 19

- Meados do século XVIII. O Porto pré-industrial, cidade comer-
cial de pequenas dimensões, contida no interior das muralhas me-
dievais. No seu interior “[ruas] irregulares e tortuosas, assentes 
sem desenho”. Fora desta cinta, “[crescimento] sem controlo, nem 
programa, criando problemas de circulação e funcionalidade”.48 

A economia cresce, fruto do comércio, em particular do vinho do 
Porto. A cidade firma-se como destino-promessa de uma vida me-
lhor, atraindo gentes do interior rural do país; em conjunto com 
populações lisboetas deslocadas pelo terramoto de 1755, a popu-
lação duplica e, entre 1732 e 1787, passa a 61.462 habitantes.49

- Segunda metade do século XVIII. João de Almada e Melo con-
sagra-se como Governador da Cidade e cria e preside a Junta de 
Obras Públicas (1762), instituição que será “a grande definidora 
da estratégia de desenvolvimento da cidade, tanto na sua morfolo-
gia como na paisagem urbana”.50 Perante um cenário económico 
favorável inicia-se a expansão extra-muros: “Irradiando do velho 
núcleo, foram construídas quatro grandes ruas que, juntamente 
com as transversais que as ligavam, estruturavam uma área três 
ou quatro vezes superior à da cidade antiga”51, que passam a ser 
essencialmente ocupados por “residências da burguesia abastada 
e da aristocracia”.52

- Entrada no século XIX. As invasões francesas (1807-1813), 
a Guerra Liberal (1820), a guerra civil (1832-1834). Atrasam 
por um período o desenvolvimento lançado pelos Almada. Vol-
vidos estes eventos, inicia-se um período de crescimento in-
dustrial e populacional. Em 1835, dá-se a introdução simbó-
lica da primeira máquina a vapor ao serviço da indústria.53
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Esta polaridade Este-Oeste marcou uma cidade do Porto, que 
“(…) relegou, marginalizou e escondeu a leste e no interior dos 
quarteirões a população mais pobre e carenciada.”55 Conjuga-
damente, na segunda metade do século, “a evolução tecnológica 
e o crescimento de alguns ramos da indústria levaram à reloca-
lização do emprego industrial, essencialmente nas freguesias do 
Bonfim e Campanhã”.56

- Meados do século XIX. Entre 1838 e 1864, 27.000 pessoas che-
gam à cidade (+46%).57 A burguesia muda-se para novas zonas 
residenciais, ao mesmo tempo que os bairros antigos são progres-
sivamente ocupados por grupos sociais mais pobres. Recém-che-
gados do campo, alojavam-se em novos andares no piso superior 
dos prédios já existentes, “com pés-direitos mais baixos e cons-
truídos com materiais mais leves”.58 Noutros casos, alojavam-se 
em “casas de malta”.59 Contudo, a rápida (sobre)ocupação dos 
edifícios existentes denunciava a necessidade de mais alojamen-
tos; “(…) os velhos bairros do centro da cidade já se encontravam 
completamente superlotados na década de 1860”.60

Neste cenário, à medida que novos pontos de produção se estabe-
lecem nos territórios orientais, assiste-se à deslocação da residên-
cia operária para juntos destes pontos. Territórios como o Bonfim 
e Campanhã vão assumir-se como novos pólos industriais da cida-
de, fundindo indústria e habitação – e acentuando as assimetrias e 
desigualdades no acesso ao espaço urbano do Porto.

 “(...) a industrialização incrementa o número de pequenas unidades do 
tipo oficina instaladas nos bairros de origem mais recente do centro histó-
rico: Cedofeita, a Oeste, Fontinha, a Norte e Bonfim, a Este”.54

54 GUNTHER, Anni; TA-
VARES, Rui, “Porto” in 
Atlas histórico de ciudades 
europeas: Península Ibéri-
ca, Barcelona: Salvat, 1996, 
p. 140

55 CHOAY, Françoise, The 
Modern City: Planning in 
the 19th Century, Planning 
and Cities, Nova Iorque: 
George Braziller, 1969, 
p.111

56 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 19

57 Estatísticas populacionais. 
A Cidade do Porto: Súmula 
Estatística (1864-1968), 
Lisboa: INE, 1971

58 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 27

59 “espaços acanhados onde 
dormem em pobres leitos, 
muito juntos, os operários 
das aldeiras, ou os agua-
deiros e outros serviçais”, 
in PEREIRA, Gaspar, Casa 
e família: as ilhas no Por-
to em finais do século XIX, 
Porto: CEPFAM, 1996, p. 
24
60 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 27
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[Fig. 13] Teatro CAL
organizado pela PELE/
Rede Inducar. Propunha 
pensar a temática da habi-
tação, sendo que os actores 
da peça eram moradores e 
outros elementos da comu-
nidade de São Victor.

Fotografia da autora
Setembro 2017

[Fig. 14] Vendedora na
Praça da Alegria

Fotografia da autora
Abril 2017
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Na actualidade, Portugal divide-se em 18 distritos e 2 regiões autóno-
mas insulares (Madeira e Açores), com 308 municípios, subdivididos 
em 4.257 freguesias. O concelho do Porto é constituído por sete fregue-
sias urbanas,61 três resultantes de uniões e quatro com a configuração 
original – União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde; 
União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória; União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massa-
relos; Ramalde; Paranhos; Campanhã e Bonfim.

A gestão destas divisões territoriais é feita pelas Juntas de Freguesia, 
orgãos eleitos pelas populações. Têm como finalidade atender às ne-
cessidades dos cidadãos, gerir os espaços públicos bem como servir de 
interlocutores entre o poder central e as populações. Na prática, pela 
relação de proximidade com as populações locais, são estas entidades 
que melhor conhecem a realidade quotidiana do terreno, através de 
técnicos especializados em diferentes áreas, os quais se tornam peças 
fundamentais na caracterização da dimensão real dos problemas.

No caso particular da habitação, tendo estes profissionais conhecimen-
to profundo das realidades socioeconómicas das famílias e consequen-
tes carências habitacionais, a sua relação de proximidade com outros 
agentes como os profissionais de arquitectura é fundamental para a 
elaboração de soluções habitacionais que efectivamente respondam às 
necessidades das populações com menos recursos. 

Como se explorou anteriormente, as freguesias orientais do Porto fo-
ram os territórios que, desde sempre, acolheram os equipamentos me-
nos nobres da cidade, particularmente os industriais. Com a introdu-
ção e triunfo da indústria no Porto durante o século XIX, o Bonfim 
tornou-se um território de eleição para a instalação de unidades fabris 
e, consequentemente, de residências operárias. Esta posição de zona 
industrial limítrofe manteve-se até à segunda metade do século XX, a 
partir da qual se verifica “(…) um processo de desindustrialização, em 
particular sobre o tecido industrial com origens no século XIX.”62 Na 
actualidade, e perante as alterações a ocorrer no Porto, o Bonfim passa 
de território periférico a território próximo do centro.

2. Escala local: bairro na Cidade

61 De acordo com o INE 
(1997), as freguesias podem 
ser classificadas entre fre-
guesia urbana, semi-urba-
na ou rural.

62 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 160
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O Porto foi uma cidade que se desenvolveu por anéis, sendo o mais 
próximo do centro constituído pelas freguesias de Lordelo do Ouro 
e Massarelos, Ramalde, Paranhos e Bonfim. Conforme se expôs an-
teriormente, a criação da imagem da cidade do Porto auxiliou-se em 
ícones específicos, a grande maioria associados a actividades ou locais 
relacionados com o rio e o mar, ou a locais-produto específicos da ci-
dade. Seguindo esta lógica, as freguesias de Ramalde e Paranhos são 
menos atractivas para o mercado turístico, uma vez que contam com 
menos desses elementos e, consequentemente, são menos atractivas 
para investidores. Assim, por exclusão de partes, atenta-se em Lordelo 
do Ouro e Massarelos a ocidente e Bonfim a oriente, duas freguesias 
distintas a vários níveis. 

A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos é, por norma, 
uma área habitacional tendencialmente associada a um estrato social 
elevado, principalmente devido à sua posição geográfica, mais próxi-
ma da zona marítima e fluvial.

De acordo com o gráfico acima, verifica-se que a União das freguesias 
de Lordelo do Ouro e Massarelos (amarelo) mantem um valor por m2 
elevado, com tendência a subir. Ao mesmo tempo, a União das fre-
guesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória (vermelho) registaram um aumento considerável, igualando os 
valores praticados em Lordelo do Ouro e Massarelos a partir do 3º 
trimestre de 2017. No outro extremo da cidade, na freguesia orien-
tal do Bonfim (azul), os preços do solo sempre foram mais baixos; 

      União das freguesias de Lorde-
lo do Ouro e Massarelos 

     União das Freguesias de Ce-
dofeita, Santo Ildefonso, Sé, Mira-
gaia, São Nicolau e Vitória

       Freguesia do Bonfim

[Fig. 15] Variação do valor 
médio das vendas por m2 
de alojamentos familiares. 
INE 2018
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actualmente, verifica-se que ainda que permaneça mais barato, o preço 
do solo está a subir, acompanhando uma tendência geral da cidade. 
Nos territórios orientais, consideram-se que as alterações previstas irão 
contribuir ainda mais para este aumento, nomeadamente operações 
municipais, como o projecto de reabilitação do Matadouro Municipal.

Segundo assume Rui Moreira, “Não tenho dúvidas que, tal como a 
Casa da Música, na zona Ocidental da cidade, esta será a obra icónica 
da zona Oriental”.63 Neste sentido, projecta-se que a obra se encaixa-
rá na categoria de starchitecture, procurando trazer vitalidade urbana 
para uma zona fora dos limites da VCI.64 Observando o exemplo da 
Casa da Música, a implementação de um projecto deste carácter vai 
incentivar a valorização do território. Neste sentido, com um programa 
direccionado para as indústrias culturais e criativas, o projecto da auto-
ria do arquitecto japonês Kengo Kuma em parceria com os portugueses 
OODA, poderá constituir um foco de renovação, orientando o progra-
ma para um público distinto da população residente e consolidando a 
cidade do Porto como um pólo artístico e cultural. Ponto. Consequente-
mente, pretende-se que a operação revitalize economicamente a envol-
vente próxima, bem como os territórios adjacentes que, na actualidade, 
apresentam pouca oferta cultural comparativamente a outros pontos da 
cidade e foram desde sempre associados a indústria.65

Ao mesmo tempo, contrapondo com os argumentos apresentados pelo 
posicionamento Morto Ponto, pode questionar-se: será que o projecto 
aumentará o valor fundiário o que, conforme se expôs anteriormen-
te, tem impacto directo no preço da habitação? Qual a repercussão 
desta operação no território em causa e, particularmente, nos seus 
residentes? Compreendendo que se trata de uma obra que se pretende 
“emblemática”, e uma vez que o município demonstrou vontade em 
construi-la, aguardar-se-ão desenvolvimentos futuros. 

Procurando assim focos/indícios que comprovem alterações no terri-
tório do Bonfim, exploram-se possíveis respostas às questões: 

63 Artigo no Jornal de Ne-
gócios (online, “Mota-En-
gil ganha Matadourocom 
ponte pedonal "japone-
sa" sobre a VCI”. Dispo-
nível em: <https://www.
jornaldenegocios.pt/em-
presas/construcao/detalhe/
mota-engil-ganha-mata-
douro-com-ponte-pedonal-
-japonesa-sobre-a-vci>

64 A Via de Cintura Interna  
(IC23) é a via rápida que 
contorna em anel a zona 
central dos núcleos urbanos 
do Porto e de Vila Nova de 
Gaia. Em 2016, 30% da po-
pulação da área Metropoli-
tana do Porto vivia “dentro” 
do anel da VCI.  INE 2016

65 Localizado na Praça da 
Corujeira, o Matadouro 
Municipal do Porto en-
tra em funcionamento em 
1923, sendo inaugurado ofi-
cialmente em 1932. Cai em 
desuso na década de 90. Co-
meçou a ser utilizado mais 
recentemente para eventos, 
como o Portugal Fashion 
(2017).

Existem indícios de substituição de populações? Quais os novos per-
fis de residentes e/ou utilizadores identificados no território? Pode a 
reabilitação urbana ser um veículo para a restruturação social?
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[Fig. 16] Alguns indícios de 
alterações urbanas: gruas, 
terrenos aplainados, men-
sagens de reivindicação po-
pular, espaços fechados

Fotografias da autora
2017-2018
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Criada a 11 de dezembro de 1841, a freguesia do Bonfim conta actual-
mente com uma área de 3,05 km², delimitada por Paranhos a Norte, 
por Campanhã a Este, pela União das freguesias do Centro Histórico 
a Oeste e a Sul pelo rio Douro. É servida por várias companhias rodo-
viárias – Resende, STCP, Gondomarense - bem como pela Linha Azul 
do metropolitano (inaugurada em 200466), que compreende as estações 
do Bolhão, Campo 24 de Agosto, Heroísmo, Campanhã e Estádio do 
Dragão. Estas conexões são importantes eixos pendulares casa-traba-
lho-estudo para grande parte da população que reside nos territórios 
suburbanos67 e trabalha no centro.

Apresenta uma oferta cultural bastante diversificada, com especial inci-
dência na parte mais a sul, no eixo Praça dos Poveiros/Avenida Rodri-
gues de Freitas/rua do Heroísmo e, especificamente, na área próxima à 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. O reconhecimento 
do potencial destes eixos criativos pelo município é incorporado no 
“Projecto de delimitação da A.R.U. do Bonfim”, datado de março de 
2018, onde se pode ler: 

“A presença da frente fluvial e a qualidade do desenho urbano e da arquite-
tura oitocentista no território da Avenida de Rodrigues de Freitas e espaço 
envolvente, oferecem uma oportunidade de desenvolvimento urbano asso-
ciada ao turismo, aos serviços de maior valor acrescentado e às indústrias 
criativas.”68

Para além de entidades institucionais,é possível identificar oferta cultu-
ral variada. Pode-se mencionar a Casa Bô (no alto da rua do Bonfim), 
colectividades com oferta turística diferenciada (por exemplo, Worst 
Tours), e locais de encontro de grupos específicos como o Centro Co-
mercial STOP (salas de ensaio de inúmeras bandas musicais). Todos 
estes locais servem a comunidade nativa mas também (e crescente-
mente) um novo perfil de visitantes. 

Certos pontos da freguesia recebem agora eventos distintos, renovan-
do-se para a comunidade e abrindo-se a novos públicos. Pode-se men-
cionar o caso do Jardim de São Lázaro, que é agora utilizado frequen-
temente para feiras e mercados, contrariando a crescente desertificação 
sentida até há uns anos atrás.

2.1. Bonfim no Porto global: observação de indícios

66 Recorde-se que no mesmo 
ano Portugal foi anfitrião 
do "Euro 2004", evento que 
impulsionou inúmeros de-
senvolvimentos urbanos.

67 Rio Tinto, Gondomar, 
Ermesinde, São Pedro da 
Cova, Valongo, Matosi-
nhos, Maia, (...).

68 Projecto de delimitação 
da A.R.U. do Bonfim, 19 de 
Março de 2018. Aprovado 
pela CMP através de reu-
nião da Assembleia Muni-
cipal, a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana do 
Bonfim (A.R.U.), enuncia 
os objectivos para a zona, 
descrita como: “Localizado 
numa posição intermédia, 
de charneira, entre a Baixa 
e Campanhã, [o Bonfim] 
apresenta um tecido urba-
no em consolidação que 
começa a ser influenciado 
por procuras residenciais, 
funcionais e económicas 
recentes. Subjacente a es-
tas procuras está o reco-
nhecimento de que a zona 
oriental da cidade oferece 
interessantes oportunidades 
de negócio, mas sobretudo 
oportunidades ao nível das 
condições de vida e de bem-
-estar da população.”
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Contudo, apesar destes desenvolvimentos, surgem indícios de descon-
tentamento popular, que denunciam a desigualdade no direito à cidade 
e, em particular, ao acesso habitacional. Por vezes, a reivindicação é 
feita através de "arte urbana", prática semelhante noutras cidades com 
comunidades artísticas activas que experienciaram processos de gen-
trificação.

O termo gentrification surge pela primeira vez pela socióloga britâni-
ca Ruth Glass, para descrever as mudanças que observou na estrutura 
social e no mercado imobiliário de certas zonas residenciais do interior 
de Londres, em 1964. Segundo a autora:

Neil Smith, ancorado à experiência no Tompkins Square Park, define:

Para Savage e Warde, quatro processos devem combinar-se para que a 
gentrificação aconteça: (1) mudanças no preço do solo; (2) reorganiza-
ção da geografia social; (3) reagrupamento espacial de indivíduos com 
estilos de vida e hábitos culturais semelhantes e (4) mudanças no am-
biente construído e na paisagem urbana.71 Com as alterações visíveis 
no panorama físico e social da freguesia e dado que as últimas informa-
ções censitárias datam de 2011, não foi possível apresentar informação 
actualizada em alguns dos campos apresentados. De modo a colmatar 
estas falhas, procedeu-se à observação e recolha directa de informa-
ções no terreno, procurando cruzar os dados existentes (2001/2011) 
com novos indícios que comprovem a alteração e/ou substituição dos 
perfis residentes.

Seguindo Savage e Warde, a variação do preço dos solos é um dos 
indicadores mais directos da ocorrência de substiuição populacional 
em determinado território. De acordo com dados do INE, no 1º trimes-
tre de 2016, estes valores situavam-se em 852€/m2. Já no 1º trimestre 

“Quando esse processo de «gentrificação» começa num distrito, prossegue 
rapidamente até que todos ou a maioria dos ocupantes originais da classe 
trabalhadora sejam deslocados e todo o carácter social do distrito seja alte-
rado.”69

“(...) o processo através do qual bairros pobres e da classe trabalhadora no 
centro da cidade são reformados através de uma afluência de capital privado 
e compradores e arrendatários de classe média - bairros que haviam experen-
ciado desinvestimento e um êxodo da classe média.”70

69 GLASS, Ruth, London: 
Aspects of Change, London: 
Centre for Urban Studies, 
1964, p. xviii

70 SMITH, Neil, The new 
urban frontier, London: 
Routledge, 1996, p. 30

71 SAVAGE, Mike, WAR-
DE, Alan, Sociologia urba-
na, capitalismo e moderni-
dade, Oeiras: Celta, 2002, 
p. 87-89
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de 2018, aumentaram para 1.121€/m2. Tomando como exemplo um 
apartamento com 90 m2, o valor de venda aumenta de 76.680€ para 
100.890€.

Em 2011, identificaram-se 24.265 pessoas residentes no Bonfim72 (di-
minuição de 4.300 comparativamente a 2001), com cerca de 27% dos 
inquiridos a apresentarem mais de 65 anos (6.584).73 Quanto à taxa de 
escolarização, cerca de 55% dos indivíduos afirmavam ter o ensino 
básico, enquanto que 16% possuiam formação superior (no conjunto 
da cidade 49% e 22%, respectivamente). Quanto à empregabilidade, 
registavam-se 10.622 pessoas empregadas74 e 13.643 indivíduos iden-
tificados como “inactivos” (reformados, desempregados, à procura do 
primeiro emprego, etc). Estes dados confirmam que se tratava de uma 
freguesia envelhecida, com uma população idosa superior à média da 
cidade,75 e com uma elevada taxa de inactividade. Quanto a residentes 
estrangeiros, na cidade do Porto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
registava 24.824 em 2011 e o Bonfim contabilizava 6.413.76

Inseridos neste grupo, consideram-se os portugueses nativos e as ca-
madas mais jovens da população, uma vez que o actual panorama la-
boral nacional não compagina com o aumento do custo de vida que se 
tem vindo a verificar nas grandes cidades como Porto e Lisboa – seja 
pelo salário minímo nacional de 580€, pela difícil entrada no merca-
do de trabalho, “estágios” mal remunerados, (...). Em 2016, aproxi-
madamente 57% da população entre os 18 e os 34 anos continuava a 
viver em casa dos pais.77 Conforme definido em 2018 pela NGPH78 a 
taxa de esforço com a habitação deverá deter-se nos 30%. No caso de 
um indivíduo que aufira o salário mínimo, isto representa um valor de 
174€ - valor abaixo do praticado no mercado de arrendamento actual 
no Porto, tanto por uma casa como por parte dela (quarto).

Quanto ao grupo com maior poder de compra, os indivíduos são dis-
tintos no tempo de permanência no local, mas unificados pela superior 
capacidade económica. À falta de dados oficiais, crê-se que se tratem 
de indivíduos como os expatriados, os beneficiários de vistos gold ou 
de incentivos fiscais aquando de investimentos no património imobi-
liário mas também os estudantes de intercâmbio (Erasmus ou outros 
programas), profissionais e turistas.

No cenário actual, onde a lei do mercado prevalece, este grupo com 

72 Com 10.994 famílias e 
15.084 alojamentos in INE 
2011

73 Projecto de delimitação 
da Área de Reabilitação Ur-
bana do Bonfim, p. 7 

74 Relativamente aos grupos 
socio-económicos, assina-
la-se um predomínio dos 
quadros intelectuais e cien-
tíficos (2.226), seguidos de 
empregados administrati-
vos do comércio e serviços 
(2.929) e de operários quali-
ficados e semi-qualificados 
(802). in INE 2011

75 Projecto de delimitação da 
Área de Reabilitação Urba-
na do Bonfim, p. 7

76 INE 2011

77 FARHA, Leilani, Report 
of the Special Rapporteur 
on adequate housing: Mis-
sion to Portugal, 27 Feve-
reiro - 24 Março 2017, p. 9

78 Nova Geração de Políti-
cas de Habitação
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[Fig. 17], [Fig. 18]

Ilha transformada em
residência artística. Antes e 
depois
Disponível em: <http://
www.jornalarquitectos.pt/
pt/jornal/centros-nevralgi-
cos/recuperacao-de-ilha-
-para-residencias-de-artis-
tas>; <http://www.baau.pt/
project/ilha-s-vitor/>

[Fig. 19], [Fig. 20]
De "Almanaque" a
"Happy Nest"

Fotografias da autora
2017-2018

[Fig. 21], [Fig. 22]

Novos negócios na Praça 
da Alegria, abertos entre 
Junho de 2016 e Setembro 
de 2017

Fotografias da autora
Setembro 2018
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maior poder de compra é constituído por população estrangeira e/ou 
passageira, que não se pretende fixar no território. Consequentemen-
te, a oferta será gerada em conformidade com este perfil de procura, 
sendo possível identificar vários “novos” negócios, adaptados a um 
novo perfil de residentes, principalmente pelos preços praticados. Na 
comunicação social surgem também relatos de despejos, com especial 
incidência na baixa da cidade,79 suspeitando-se da existência de situa-
ções semelhantes no Bonfim, ainda que não se conheçam dados/infor-
mações oficiais.

Estas mudanças no ambiente construído e na paisagem urbana são 
visíveis e, pela sua frequência, auxiliam a investigação perante a falta 
de dados. Gruas, placas de agências imobiliárias e pedidos de licencia-
mento denunciam o aumento substancial do número de obras a decorre-
rem no edificado um pouco por toda a freguesia. Muitas fachadas estão 
agora limpas, e muitos edifícios encontram-se em processo (ou vias) 
de reabilitação. Surgem novos edifícios de grande volumetria voltados 
para o turismo, como novos hotéis e AirBnB’s. Reestruturam-se vias e 
passeios, procurando-se tornar a cidade mais atractiva. 

Surgem restaurantes, cafés, pubs e tascas gourmet, vocacionados para 
um diferente tipo de público, tanto pelo preço praticado como pelo tipo 
de serviço oferecido. Vários menus passam a ser em inglês, em regra 
acompanhados com a morada nas redes sociais. A ementa adapta-se, e 
o brunch torna-se um serviço comum. Abrem lojas de souvernirs e pro-
liferam os alojamentos turísticos. Surgem residências artísticas e sítios 
escondidos passam a ser conhecidos.

Reconhece-se que todos estes factores contribuem para a renovação da 
cidade. Contudo, observa-se que os mesmos também criam tensões.

À escala municipal, estes processos trouxeram vitalidade e impulsio-
naram actualizações de vários sectores, principalmente a nível econó-
mico, social, cultural e tecnológico. À escala local, no caso específico 
da freguesia do Bonfim, a combinação destes processos apresentou 
pontos positivos e negativos. Se por um lado, o território beneficiou 
de renovações a vários níveis, optimizando a vida dos residentes, por 
outro, as observações denunciam a pressão imobiliária que visa capi-
talizar a presença de outro perfil de indivíduos residentes/utilizadores 
o que, conforme se explorou, pode levar à substituição populacional.

79 2016) Diário de Notícias 
(online): <https://www.
dn.pt/sociedade/interior/
demolicoes-e-despejos-em-
-portugal-devem-acabar-
-ja-5550872.html>

2017) Jornal de Notícias 
(onl ine):<https: / /www.
jn.pt/local/noticias/porto/
porto/interior/pressiona-
dos-para-sair-da-baixa-do-
-porto-5723860.html>

2018) Dinheiro vivo (on-
line): <https://www.di-
nheirovivo.pt/economia/
habitantes-do-centro-histo-
rico-do-porto-criam-asso-
ciacao-de-moradores-para-
-acautelar-despejos/>
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À escala celular, os impactos destes desenvolvimentos são ainda mais 
visíveis, particularmente na habitação para populações com menor po-
der de compra. Assim, questiona-se se no legado habitacional operário 
do Bonfim se poderão encontrar soluções para habitar um Porto con-
temporâneo.

2.2. Industrialização: proliferação do modelo habitacional ilha 

- Bonfim pré-industrial. Antes da chegada da industrialização, o 
Bonfim e territórios orientais próximos eram “pequenos lugares, 
ligados por veredas e trilhos entre propriedades”.80 Considerados 
arrabaldes da cidade, os seus limites espaciais são descritos pela 
primeira vez no Livro de Posturas de 1787.81

- Bonfim na industrialização. Na sequência de reorganizações ad-
ministrativas e definição de novos limites administrativos “muito 
para além da cidade construída, em pleno campo”82, a freguesia 
do Bonfim é criada em 1841.83 O território rapidamente passa a ser 
um local de concentração industrial, acentuado pela implantação 
de indústrias de maior escala e factores específicos que favore-
ciam as actividades de produção:

À medida que o Bonfim se afirmava como foco industrial, a resi-
dência operária transferiu-se progressivamente para junto do em-
prego. No Inquérito de 1845, a indústria da tecelagem representava 
96% do emprego industrial da freguesia do Bonfim, composta por 
54 fábricas - 51 de tecidos, uma de fósforos e duas de curtumes.85

80 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 23

81 op. cit., p. 40

82 WELLENKAMP, Mar-
garida, PISCO, Luís, Ilhas, 
Porto: Panmixia, 2004, p. 
23

83 Do desmembramento das 
freguesias da Sé, Santo Il-
defonso e parte de Campa-
nhã, por decreto governa-
mental de António Costa 
Cabral, durante o reinado 
de D.ª Maria II.

84 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 105

 85 op. cit., p. 105

“(...) a presença de estradas que permitiam a rápida distribuição do pro-
duto e a chegada de matérias-primas, proximidade ao núcleo central ao 
Porto, mas sobretudo a riqueza dos diferentes mananciais de água que a 
atravessavam. ”84
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Em 1852, o inquérito industrial assinala que este território oriental 
apresentava o maior número de estabelecimentos fabris (150) e de 
operários (2.027), com especialização na produção têxtil sustenta-
da em fábricas de pequena e média dimensão.86

- O modelo. Ilha, “espaço de terra cercado de água por todos os 
lados”88 surge pela primeira vez aplicado à habitação em 1713, 
no Vocabulario Portuguez e Latino, onde se define “uma e muitas 
casas juntas, que em uma cidade tem ruas ao redor de si por todas 
as partes”.89 Em 1788, na primeira edição da Descrição Topogra-
phica da Cidade do Porto, referem-se “casas que têm quinze fa-
mílias diferentes, e que pela sua dilatada extensão se chamam de 
ilhas”90 nas freguesias centrais da Sé e de Santo Ildefonso. Estes 
e outros relatos confirmam que a chegada da indústria à cidade 
não foi a causa do surgimento das ilhas, mas antes o motor para a 
proliferação do modelo.91

- Para quem. A população residente nas ilhas era sobretudo de 
origem rural, “habituada à cultura do campo, onde o espaço é lar-
go”92, aos animais, excedentes e detritos, que tinha vindo trabalhar 
nas indústrias em desenvolvimento. Os baixos salários não permi-
tiam gastos em transportes (praticamente inexistentes), e “o tempo 
de deslocação a pé era demasiado precioso para garantir o duro 
horário de trabalho que permitia assegurar a subsistência.”93

“As ruas do Bonfim eram pautadas pelo rac-rac dos teares 
de uma cidade escondida, tanto por trás de uma parede 
singela caiada de branco, como nas longas filas de casas 
chamadas de ilhas”.87

86 Muitos proprietários de 
fábricas, de forma a esca-
par a impostos, alocavam os 
teares para as habitações, já 
exíguas, dos trabalhadores. 

87  PINTO, Jorge R., Bon-
fim, Território de Memórias 
e Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 19

88 ilha, in Dicionário Pribe-
ram da Língua Portuguesa. 
Disponível em <https://
www.priberam.pt/dlpo/
ilha>.

89 Considerado o primeiro 
dicionário português. Edi-
ção original de 1713 citado 
em SEIXAS, Paulo, Iden-
tidades de uma cidade: As 
Ilhas e o Porto, 1997, p. 107

90 COSTA, Agostinho, Des-
crição Topográfica e His-
tórica da Cidade do Porto, 
Porto: Frenesi, 2011, p. 61

91 Em  “O direito à cidade”, 
(1978) Lefebvre defende 
que a industrialização é  “o 
motor das transformações 
na sociedade”. in LEFEB-
VRE, Henri, Direito à ci-
dade, São Paulo: Centauro, 
p. 11

92 VÁZQUEZ, Isabel, CON-
CEIÇÃO, Paulo, Ilhas do 
Porto - Levantamento e Ca-
racterização, Porto: Muni-
cípio do Porto, 2015, p. 11

93 PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 127
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Encontravam-se trabalhadores de vários sectores: cerca de dois 
terços eram empregados nos sectores artesanais, manufactureiros 
e industrial; o outro terço tinha ocupações diversas.94 O arrenda-
mento consumia cerca de 10% dos rendimentos, enquanto que 
80% se destinava à alimentação.95

- De quem. Em regra, foram indivíduos provenientes da classe 
média-baixa, pequenos comerciantes, retalhistas, artífices e indus-
triais, com recursos económicos mais limitados, que investiram, 
construíram e exploraram as ilhas. A sua pequena escala de activida-
de condicionava a qualidade da construção, caracterizada por “um 
baixo nível de investimento inicial, rendimentos a curto prazo do 
capital investido e a quase inexistência de custos de manutenção”.96 
Os comerciantes e industriais mais abastados optavam por não se 
envolver num "negócio de tão baixo status", pois ainda que o inves-
timento fosse reduzido, o rendimento extraído não compensava.

- Onde. As ilhas construídas na primeira metade do século XIX  
localizavam-se em antigas zonas habitacionais burguesas, gra-
dualmente abandonadas. Na segunda metade do século, surgem 
em áreas da cidade que estavam ainda por urbanizar. As localiza-
ções devem muito ao movimento de expansão da cidade ainda em 
meados de XVIII, com os planos dos Almadas: as grandes bolsas 
de terreno vazio remanescentes entre as principais vias de expan-
são almadina eram parceladas em propriedades menores. Nestes 
lotes tipicamente portuenses, com largura aproximada de 5.5, 6 
metros e profundidade que podia atingir cem metros,97 encaixava-
-se o modelo base da ilha, podendo a morfologia base, em certos 
casos, apresentar variações.

- Tipologia. O modelo base consistia em fileiras de habitações dis-
postas ao longo de um corredor estreito e comprido, com acesso 
através de uma porta, que passava (em regra) por baixo de uma 
“casa burguesa”.98 Esta última compunha a fachada da rua, en-
quanto que as casas de ilha eram edificadas nas traseiras.99

A construção era simples. Paredes de pedra caiadas e divisões inte-
riores de tabique, geralmente sem portas e divididas por cortinas.100 

94 WELLENKAMP, Mar-
garida, PISCO, Luís, Ilhas, 
Porto: Panmixia, 2004, p. 
16

95 op. cit., p. 16

96 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 61

97 TEIXEIRA, Manuel, Ha-
bitação popular na cidade 
oitocentista: as ilhas do 
Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 149

98 Para um aprofundamen-
to desta modalidade habi-
tacional, ver TEIXEIRA, 
Joaquim, Descrição do Sis-
tema Construtivo da Casa 
Burguesa do Porto entre os 
Séculos XVII e XIX. Contri-
buto para uma história da 
construção arquitectónica 
em Portugal, Porto: FAUP, 
2004

99 O desenvolvimento para o 
interior dos quarteirões era 
uma forma de melhor renta-
bilizar os capitais investidos 
(ocupação intensiva dos so-
los) mas também de contor-
nar a regulamentação urba-
nística municipal da época 
(que se limitava a fiscalizar
as construções à face da 
rua).

100 TEIXEIRA, Manuel, 
Habitação popular na ci-
dade oitocentista: as ilhas 
do Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 149
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A maior parte das vezes tinham um só piso e aproximadamente 
16 m2 (4 por 4 metros), geralmente divididos entre sala, cozinha e 
quarto. As paredes laterais eram partilhadas entre casas; a parede 
traseira encostava ao muro do lote e a frontal, com uma porta e uma 
janela, voltava-se para o corredor. As instalações sanitárias eram 
partilhadas por todos os moradores, “em média uma para cada 
cinco casas”,101 encontrando-se geralmente no fundo do corredor.

Após longas jornadas de trabalho, era neste contexto que cerca de 
22.512 pessoas viviam na freguesia mais populosa da cidade102 em 
1864: “casas pequenas, corredores estreitos e fábricas soturnas, 
sujeitos a um ritmo marcado pela sineta da fábrica, num repicar 
que intercalava horas e horas de trabalho cansativo e fastidio-
so.”103 A maioria era analfabeta e o trabalho infantil era prática 
comum.104

Noutros países, a habitação operária assumia formas muito dife-
rentes: as back-to-back e as blind-back houses (Inglaterra), as bal-
conatas (Itália), as villes de misére em França, as corralas (Espa-
nha), os tenements no Estados Unidos, as vilas e favelas (Brasil), 
(…). Contudo, na sua origem, surgiram de “processos sociais e 
económicos de desenvolvimento industrial aparentemente simila-
res”.105 Assim, melhor ou pior, esta modalidade habitacional ins-
taurou-se como casa-modelo do operariado portuense, povoando 
o território de uma forma muito específica: “O homem necessita 
de um centro de tal índole, mediante o qual se enraiza no espaço e 
ao qual estão referidas todas as suas circunstâncias espaciais”.106

[Fig. 23] Localização das 
ilhas in Programa Ponte, 
Uma abordagem sustentada 
à reabilitação das ilhas do 
Porto, VAREA ORO, Aitor, 
VIEIRA, P., Actas PNUM 
2018, Porto: FAUP 

  Ilhas
Evolução da cidade
    2018
    1892
    1824

101 WELLENKAMP, Mar-
garida, PISCO, Luís, Ilhas, 
Porto: Panmixia, 2004, p. 
16. 

102 Estatísticas populacio-
nais in A Cidade do Porto: 
Súmula Estatística (1864-
1968), Lisboa: INE, 1971

103 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 11
104 “crianças de ambos os 
sexos, desde os 7, desde os 
8, desde os 9 annos, são 
obrigadas a um trabalho 
que começa com o dia (…). 
Um fabricante disse-nos 
que em vendo um operário 
ler punha-o na rua.” in op.
cit., p. 14

105 TEIXEIRA, Manuel, 
Habitação popular na ci-
dade oitocentista: as ilhas 
do Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 174

106 BOLLNOW, Otto Frie-
drich, Hombre y espacio, 
Barcelona: Labor, 1969, p. 
117
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[Fig. 24] Portas de ilhas
na Rua de São Victor

Fotografias da autora
2017-2018
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Os processos que ocorrem no centro da cidade afectam, conforme se 
explorou, os territórios mais próximos do centro. Uma vez que come-
çam a surgir no Bonfim alterações/indícios semelhantes aos observá-
veis no centro da cidade, explora-se seguidamente as várias leituras 
possíveis do mesmo objecto-casa, enquanto célula que compõe o bair-
ro que, consequentemente, se insere no conjunto da cidade. “As cida-
des como as casas, as casas como cidades”.107

Com o aumento da procura de alojamento tanto para estadias de longa 
como curta duração, a habitação é cada vez mais um produto de alta 
rentabilidade, originando transformações socioeconómicas na socieda-
de que a produz e comercializa. Assim, seguindo Madden e Marcuse, 
pensar a “crise habitacional” requer o envolvimento de esferas políti-
cas e económicas, bem como a exploração de processos como “como-
ditização, alienação, exploração, opressão e libertação”.108 Conforme 
explica Domingues:

A linha de produção da habitação passa por vários pontos, desde a con-
cepção dominante da casa ao traçado arquitectónico que a concretiza. 
Os actores, interesses e ferramentas que compõem esta linha influen-
ciarão o resultado, principalmente quanto a para quem se projecta.

Assim, nesta procura, chega-se à terceira escala de observação, a casa.
Procura-se seguidamente um objectivo duplo. Primeiro, explorar três 
perspectivas de observação do objecto-casa, a partir do seu valor de 
uso, valor de troca e valor simbólico. Segundo, testa-se a aplicabilida-
de destes valores como forma de ler o objecto de estudo. Procura-se 
assim compreender:

3. Escala celular: casa no bairro

107 ARTIGAS, João, Duas 
residências, in Acropole, n. 
368, dez. 1969, p. 18. Dis-
ponível em: <acropole.fau.
usp.br/edicao/368>. 

108 MADDEN, David e 
MARCUSE, Peter, In de-
fense of housing: The Poli-
tics of Crisis, Nova Iorque: 
Verso Books, 2016, p. 5

109 DOMINGUES, Álvaro, 
et al, Território: Casa Co-
mum, Porto: FAUP, 2015, 
p. 120

“Casa não é apenas o abrigo contra a intempérie, o espaço de construção e re-
presentação da identidade familiar, o lugar de amparo a que um indivíduo retor-
na no final de cada dia para restaurar forças e sonhar, com os seus. Casa é tam-
bém o resultado material de um avultado investimento que mobiliza toda uma 
fileira produtiva, assim como um produto financeiro de alta rentabilidade.”109

o processo de mercantilização da habitação, em geral, e da ilha em 
particular, identificando os factores que contribuem para que passe 
de habitação básica a produto tipicamente portuense.



Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas comunitárias e processo de projecto no Porto oriental

48

Por valor de uso, entenda-se a utilidade de dada mercadoria para sa-
tisfazer uma necessidade humana.110 No contexto da habitação, o seu 
valor de uso refere-se à qualidade de abrigo e protecção do ser huma-
no.

Sugeria Vitrúvio que no início dos tempos os homens “nasciam como 
as feras nas florestas, cavernas e bosques”.111 Com a sedentarização, 
o homem faz da casa o seu centro, daquilo que Bollnow apelida de di-
nâmica fundamental da vida: o partir e o voltar. A permanência levou 
ao aperfeiçoamento do modo de habitar, à apropriação e moldagem 
do espaço circundante, na procura da “forma de arquitetura que mais 
lhe convinha”.112 Talvez por isso Heidegger considere que construir e 
habitar são, na verdade, um único fenómeno, o da “criação pela cons-
ciência do indivíduo através do seu enraizamento na cultura, tempo e 
espaço”.113

Pela imprescindibilidade à sobrevivência humana, a habitação é reco-
nhecida como um direito social fundamental, contemplado nas cons-
tituições das sociedades contemporâneas. Contudo, conforme Alcalá 
ressalva, ainda que se atribua à habitação uma “categoria de valoriza-
ção (…) o que realmente se está a fazer é uma declaração de intenções 
baseada no próprio reconhecimento da existência do problema”.114 

Para Madden e Marcuse, na mesma linha que Harvey, a existência des-
te “problema” é parte fundamental da cadeia de produção. A “crise 
habitacional não é o resultado da falha do sistema, mas sim do sistema 
funcionar como é suposto”.115

Nesta perspectiva, a habitação trata-se daquilo que John Turner apeli-
dava de “housing as a verb” - referenciada como verbo, referindo-se à 
acção contínua de habitar. Quando aplicada como um nome, housing 
refere-se à casa como produto, como mercadoria.116

3.1. Mercantilização da habitação

3.1.1. Valor de uso

 ou casa-abrigo

110 MARX, Karl, O Capital, 
Lisboa: Edições 70, 2017, 
p. 27

111 O anúncio da arquitec-
tura, Vitrúvio, Tratado de 
Arquitectura, Cap I.

112 BAEZA, Alberto C., Tu 
casa, tu Museo, tu Mauso-
leu. Mi casa, ni Museo, ni
Mausoleo, in MELGARE-
JO, Maria, Nuevos Modos 
de Habitar, Valencia: Co-
legio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valencia-
na, 1997, p. 58

113 HEIDEGGER, Martin, 
in LANE, Barbara, Housing 
and Dwelling: perspectives 
on modern domestic archi-
tecture, Nova Iorque: Rout-
ledge, 2007, p. 51

114 ALCALÁ, Luis C., La 
cuestión residencial: bases 
para una sociología del 
habitar, Madrid: Editorial 
Fundamentos, 1995, p. 26

115 MADDEN, David e 
MARCUSE, Peter, In de-
fense of housing: The Poli-
tics of Crisis, Nova Iorque: 
Verso Books, 2016, p. 10

116 TURNER, John, FIT-
CHTER, Robert, Freedom 
to build: dweller control of 
the housing process, Nova 
Iorque: Collier Macmillan, 
1972, p. 150
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Por valor de troca, entenda-se a relação quantitativa em que uma 
mercadoria de um determinado tipo pode ser trocada por outra 
mercadoria de outro tipo.117 No contexto da habitação, o valor de tro-
ca corresponde, em regra, ao preço de venda ou de arrendamento do 
imóvel.

Se na origem a habitação surge para a supressão de uma necessidade 
básica, com a introdução e triunfo da sociedade do consumo, a habita-
ção passa de abrigo a, também, “produto financeiro de alta rentabilida-
de”.118 Este processo, de mercantilização da habitação, converte a casa 
numa commodity, em que a função como “bem imóvel prevalece sobre 
a sua utilidade enquanto um lugar para viver”.119 Contudo, conforme 
explica Guy Debord: “o valor de troca não pode formar-se senão como 
agente do valor de uso”,120 uma vez que o valor a cobrar por determi-
nado produto decorre da necessidade (básica ou criada) do consumidor.

No sistema mercantilista, o valor das relações de troca é definido por 
agentes orientados pelo mercado, numa lógica que favorece tenden-
cialmente quem produz a habitação (oferta) e quem pode aceder ao 
produto (procura). Conforme explorado anteriormente, a discrepância 
entre os valores praticados no mercado e o poder de compra da maior 
parte da população origina que uma parte não consiga aceder a habita-
ção condigna. Tendo como critério de acesso o valor estipulado como 
por exemplo a renda, apenas quem consegue pagar esse valor, conse-
gue (pode) aceder.

Numa terceira perspectiva, a casa não é somente abrigo ou mercado-
ria. É também um símbolo, representação do estatuto social do residen-
te-consumidor-utilizador.

3.1.2. Valor de troca

 ou casa-mercadoria

117 MARX, Karl, O Capital, 
Lisboa: Edições 70, 2017, 
p. 27

118 DOMINGUES, Álvaro, 
et al. Território: Casa Co-
mum, Porto: FAUP, 2015, 
p. 120
119 Adoptou-se como tra-
dução do termo original 
"commodity", os vocábulos 
portugueses mercadoria 
ou produto. in MADDEN, 
David e MARCUSE, Peter, 
In defense of housing: The 
Politics of Crisis, Nova Ior-
que: Verso Books, 2016, p. 
17

120 DEBORD, Guy, A Socie-
dade do Espectáculo, Lis-
boa: Antígona, 2012, p. 35
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Por valor simbólico, entenda-se os “significados sociais e culturais a 
ele [imóvel] associados, os quais permitem aos consumidores expres-
sarem a identidade individual e social por meio da compra e uso do 
produto”.121 Aplicado na sociedade actual, o valor simbólico alicerça-
-se na lógica do “consumo, logo existo”.122 Nesta perspectiva, a habita-
ção é uma outra mercadoria que se consome, cujas características de-
terminam o sucesso ou insucesso económico do indivíduo/consumidor 
perante os seus pares. Dada a imprescindibilidade de uma habitação-
-abrigo para a vida humana, a incapacidade de acesso a este produto re-
duz o indivíduo ao estatuto de não existente perante a sociedade – “sem 
abrigo” – muitas vezes segregado e produzido como não existente.

Segundo Baudrillard, a lei do valor simbólico “faz que o essencial este-
ja sempre além do indispensável”.123 Essa vontade de se distinguir dos 
seus pares é explicada por Varea Oro, a partir de Bourdieu, que sugere 
que:

Para Bourdieu, esta interação pode ser explicada pelo conceito de 
“campo”, que o autor descreve como:

Este conceito permite, seguindo Bourdieu, identificar os três tipos de 
agentes responsáveis pelo funcionamento do campo económico: o Es-
tado, as estruturas de produção e o comprador. Sobre este último, o 
comprador, Bourdieu ressalva:  

3.1.3. Valor simbólico

 ou casa-símbolo

“(…) os agentes e estruturas que compõem esse mercado [da habitação] 
não parecem responder tanto a um determinismo ditado por conceitos au-
tónomos abstractos, universais e neutros como “oferta” e “procura”, mas 
parecem responder a algum tipo de contingência, ser sensível a algum tipo 
de interação que concede maior protagonismo à singularidade dos actores 
que integram o conjunto.”124

“[o] espaço que originam estes actores na sua interação constante (…) con-
figurado e estruturado pelas características de uns ocupantes que, ao mes-
mo tempo, inferem de ele algumas das suas potencialidades ou até padrões 
de comportamento.”125

121 RAVASI, Davide, RIN-
DOVA, Violina, Criação de 
Valor Simbólico, in RGIS 
(Revista Interdisciplinar de 
Gestão Social), Maio-Agos-
to de 2013. Disponível em: 
<https://portalseer.ufba.
br/index.php/rigs/article/
view/9869/7138>

122 Expressão atribuida a 
Zygmunt Bauman.

123 BAUDRILLARD, Jean, 
A sociedade do consumo, 
Lisboa: Edições 70, 1998, 
p. 39

124 VAREA ORO, Aitor, La 
arquitectura del territo-
rio. Los entramados socia-
les como herramienta de 
proyecto, Valencia: Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia, 2015, p. 61

125 op. cit., p. 61
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“Muitas das particularidades da produção de habitação e as relações esta-
belecidas entre as empresas de construção, são o resultado das caracterís-
ticas específicas desse produto em que o componente simbólico desempenha 
um papel especialmente forte. Esta propriedade expressa ou revela, mais 
decisivamente que outras, o ser social do seu proprietário.”126

Através da identificação, interpretação e apropriação dos símbolos ca-
racterísticos do estilo de vida a que o indivíduo/consumidor almeja, os 
agentes responsáveis pela produção comercializam a habitação como  
objecto que formaliza, fisicamente, esses desejos. A casa deixa de ser 
somente vista como abrigo para passar a ser um símbolo do estatuto 
social alcançado pelo indivíduo, representando o seu estilo de vida, o 
seu lifestyle.

A venda de experiências prometendo uma vivência típica do lugar 
pressupõe a permanência prévia de uma comunidade. Traços destes 
locais são apropriados e vendidos como oferta típica, exclusiva. Por 
vezes, a comunidade é substituída – empurrada – de forma a que outros 
possam tomar o seu lugar e habitar (pernoitar?) tipicamente. Noutras 
situações, a comunidade é mantida, pois é parte fundamental do pack 
que se vende. Segundo a ideia de Lefebvre:

No contexto das dinâmicas actuais da cidade do Porto e da freguesia 
do Bonfim, as ilhas entraram na rota dos investimentos imobiliários 
tornando-se, consequentemente, cada vez mais globais.

Seguidamente, procede-se à leitura do objecto-ilha a partir destas três 
perspectivas, questionando o panorama através do qual as ilhas podem 
passar de “habitação básica” (valor de uso) a “produto” (valor de tro-
ca) “tipicamente portuense” (valor simbólico).

 “O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta qualida-
de para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia, suburbanos. So-
brevive graças a este duplo papel: lugar de consumo e consumo de lugar”. 127

126 BOURDIEU, Pierre, As 
estruturas sociais da eco-
nomia, Lisboa: Campo das 
Letras, 2006, p. 35

127 LEFEBVRE, Henri, Di-
reito à cidade, São Paulo: 
Centauro, 2011, p. 20
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[Fig. 25] Ilhas na cidade.
A vermelho, a freguesia do 
Bonfim.

Mapa realizado com dados 
de BREDA VÁZQUEZ, 
Isabel, CONCEIÇÃO, Pau-
lo, Ilhas do Porto - Levan-
tamento e Caracterização, 
Município do Porto, 2015 
e MARTINEZ, Cecilia, Las 
ilhas de Porto, un análi-
sis socio-morfo-tipológico, 
V.N.Cerveira: ES Galaecia, 
2016

[Fig. 26] Diferentes padrões 
morfológicos das ilhas no 
Bonfim. 
Acedido em: MARTINEZ, 
Cecilia, Las ilhas de Porto, 
un análisis socio-morfo-ti-
pológico, V.N.Cerveira: ES 
Galaecia, 2016, p. 134
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Na actualidade, identificam-se cerca de 957 ilhas por toda a cidade do 
Porto, onde moram quase 10.500 pessoas. Na freguesia do Bonfim, 
identificam-se cerca de 126 destes núcleos habitacionais, com aproxi-
madamente 1.782 residentes, correspondendo a 7,3% da população da 
freguesia.128

As ilhas podem apresentar diferentes padrões morfológicos. Cada nú-
cleo (ilha) é composto por vários alojamentos (casas). Aquando do le-
vantamento (2015), em média, cerca de 89,6% dos núcleos estavam 
“habitados”.129 Quanto à taxa de ocupação, esta ronda os 56,9%, indi-
ciando uma alta percentagem de alojamentos vagos.

À falta de dados estatísticos actuais quanto à taxa de ocupação dos 
núcleos por freguesia, foca-se no estado de conservação dos mesmos. 
No caso do Bonfim, regista-se especial incidência de núcleos com con-
servação “razoável” (49%), “mau estado” (25%) ou “bom” (9%).130

A média de idade dos residentes nas ilhas da cidade, segundo dados de 
2015, é de 53 anos. Cerca de 37% tem mais de 65 anos, o que denun-
cia um envelhecimento da população, comparativamente ao estudo de 
2001 e aos Censos de 2011.131 Quanto à ocupação dos elementos dos 
agregados inquiridos, identificam-se duas tendências: baixa taxa de ac-
tividade (45% reformados) e grande taxa de desemprego (19%).132

Este contexto de envelhecimento e vulnerabilidade das populações 
residentes acentua a incerteza perante o futuro. A incapacidade dos 
moradores empreenderem obras na habitação sem apoio de entidades 
externas e/ou dos senhorios leva, consequentemente, à degradação e 
abandono acentuado destes núcleos, agravado pela pouca capacidade 
de investimento e pouca qualificação da mão de obra existente, que se 
traduz na fraca qualidade construtiva das reabilitações.

A somar a estes factores, importa mencionar as rendas exíguas que 
motivam o desinteresse dos proprietários e, por outro lado, a presença 
de um perfil de consumidores, decorrente dos efeitos da crise, que por 
poder pagar os novos valores de arrendamento, torna "desnecessário" 
melhorar o produto. Ainda que o valor mensal cobrado aumente, as 
condições de habitabilidade não são melhoradas. 

Num momento em que novos pontos de investimento surgem na cidade do 
Porto, o que são problemas para uns passam a ser oportunidades para outros.

3.2. Ilha no Bonfim: produto tipicamente portuense

128 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 34

129 op. cit., p. 46

130 À escala da cidade, dos 
núcleos habitados, 69,9% 
encontra-se em estado ra-
zoável”, seguido de mau 
estado”, 15,5% e bom”, 
12,4%. Dos núcleos desa-
bitados, a maioria (47,9%) 
encontra-se em mau esta-
do”, seguido de razoável” 
(24,8%) e ruína” (22,7%). 
VÁZQUEZ, Isabel, CON-
CEIÇÃO, Paulo, Ilhas do 
Porto - Levantamento e Ca-
racterização, Porto: Muni-
cípio do Porto, 2015
131 Estudo de 2001 da auto-
ria de FARIA, Alexandra, 
PIMENTEL, Paula, As ilhas 
do Porto. Estudo socioeco-
nómico, Porto: Câmara Mu-
nicipal do Porto/ Pelouro de 
Habitação e Acção Social, 
2001
132 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 70
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[Fig. 27] Corredor inte-
rior de três ilhas no Bonfim

Fotografias da autora 

2017-2018 
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A maioria dos núcleos, cerca de 65%, é habitada pelos mesmos resi-
dentes há mais de 30 anos, indicando a longa permanência e por ve-
zes continuidade geracional no local.133 Muitos destes residentes são 
abrangidos por contratos antigos e desactualizados, inexistentes (for-
malmente) ou informais, conferindo extrema vulnerabilidade aos mes-
mos. Para os agentes especuladores, tal significa uma oportunidade de 
negócio com menos entraves.

As áreas reduzidas, em média 16 m2, eram um problema, porquanto 
insuficientes para alojar convenientemente uma família. Actualmente, 
as novas configurações interiores optimizam a exiguidade dos espaços, 
atendendo às necessidades de um novo perfil de ocupantes, distinto em 
poder de compra, hábitos de consumo e, acima de tudo, tempo de per-
manência. Também, áreas menores significam custos menores na rea-
bilitação e, assim, uma casa de ilha implica custo de projecto inferior. 

Anteriormente, ainda que dispersas um pouco por todo o território 
da cidade, registava-se uma concentração nas freguesias centrais. No 
centro, estes núcleos eram escondidos na parte de trás das fachadas 
burguesas, invisíveis ao trausente. Na actualidade, isto revelou-se uma 
mais valia, pois são pontos extremamente bem localizados, próximos 
de zonas de interesse (turísticas, centro histórico, polos universitários, 
etc…).

Este conjunto de características, aliado à crescente procura e ao au-
mento dos preços dos imóveis tradicionais (onde o investimento ne-
cessário é maior, o retorno é mais demorado e os requisitos legais mais 
complexos) conferem à ilha um melhor investimento a curto prazo em 
detrimento dos imóveis tradicionais.134

Outrora “focos de irradiação da cultura rural a partir de dentro da 
própria cidade”,135 as ilhas surgem agora no mercado como pacotes de 
vivências, onde o consumidor se pode embrenhar neste modo de vida, 
típico do Porto. Esta visão diverge daquela que, desde a origem, mar-
cou o discurso acerca desta tipologia habitacional: um problema, teori-
zado por muitos e resolvido por nenhuns, que subsistiu pelos esforços 
das comunidades que ainda hoje lhe conferem significado.

133 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 60

134 Nesta situação, conside-
re-se que "tradicional" se 
refere a alojamentos locais 
"tipo", normalmente ocorri-
dos em edifícios em altura.
135 WELLENKAMP, Mar-
garida, PISCO, Luís, Ilhas, 
Porto: Panmixia, 2004, p. 
23-24
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3.3. Mudança de paradigma: da diabolização à oportunidade 

Com o desenvolvimento industrial da cidade no decorrer do sécu-
lo XIX, a ilha estabeleceu-se como modelo habitacional dos gru-
pos trabalhadores do Porto. À data, surgem como solução para um 
problema, mas rapidamente se tornam um problema sem solução. 
Desde o primeiro registo, passaram a ser espaços vigiados e con-
tabilizados, catalogadas em relatórios, dissertações, inquéritos, 
inspecções, boletins, livros, estudos, planos, (…).136

Com a passagem para o século XX, surgem diferentes conceptua-
lizações sobre o objecto-ilha, visando a construção de soluções 
para o problema. Com estes núcleos agora visíveis, emergiram 
acções de resposta, a maior parte política, ao problema da habita-
ção, que se prolongam até à actualidade.

Assim, para além de uma leitura cronológica de eventos exclusi-
vamente afectos às ilhas, cruzam-se essas informações com outras 
que possam ter impacto directo ou indirecto nesta tipologia, tais 
como conceptualizações e decisões acerca do problema da habi-
tação e eventos arquitectónicos directamente relacionados com as 
ilhas ou com habitação para populações com menos recursos. To-
mando como linha guia eventos-chave que trouxeram as ilhas para 
a visibilidade, questiona-se:

Busca-se compreender se as respostas apresentadas se subme-
teram a convicções políticas, impostas no desenho das soluções 
arquitectónicas ou se, ao invés, potenciaram a criação de novos 
espaços conceptuais para pensar o problema da habitação.

136 Freitas (1885); Jorge 
(1885, 1887, 1888 e 1899); 
Antas (1902); Mena (1908); 
Mata (1908); Girão (1912); 
Grave (1915), etc.

Por quem foi problematizado o objecto-ilha ao longo do tem-
po? Em que plataformas? Quais os mecanismos de resposta? 
Qual o impacto destas problematizações nas populações resi-
dentes nas ilhas?
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- Ilha oportunidade. Com a revolução industrial portuense, o 
modelo ilha tornou-se um produto de investimento seguro para 
os seus promotores, perante um cenário de crescente procura. A 
rentabilização exaustiva dos solos e baixo nível de investimento 
inicial tornava o retorno garantido, e em certos casos, “(...) o ca-
pital investido na sua construção era completamente amortizado 
em quatro anos”.137

- Ilha vigiada. As vantagens deste tipo de alojamento não provi-
nham só no formato de capitais. Pela proximidade da habitação 
aos locais de emprego, esta modalidade habitacional possibilitava 
o controlo social do industrial sobre o operariado. Assegurava-se 
a supervisão da mão-de-obra inclusive em período pós-laboral, 
vigiando a natureza dos ajuntamentos, que não se queriam rei-
vindicativos. A redução dos movimentos pendulares casa-trabalho 
“permitia” o aumento das longas jornadas de trabalho e, conse-
quentemente, pouco tempo sobrava para os trabalhadores almeja-
rem a algo melhor.

- Ilha suja. As populações residentes nas ilhas traziam consigo 
hábitos de ocupação espacial eminentemente rurais, como a cria-
ção de animais (agora em espaços confinados) e uma relação com 
as matérias fecais (tanto animais como humanas) que chocavam 
com as regras de convivência urbanas. Neste contexto, o confron-
to entre o urbano e o rural, entre a vida e a morte, entre o limpo e 
o sujo, tornaram-se “metáforas de hierarquia urbana em geral e, 
especificamente, de hierarquia habitacional”.138

- Ilha doente. No último quartel do séc. XIX, o Porto apresentava 
uma taxa de mortalidade das mais elevadas da Europa, que as-
cendia a 32.9%.139 Perante a "mudez" dos mapas oficiais quanto à 
caracterização socioeconómica da população infectada, o médico-
-social140 Ricardo Jorge procedeu à identificação: “as crianças” e 
as “classes proletarias aquarteladas nos alveolos immundissimos 
das ilhas” eram os grupos mais afectados.141 As condições de ha-
bitabilidade favoreciam o surgimento e proliferação de doenças 
infecciosas e contagiosas: infiltrações (fraca qualidade construti-
va conjugada com o clima portuense), ausência de água corrente 
e instalações eléctricas, falta de ventilação cruzada e "casa-de-

137 TEIXEIRA, Manuel, 
Habitação popular na ci-
dade oitocentista: as ilhas 
do Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, 
p. 150

138 SEIXAS, Paulo, Entre 
Manchester e Los Angeles. 
Ilhas e Novos Condomínios 
do Porto, Porto: Edições 
Universidade Fernando 
Pessoa, 2008, p. 208

139 A febre tifóide e a difteria 
eram apontadas como duas 
das principais causas

140 SEIXAS, Paulo, Entre 
Manchester e Los Angeles. 
Ilhas e Novos Condomínios 
do Porto, Porto: Edições 
Universidade Fernando 
Pessoa, 2008, p. 219

141 JORGE, Ricardo, Sanea-
mento do Porto: relatório 
apresentado á Comissão 
Municipal de Saneamento, 
Instituto Nacional de Saúde 
do Doutor Ricardo Jorge, 
1888, p. 106. Como solu-
ções, Ricardo Jorge referia 
a "protecção da criança e 
protecção do proletario", 
apontando a necessidade de 
medidas quanto ao estado 
das habitações das classes 
mais pobres.
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-banho" exterior, partilhada por várias famílias e em muitos casos 
desenrascada no fundo do quintal, junto do poço onde se extraía a 
água para beber.142 Após o alerta geral criado pela peste bubónica 
(1899), surgem nos anos seguintes inúmeras medidas que visavam 
a erradicação das ilhas.143 Contudo, continuaram “a ser erguidas, 
agora de forma ilegal”.144

- Ilha notícia. A par com o reconhecimento do problema, novos 
sectores se desenvolviam. Crescia a imprensa,“(…) a «democra-
cia», a nova medida de todas as coisas [que] (…) estava para a 
vida política como a bolsa para a vida económica”.145 É neste ful-
gor que o jornal Comércio do Porto surge como primeira empresa 
a promover a construção de habitação para população operária.146

A partir de 1899, o jornal promoveu a construção de três bairros 
operários em terrenos camarários – Monte Pedral, Antas e Lorde-
lo do Ouro – sendo a gestão das habitações entregue aos órgãos 
municipais vigentes. Buscavam promover um "modelo higiénico 
para uma política de inversão das condições de habitação do ope-
rariado".147 Contudo, muitas das vezes, pelos baixos salários au-
feridos pelos residentes das ilhas, as habitações acabavam por ser 
ocupadas por famílias com maior poder de compra.

- Ilha compromisso. Com a Instauração da República em 1910, 
no seguimento das iniciativas d’O Comércio do Porto e na ausên-
cia de alterações legislativas, a Câmara Municipal do Porto em-
preendeu a construção de quatro colónias operárias, num total de 
191 fogos: Antero de Quental (1914/17), Estêvão de Vasconcelos 
(1914/17), Viterbo de Campos (1916/17), e Dr. Manuel Laranjeira 
(1916/17). Ainda que apresentassem inovações, nomeadamente 
nos regimes de arrendamento, os inquéritos sanitários mantinham 
-se, aprimorando a tradição higienista e procurando "vigiar e vis-
toriar a cidade como se de um corpo humano se tratasse e, por 
outro lado, o cadastrar das habitações de pobres".148

Entre 1919 e 1929, baseada na experiência das Colónias Operá-
rias, a CMP empreende a construção do Bairro Sidónio Pais, na 
zona da Arrábida. O projecto veio consolidar a primeira medida 
estatal de promoção de habitação para populações de baixos ren-

142 ANTAS, Álvaro, Insa-
lubridade no Porto, Porto: 
Escola Médico-Cirúrgica 
do Porto, 1902, p. 25
143 Em 1903, surge o “Regu-
lamento de Salubridade das 
Edificações Urbanas”. Em 
1905 é publicado o novo 
Código de Posturas Muni-
cipais.
144 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 14
145  MATOSO, José, Histó-
ria de Portugal, Volume 6, 
p. 48-52
146 “O Comércio do Porto 
actuava como uma câmara 
municipal alternativa. En-
tre 1890 e 1900, recolheu 
cerca de 90 contos através 
da sua secção de caridade. 
(…) Em 1889, através de 
subscrição pública, cons-
truiu 95 habitações para 
operários, albergando 475 
pessoas.” MATTOSO, José, 
"História de Portugal", Cír-
culo de Leitores, Volume 6, 
1994, p. 54
147 CARDOSO, António, O 
arquitecto José Marques 
da Silva e a arquitectura no 
Norte do País na primeira 
metade do séc. XX, Porto: 
FAUP, 1997, p. 119-121.

148 SEIXAS, Paulo, Entre 
Manchester e Los Angeles. 
Ilhas e Novos Condomínios 
do Porto, Porto: Edições 
Universidade Fernando 
Pessoa, 2008, p. 221
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dimentos, o programa de Casas para as Classes Menos Abasta-
das. Procurava produzir alojamento específico para os grupos de 
baixos rendimentos, valorizando “(...) as casas unifamiliares, os 
jardins, os passeios (…) a busca pela salubrização, a higiene e o 
saneamento”.149

Com a Revolução e Ditadura Militar de 1926 a 1933, emergem vá-
rias iniciativas de resposta às condições das habitações populares. 
Por um lado, a persistência de inquéritos (1927/28 e 1929/1933)150, 
dava continuidade à tradição higienista das “geografias do insa-
lubre”.151 Por outro, é um período fértil em ideias e, enquanto que 
para alguns a casa era uma oportunidade de domesticação, para 
outros era possibilidade de emancipação. Internacionalmente, 
emergia uma “preocupação social da arquitectura aliada a um 
sistema de produção eficiente”152, com a fundação dos Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) em 1928. Estes 
grupos de trabalho foram responsáveis por uma mudança de pa-
radigma da arquitectura e urbanismo, que surgia agora como uma 
ferramenta política; no ano seguinte, sob o tema da Habitação Mí-
nima (1929), iniciam uma série de congressos que duraram até 
1956, ano em que surge o Team X.153 A nível nacional, a Casa 
Portuguesa (1929) de Raul Lino representava a ideologia vigente, 
a procura por “uma arquitectura de acordo com os valores tradi-
cionais”.154

- Ilha persiste. Em 1933 instaura-se o Estado Novo, doutrina to-
talitarista liderada por António de Oliveira Salazar. Neste período, 
surge o programa de Casas Económicas, moradias unifamiliares 
com quintal, distribuídas por nove bairros em áreas pouco urbani-
zadas da cidade. Mandadas edificar pelo Estado, o desenho espa-
cial das novas habitações traduzia a ideologia vigente, buscando o 
protótipo de casa e de homem português. À semelhança das solu-
ções anteriores, os critérios de elegibilidade bloqueavam o acesso 
ao moradores das ilhas, sendo que alguns bairros se destinavam 
exclusivamente a certos grupos profissionais ou sindicais. 

O número de habitações produzido continuava aquém do necessá-
rio. Paralelamente, as condições de habitabilidade das ilhas dete-
rioravam-se e as condições laborais não apresentavam melhorias. 

149 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 14

150 É de assinalar a publica-
ção d’ A salubridade habi-
tacional no Porto, inquérito 
realizado por Azeredo An-
tas e Manuel Montenegro, 
reavivando os dados estatís-
ticos expostos em inquéri-
tos sanitários anteriores.
151 RODRIGUES, Fernando, 
SILVA, Manuel, Cidade, 
habitação e participação: 
o processo SAAL na Ilha da 
Bela Vista, 1974/76, Por-
to: Edições Afrontamento, 
2015, p. 82

152 RAMOS, Tânia, Os es-
paços do habitar moderno: 
evolução e significados, 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2006, p. 81

153 1928, Fundação dos 
CIAM. 1929, Unidade mí-
nima de habitação. 1930, 
Desenvolvimento racional 
do lote.    1933, Publica-
ção da Carta de Atenas. 
1937, Moradia e recreação.    
1947, Reafirmação dos ob-
jetivos dos CIAM. 1949, 
Sobre a cultura arquitectó-
nica. 1951,  O Coração da 
cidade. 1953, A Carta da ha-
bitação. 1956, Surgimento 
do Team X.
154 PEREIRA, Nuno Teotó-
nio, A Arquitectura do Re-
gime, 1938-1961, citado em 
RAMOS, Tânia, Os espaços 
do habitar moderno: evolu-
ção e significados, Lisboa: 
Fundação Calouste Gul-
benkian, 2006, p. 79
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Segundo dados do Inquérito às Ilhas, em 1939, persistiam "1.152 
ilhas com 13.000 casas e 45.291 habitantes", cerca de 17,4% da 
população da cidade. Na mesma década, surge o bloco do Duque 
de Saldanha (1937), iniciativa pioneira de habitação social pluri-
familiar no Porto. O objectivo era o realojamento da população 
residente da área de São Victor (zona de ilhas a demolir).155

- Ilha plano. No primeiro quartel do século XX, os planos direc-
tores privilegiavam o embelezamento e melhoria das áreas cen-
trais da cidade ou de pontos nevrálgicos.156 O Plano Regulador 
da Cidade do Porto, desenvolvido entre 1947 e 1952 por Almeida 
Garrett, propunha quatro zonas: residenciais, especiais, verdes e 
rurais:

No mesmo período, em 1947, é fundada a Organização dos Arqui-
tectos Modernos (ODAM) no Porto, "colectivo nascido a partir 
das ideias da vanguarda"158 e no ano seguinte (1948), tem lugar 
o I Congresso Nacional de Arquitectura, “que difundiu a tipolo-
gia da habitação colectiva em altura como solução do problema 
habitacional da época”.159 Começavam a criar-se terrenos para 
novas conceptualizações e, entre meados da década de 50 e finais 
da década de 60, emerge um período “rico em experimentações 
tipológicas inseridas em conjuntos urbanos e bairros sociais, 
apresentando programas, tipologias e processos construtivos ino-
vadores”160, que não passavam pela reabilitação nem mesmo ma-
nutenção das ilhas existentes. Postura idêntica era adoptada a ní-
vel estatal, com o Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto 
de 1956 a apresentar medidas para “a extinção das ilhas, criando 
bairros com melhores condições de salubridade”.161

Os treze bairros modernistas (6072 fogos), “herdeiros do congres-
so nacional de arquitectura de 1948, da influência de Le Corbu-

155 “(…) num edifício "com 
provável influência do Karl 
Marx Hoff, de Viena." in 
PINTO, Jorge R., Bonfim: 
território de memórias e 
destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011 
p. 180
156 Entre os planos que não 
contemplavam "ilhas" nem 
"habitação operária", pode-
mos mencionar: Reformu-
lação da Área Central, Engº 
Gaudêncio Pacheco (1913); 
Renovação das Áreas Cen-
trais, Arqtº Barry Parker 
(1915); Os Melhoramentos 
da Cidade, Engº Augusto 
César da Cunha Moraes 
(1916), (…)

157 Plano Regulador Cidade 
do Porto, 1947-1952, p. 12-
26

158 Arquitecturas en común, 
in Proyecto, Progresso, Ar-
quitectura. N11, Novembro 
de 2014 

159 RAMOS, Tânia, Os es-
paços do habitar moderno: 
evolução e significados, 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2006, p. 37
160 op. cit., p. 38

161 Sobre os objectivos 
do plano. Disponível em 
<ht tp: / /www.cm-porto .
pt/os_planos_do_porto/
plano-de-melhoramentos-
-para-a-cidade-do-por-
to-1956-1966>

"Procurando organizar a cidade em conjuntos bem definidos (…) as no-
vas extensões da cidade talhadas em outra forma e que criam ambientes 
de beleza e alegria, para onde se irá fazendo a deslocalização de mui-
tos mal alojados nas ilhas numa acção social de altíssimo alcance; (…) 
prepara a um futuro melhor a toda a população, amplia a alegria de 
viver."157
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sier e de um conjunto de arquitectos da Escola de Belas Artes 
do Porto”162, a par com a demolição de muitas ilhas no centro da 
cidade, levaram a que cerca de um quinto dos residentes destes 
núcleos se deslocasse para a periferia, para “zonas de expansão 
que promovessem o desenvolvimento da cidade e contribuíssem 
para o descongestionamento das zonas centrais”.163

A década de 60 será marcada pela publicação do Inquérito à Ar-
quitectura Regional Portuguesa em 1961 e pela criação do Fundo 
de Fomento da Habitação em 1968. O FFH era uma instituição 
de promoção de habitações que agregava várias actividades, con-
templando particularmente o arrendamento a custos controlados. 
Contudo, revelou-se mais tarde um organismo “muito pesado 
para a administração”.164

- Ilha participada. A revolução de 1974 veio impulsionar um “mo-
mento de ruptura política e social”165 no panorama habitacional. 
Nesta sequência, surge o Serviço Ambulatório de Apoio Local). O 
SAAL era um organismo “muito mais leve para o Estado”166, fun-
cionando como “Corpo Técnico Especializado” do Fundo de Fo-
mento à Habitação. Actuava à escala nacional e era um “organis-
mo de intervenção técnica de apoio multidisciplinar às iniciativas 
das populações mal alojadas ”167, inovador pelo “envolvimento e 
participação dos moradores nas soluções dos problemas relacio-
nados à habitação” Conforme explica Varea Oro:

Na freguesia do Bonfim, destacam-se as operações de São Victor 
e Bela-Vista D. João IV (início em 1974); e Póvoa, Fontaínhas e 
Campo 24 agosto (1975). O impacto das operações ficou aquém 
do possível e em Agosto de 1976, após “vários ataques nos jor-
nais”, o programa é extinto.169

- Ilha esquecida. Seguiram-se quase duas décadas de abranda-

162 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2015, p. 15
163 Objectivos do plano de 
1956-1966.

164 Reunião de trabalho com 
o professor António Madu-
reira.

165 RAMOS, Tânia, Os es-
paços do habitar moderno: 
evolução e significados, 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2006, p. 39
166 Reunião de trabalho com 
o professor António Madu-
reira.
167 Livro Branco do SAAL, 
1974-1976, VI Conselho 
Nacional do SAAL, Porto: 
FAUP Publicações, 1976, 
p. 431
168 VAREA ORO, Aitor, La 
arquitectura del territo-
rio. Los entramados socia-
les como herramienta de 
proyecto, Valencia: Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia, 2015, p. 99

169 Reunião de trabalho com 
o professor António Madu-
reira.

“O SAAL foi uma possibilidade de ação no plano da habitação, sendo 
radicalmente diferente daquelas desenvolvidas durante o fascismo, mas 
será marcado desde sua formulação, durante seu desenvolvimento e até 
seu fim, pelos vestígios do Estado Novo nas estruturas do Estado Portu-
guês.”168
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mento em matéria de políticas de habitação até que, em 1993, é 
lançado o Programa Especial de Realojamento (PER), que visava 
“proporcionar aos municípios condições para proceder à erra-
dicação das barracas existentes e ao, consequente, realojamento 
dos seus ocupantes em habitações de custos controlados”170. No 
Porto, em algumas situações, "(…) adoptaram-se modelos inova-
dores (bairros pequenos ou médios, de grande qualidade arqui-
tectónica), noutros repetiram-se modelos do passado".171 Pode-se 
mencionar o Conjunto Habitacional nas Fontaínhas (2001-2008), 
na zona de São Victor, como exemplo de um produto deste pro-
grama.172

- Ilha campanha. Na viragem para o século XXI, o discurso acer-
ca das ilhas continuava pejorativo, associando estes espaços a de-
linquência e ciclos de pobreza. Em 2002, o novo presidente da 
CMP, Rui Rio, encetou um mandato bastante polémico quanto a 
estes e outros conjuntos habitacionais. “Entre o Verão de 2002 e 
Outono de 2003, foram demolidas cerca de mil casas em ilhas mu-
nicipais e transferidas duas mil famílias”173, para além da demoli-
ção de outros conjuntos habitacionais.174 Esta postura permaneceu 
ao longo da sua presidência, com a reabilitação dos bairros sociais 
em detrimento das ilhas a ser a opção tomada pelo autarca que, 
num balanço final em 2013, salientou o avultado investimento do 
município: “Investimos 170 milhões de euros só nos bairros.”175

Numa outra perspectiva, no mesmo ano de 2013, instala-se um 
novo panorama político na cidade, com a vitória de Rui Moreira 
enquanto candidato independente. Assumindo a “coesão social” 
como ponto-chave de campanha, enunciava a participação, con-
tratualização e inclusão de "classes mais desfavorecidas"176 como 
fundamentais para a resolução do contexto de emergência social 
vivido na cidade. A temática da habitação acessível foi um dos 
pontos fortes da campanha, com a reabilitação da ilha da Bela 
Vista a ser assumida como “exemplo da alteração de postura do 
executivo perante as ilhas”.177 Conforme será explorado no Caso 
de Estudo nº1, esta alteração de postura foi altamente mediatizada 
e coincidiu (impulsionou?) uma diferente perspectiva perante es-
tes núcleos desde então.

170 Sobre o programa. Dis-
ponível em: <https://www.
portaldahabitacao.pt/pt/
portal/programas_de_fi-
nanciamento/per.html>.
171 Artigo sobre os bairros 
sociais do Porto, Jornal Pú-
blico (online). Disponível 
em <https://www.publico.
pt/2010/07/18/jornal/como-
-e-que-o-porto-se-tornou-
-num-arquipelago-de-bair-
ros-sociais-19814756>. 
172 Da autoria dos arquitec-
tos Hélder Casal Ribeiro e 
Ana Sousa da Costa. Con-
templa 18 fogos cuja tipo-
logia se adequa a agregados 
familiares maiores: duas ha-
bitações T1, oito habitações 
T2 e oito habitações T3. 

173 Balanço do manda-
to do presidente da CMP, 
Rui Rio. Disponível em: 
<https: / /wwwopublico -
opt/2004/01/08/jornal/iois.
anos.ie.maniato.ie.rui.rio.a.
frente.ia.camara.io.por-
to.182727>
174 Bairro das Areias, das 
Condominhas Velhas, da 
Capela, o bairro contíguo à 
Faculdade de Engenharia e 
das Dores, nas Fontaínhas.
175 Entrevista “Rui Rio: O 
Porto que eu deixo”. Dispo-
nível em <http://visaoosa-
poopt/actualiiaie/portugal/
rui.rio.o.porto.que.eu.iei-
xo=f744347>

176 Manifesto Eleitoral de 
Rui Moreira, 2013
177 op. cit.
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Ainda assim, em dezembro de 2016, as condições habitacionais 
destes núcleos registavam poucas melhorias, conforme comprova-
do por uma comitiva das Nações Unidas, encarregue de reportar 
as condições habitacionais portuguesas. Segundo o relatório:

- Ilha turística. Em paralelo com esta realidade de carências habi-
tacionais, o Porto entrou, como se viu anteriormente, numa vaga 
turística sem precedentes. Em julho de 2017, surge a notícia da 
compra de três ilhas no Monte da Lapa, pela empresa Pedra Lí-
quida. Em entrevista, o arquitecto Nuno Grande apelida o pro-
jecto de um "retornar ao SAAL", revelando Álvaro Siza como 
projectista.179 Nos espaços desocupados, propõem habitação para 
estudantes e uma pousada, misturando "city tenants e city users", 
para que “em dois ou três dias de permanência (…) [os visitantes] 
pudessem perceber o que é a autenticidade do Porto".180 Nas ca-
sas ainda ocupadas, os residentes originais, detentores de “rendas 
muito simbólicas”, permaneceriam no local. Conforme explica 
Alexandra Grande, os “contratos de arrendamento com 30 anos, 
com pessoas que têm 90 anos (…) [servem] para lhes mostrar que 
não queremos tira-los daqui”.181

- Arquipélago Ponto. No presente ano de 2018, as ilhas do Porto 
são estruturas que carregam todo este legado ideológico. Esta rea-
lidade confronta-se agora com uma cidade em consumição. Con-
cluída a reabilitação da ilha da Bela Vista, cujo projecto é anali-
sado no capítulo seguinte, e com operações em curso em outras 
duas ilhas municipais,182 resta o desafio de cumprir o desígnio do 
PEDU183: conseguir que os privados iniciem as operações de rea-
bilitação do seu património. Este objectivo, ilustrado pela CMP 
com as ilhas de que é proprietária, começa a encontrar ferramentas 
nos programas delineados pela NGPH, embora residam dúvidas 
sobre a capacidade real dos proprietários em recorrer a estes ins-
trumentos perante outras alternativas com maior lucro já referidas.

178 FARHA, Leilani, Report 
of the Special Rapporteur 
on adequate housing, Mis-
sion to Portugal, 27 Feve-
reiro - 24 Março 2017

179 "Perante este cenário, 
pensamos por que não con-
vidar o Siza, o revolucioná-
rio de '74, que pensou estes 
lugares. (…) E ele aceitou, 
o que nos surpreendeu, por-
que um Pritzker tem mais 
que fazer." Nuno Grande, 
em entrevista. Disponível 
em <http://imagensdemar-
ca.sapo.pt/conteudos-es-
peciais/portugal-genial/
siza-vieira-volta-40-anos-
-depois-ao-coracao-do-
-porto/>
180 op. cit.
181 Entrevista a Alexandra 
Grande. Disponível em 
<http://videos.sapo.pt/zZb-
ZgulsypCwzFE9j8NZ>

182 Ilha na Travessa de Cor-
tes e ilha na Rua do Bonjar-
dim.
183 Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano. 
Mais informação em: <ht-
tps://www.portaldahabita-
cao.pt/pt/portal/reabilita-
cao/pedu/index.html>

“as condições de habitabilidade na maioria das ilhas são altamente ina-
dequadas, contrariamente aos direitos humanos reconhecidos interna-
cionalmente, e apenas podem ser descritas como chocantes”.178

Assim, após um legado marcado pela diabolização, as ilhas são vis-
tas, novamente, como uma oportunidade. Para quem?
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Conotadas desde a sua origem como (foco de) problemas, as ilhas pas-
sam por uma mudança de paradigma: de solução habitacional básica 
a produto tipicamente portuense. A subsistência e sobrevivência destes 
núcleos até à actualidade deveu-se, essencialmente, a iniciativas pro-
venientes do sector privado, tanto de proprietários como de inquilinos 
que, conforme podiam, iam realizando intervenções mais prioritárias 
nas habitações.184

A partir da análise anterior, compreende-se que das freguesias que 
constituem o anel de expansão mais próximo do centro histórico, o 
território do Bonfim é aquele que reúne as condições mais atractivas 
para investimentos. Compreende-se também que as ilhas são uma das 
modalidades habitacionais mais vulneráveis às actuais dinâmicas urba-
nas do Porto. Assim, delimitam-se as ilhas do Bonfim como objecto do 
presente estudo. Após uma aproximação gradual ao objecto na Parte I, 
parte-se para a exploração de processos de reabilitação actuais, ocorri-
dos em ilhas selecionadas do Bonfim.

Num primeiro momento, de modo a identificar as iniciativas a decor-
rer no território em 2017, foi realizado um exercício de mapeamento 
de agentes (sociograma). Este reconhecimento permitiu responder a 
duas questões: Quais as entidades e sectores envolvidos no acesso à 
habitação para as populações com menos recursos na freguesia do 
Bonfim, na actualidade? Quais as relações que estabelecem entre 
si? Como se verá seguidamente, o envolvimento dos vários sectores 
- público, privado e terceiro sector – sustenta a ideia anterior de uma 
mudança (geral) de paradigma perante esta modalidade habitacional.

Num segundo momento, analisam-se três projectos de reabilitação em 
ilhas do Bonfim. Cada solução é impulsionada por um diferente sector 
e suportada por uma rede de agentes constantes no sociograma. Os três 
permitem testar diferentes enquadramentos para a terceira questão: 

Parte II. Arquitectura dos poderes:
agentes, relações e processos nas ilhas do Bonfim

1. Acesso à habitação no Bonfim: panorama actual

184 Nomeadamente apropria-
ções do espaço e pequenas 
obras, permitindo interpre-
tar os problemas que eram/
são fundamentais resolver.

De que forma as relações entre os agentes identificados condicionam 
os projectos habitacionais no Bonfim e, em particular, nas ilhas?
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Procurando identificar as entidades e sectores envolvidos no acesso 
à habitação para as populações com menos recursos na freguesia do 
Bonfim e quais as relações que estabelecem entre si, foi desenvolvido 
um sociograma em conjunto com elementos que, à data, integravam 
o programa Habitar185 (Fevereiro de 2017). Este exercício consiste na 
“(…) medição/avaliação das relações sociais entre os integrantes de 
um grupo humano, onde os respectivos elementos se conhecem, têm 
objectivos em comum e se influenciam mutuamente”. Apresentando 
graficamente as várias relações entre os sujeitos que formam um grupo, 
é possível sinalizar “vínculos/laços de influência e de preferência que 
existam nesse mesmo conjunto”.186  

Esta ferramenta de análise foi útil em dois momentos distintos. Num 
primeiro momento, permitiu mapear os agentes envolvidos na produção 
e acesso à habitação para populações com menos recursos no território 
do Bonfim, qual a natureza das organizações, a forma de envolvimento 
e as relações estabelecidas entre agentes. Num segundo momento, foi 
uma ferramenta que permitiu uma leitura mais completa dos casos de 
estudo187, permitindo isolar os envolvidos na rede de relações em cada 
um, bem como os líderes sociométricos.188 

Foram definidas duas variáveis axiais: interesse (horizontal) e poder 
(vertical). A escala de interesse representa o interesse em garantir o 
acesso à habitação no Bonfim, e é dividida entre afins; diferentes; 
alheios e opostos. A escala de poder representa a capacidade de con-
cretizar decisões, e é dividida entre pouco poder; médio poder e muito 
poder. A localização de cada um dos agentes no quadro esteve sujeita à 
decisão maioritária do grupo de trabalho presente na data.189

Num primeiro momento, os agentes foram classificados entre “organi-
zação” (grupo ou associação constituída, como por exemplo Mota En-
gil); “não-organização” (grupo, associação ou profissional sem organi-
zação constituída, como por exemplo proprietários comprometidos); e 
“imagem” (grupo, associação ou profissional de classificação variada, 
mas que representa um peso simbólico no campo em análise; como 
por exemplo o GAS Porto). Desenharam-se as relações entre entida-
des, que foram classificadas entre “relações fortes”, “relações boas” 
ou “relações negativas”. Num segundo momento classificaram-se os 
intervenientes mediante o sector no qual se inserem. 

185 Iniciativa que surge em 
2015, através de uma asso-
ciação sem fins lucrativos, 
sobre a designação "Habitar 
Bonfim" (3º sector).

186 Conceito: sociograma. 
Disponível em: <https://
conceito.de/sociograma>

187 Se o exercício fosse re-
alizado este ano (2018), os 
dados inseridos seriam dife-
rentes. Uma vez que todos 
os casos de estudo ainda 
se encontravam “activos” à 
data, considera-se possível 
o recurso a esta ferramenta.

188 Agentes mais influentes 
dentro do grupo.

189 Com profissionais de 
educação social e arquitec-
tura.

1.1.  Exercício de reconhecimento de agentes: sociograma
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A partir do sociograma-base, foi possível categorizar os agentes me-
diante o sector económico no qual se inserem - primeiro, segundo ou 
terceiro sector. A localização dos agentes mediante as variáveis esta-
belecidas bem como as relações existentes entre eles será de especial 
utilidade para a compreensão dos modelos de funcionamento dentro 
de cada sector, potenciando uma análise mais completa dos casos de 
estudo presentes na segunda parte deste capítulo.

Designado como primeiro sector, ou sector público, o Estado está en-
carregue de fomentar o bem-estar e justiça social, através de legislação 
aplicada para os efeitos. Na perspectiva deste sector, a habitação é um 
direito básico constitucional, conforme o Artigo n.º 65 da Constituição 
Portuguesa. Em Portugal, as Câmaras Municipais e as Juntas de Fre-
guesia funcionam como extensões do aparelho estatal, promovendo a 
proximidade entre cidadão e governo.

Iniciativas/entidades de relevância nacional

Portugal 2020. Muito poderosos, alheios. Protocolo estabelecido entre 
Portugal e a Comissão Europeia, sucessor do Quadro de Referência Es-
tratégica Nacional (QREN). Este programa disponibiliza fundos euro-
peus a empresas e Estado, tendo como prioridades o fomento do sector 
privado e da empregabilidade.190

IHRU. Muito poder, entre diferentes e alheios. O Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana “é um instituto público de regime especial e 
de gestão participada, integrado na administração indireta do Estado, 
dotado de autonomia administrativa e financeira e património pró-
prio”191, funcionando como um garante financeiro para processos de 
reabilitação urbana. Ainda que tenha vindo a desenvolver e financiar 
bastantes projectos nesta área, a escala de intervenção fica aquém do 
expectável.    

ORU's e ARU's. Muito poder, diferentes. Noutra perspectiva, identifi-
cam-se as Operações de Reabilitação Urbana (ORU's), decorrentes da 

190 Sobre o programa: <ht-
tps://www.portugal2020.pt/
Portal2020/o-que-e-o-por-
tugal2020>

191 Sobre o IHRU: <https://
www.portaldahabita-
cao.pt/pt/ihru/>

1.2.  Sistematização dos sectores intervenientes

Primeiro sector: Estado
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definição das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU).192 São um exem-
plo de um conjunto de medidas que procuram atender aos problemas 
identificados no território e que pela envergadura da operação, são 
aqui consideradas como agentes intervenientes no acesso à habitação. 
Consideram-se diferentes, uma vez que no caso específico da ARU do 
Bonfim, não existiu aplicabilidade concreta das medidas enunciadas.193

Iniciativas/entidades de relevância municipal

CMP. Muito poder, diferente. A Câmara Municipal do Porto é a entida-
de estatal reguladora da cidade do Porto, operando à escala concelhia. 
Tem sob a sua alçada vários departamentos e divisões, encarregues de 
áreas administrativas específicas, como os pelouros da Habitação e 
do Urbanismo. Estes últimos, identificados como agentes diferentes, 
representam ramos da administração municipal e, portanto, seguem a 
linha de medidas definidas superiormente. 

Domus Social. Muito poder, diferente. Empresa de natureza municipal, 
responsável por promover a habitação na cidade do Porto. A maioria 
das intervenções foram realizadas em bairros sociais. No Bonfim, a 
Domus foi responsável pela requalificação do Bairro Duque de Salda-
nha (2005) e do Bairro de Fernão Magalhães (2007) e pela construção 
do Conjunto Habitacional das Fontaínhas (2008), para além de ser en-
tidade parceira na requalificação da ilha da Bela Vista.

Porto Vivo. Muito poder, oposto. É uma entidade que funciona como 
uma Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU)194. Considera-se como 
um agente oposto, pois embora trate de processos como a definição das 
“Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística” (ACRRU) 
e seja responsável pela definição das Zonas de Intervenção Prioritária 
(Z.I.P.), no que diz respeito ao acesso à habitação, o impacto das inter-
venções poderia ser maior. Por vezes, definem critérios de selecção que 
reduzem a população que consegue ter acesso - como por exemplo, os 
preços de arrendamento no morro da Sé. Por outro lado, pode-se tomar 
como exemplo o projecto para o Largo da Pena Ventosa, inserido no 
Programa para a Reabilitação Urbana do Morro da Sé, onde vários 
edifícios foram reabilitados para habitação acessível.

192 "Por área de reabilitação 
urbana, designa-se a área 
territorialmente delimitada 
que, em virtude da insufici-
ência, degradação ou obso-
lescência dos edifícios, das 
infraestruturas, dos equipa-
mentos de utilização coleti-
va e dos espaços urbanos e 
verdes de utilização coleti-
va, designadamente no que 
se refere às suas condições 
de uso, solidez, segurança, 
estética ou salubridade, 
justifique uma intervenção 
integrada, através de uma 
operação de reabilitação 
urbana aprovada em instru-
mento próprio ou em plano 
de pormenor de reabilita-
ção urbana." Disponível 
em: <http://www.portal-
dahabitacao.pt/pt/portal/
reabilitacao/aru_vermais.
html>

193 Mais informação em 
"Área de Reabilitação Ur-
bana do Bonfim", de De-
zembro de 2014.

194 A Porto Vivo, SRU - So-
ciedade de Reabilitação 
Urbana da Baixa Portuen-
se S.A., é uma empresa de 
capitais exclusivamente 
públicos, cujos acionistas 
são o Estado, representado 
pelo IHRU - Instituto da 
Habitação e da Reabilita-
ção Urbana, IP, e a Câmara 
Municipal do Porto. "Tem 
como missão promover 
a reabilitação urbana da 
área crítica de recuperação 
e reconversão urbanísti-
ca da cidade do Porto." In 
<http://www.portovivosru.
pt/pt/porto-vivo-sru/apre-
sentacao>
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Divisão Municipal de Reabilitação Urbana. Muito poder, entre afins 
e diferentes. Esta divisão municipal foi criada em meados de 2017, e 
pretende, como a designação indica, tratar assuntos específicos da rea-
bilitação urbana. Das entidades mencionadas, considera-se que é a que 
se encontra mais próxima dos interesses da população, tendo estabele-
cido protocolos com outras entidades com menos poder.

Iniciativas/entidades de relevância local

JFB. Médio poder, alheio. Enquanto entidade estatal mais próxima do 
terreno, a Junta da Freguesia do Bonfim tem vindo a construir soluções 
para as carências habitacionais que identifica. Ainda assim, a falta de 
verbas e determinismos políticos levam a que se considere como agen-
te alheio. De realçar o programa “Casa Reparada, Vida Melhorada”, 
criado pela Junta e que pretende resolver problemas habitacionais de 
populações com menor capacidade aquisitiva.

Pelouro de acção social da JFB. Médio poder, afim. Tal como na CMP, 
a JFB possui delegações, com áreas de actuação mais específicas, sen-
do que este pelouro opera no campo da coesão social.

JFC.  Médio poder, entre afim e diferente. Como mencionado anterior-
mente, muitas das iniciativas identificadas no Bonfim surgem também 
envolvidas no território de Campanhã. Assim, a Junta de Freguesia de 
Campanhã surge como outra entidade pertinente, mas que pelas suas 
características próprias, tem ampliado o leque de soluções implemen-
tadas pelo Programa Habitar.

Programas de relevância local

C.R.V.M. Médio poder, diferente. O programa Casa Reparada, Vida 
Melhorada foi lançado em 2014 pela JFB e aplicado em 2017 pela 
JFC.195 Prevê a realização de obras em habitações da freguesia, perante 
a comprovada incapacidade económica dos inquilinos ou proprietários 
para a empreenderem por si. Trata-se de um programa reconhecido 
pela CMP através da Domus Social. Ainda que o modelo pudesse ter 
um impacto considerável na supressão das carências habitacionais, fica 
aquém devido à insuficiência de recursos.

195 Iniciativa cujo foco de 
actuação principal são as 
ilhas. 
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Organizações com relevância municipal

CICCOPN. Médio poder, alheio. O Centro de Formação Profissional 
da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte196 é um 
exemplo de uma entidade com a qual o Programa Habitar estabele-
ceu protocolo, em 2016. Pretendia-se com esta parceria que os alunos 
pudessem pôr em prática no terreno os conhecimentos adquiridos, ao 
mesmo tempo que contribuíam para o auxílio às populações.                             

Academia

UP. Médio poder, alheio. A Universidade do Porto, enquanto universi-
dade pública, pode funcionar como plataforma de novas ideias. É uma 
entidade incontornável na formação de muitos profissionais que irão 
moldar o futuro da cidade. 

FEUP, FBAUP, FAUP. Médio poder, alheio. A presença destas três fa-
culdades no exercício deve-se, fundamentalmente, a parcerias efectua-
das com outros agentes. A Faculdade de Engenharia da UP tem vindo a 
colaborar com a CMP na temática da habitação, nomeadamente em le-
vantamentos e análises estratégicas. A Faculdade de Belas Artes da UP 
foi parceira da associação Critical Concrete no programa de verão, que 
iremos explorar no caso de estudo nº3. A Faculdade de Arquitectura 
da UP foi parceira do Programa Habitar, JFB e Pladur, tendo motivado 
o programa do Concurso Pladur 2017 – requalificação de uma ilha no 
Bonfim – processo em análise no 3º capítulo.

196 Criado em 24 de julho 
de 1981 por protocolo ce-
lebrado entre o Fundo de 
Desenvolvimento da Mão-
-de-Obra, atual Instituto 
do Emprego e Formação 
Profissional, I. P., e a As-
sociação dos Industriais da 
Construção Civil e Obras 
Públicas (AICCOPN).
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Sumário

Conclui-se que os agentes deste sector se encontram espalhados um 
pouco por todo o cenário, com especial incidência nos muito poderosos 
e mais ou menos poderosos e entre os diferentes e os alheios. Grande 
parte das entidades identificadas resultam de divisões e delegações de 
órgãos centrais, como a CMP ou a JFB. É também possível identificar 
várias escalas de actuação territorial - nacional, municipal e local. A 
localização no patamar superior de entidades decisoras (líderes socio-
métricos) potenciaria, em teoria, a obtenção de melhores resultados na 
execução de projectos de acesso à habitação para as populações com 
menor poder de compra, pelo poder e influência que possuem. Supõe-
-se que a concretização de novos projectos, nomeadamente os que par-
tem dos patamares de poder inferior, fique sempre sujeita à aprovação, 
intervenção ou coligação com estas entidades “superiores”. Identifica-
se também o envolvimento da comunidade académica que, enquanto 
universidade e faculdades públicas, se inserem no primeiro sector. 

Seguidamente, procede-se à categorização dos agentes do segundo 
sector.
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O segundo sector, sector privado ou sector produtivo diz respeito ao 
mercado. Engloba as empresas privadas que se dedicam à venda de 
bens e produtos e/ou prestação de serviços. Na perspectiva deste sec-
tor, a habitação é um produto capitalizável, uma commodity através da 
qual é possível extrair rendimentos e rentabilizar investimentos. 

Em Portugal e no Porto especificamente, este sector tem sido o prin-
cipal responsável pelas alterações urbanas e sociais verificadas na ci-
dade que, conforme se explorou anteriormente, tem especial impacto 
na oferta de habitação acessível. Em certos momentos aplica recursos 
em acções filantrópicas, de auxílio às populações, procurando renovar/
reforçar a imagem positiva das entidades perante a opinião pública. 
Contudo, tem como objectivo capital o lucro.

Empresas privadas

Grupo Mota-Engil. Muito poder, alheio. Empresa multinacional com 
actividade centrada na construção e gestão de infraestruturas. Com 
grande projecção nacional e internacional, é uma empresa com bastan-
tes recursos e, consequentemente, com elevada capacidade de concre-
tização. Na variável do interesse, considera-se que é alheia ao acesso 
à habitação das populações com menos recursos, uma vez que este 
processo pode entrar em conflito com o propósito da empresa.

Pladur. Muito poder, alheio. Empresa espanhola de fabrico de siste-
mas construtivos de tabiques e tectos de placas de gesso laminado, que 
promove anualmente o Concurso de Soluções Construtivas Pladur. Na 
edição de 2017, o programa do concurso foi a requalificação de uma 
ilha do Bonfim, o 4º caso de estudo explorado no 3º Capítulo.

Sectores de actividade

Turismo. Muito poder, entre alheios e opostos. Actividade em enorme 
expansão na actualidade, ocupando um lugar central na economia por-
tuguesa, e com perspectivas de crescimento. O turismo enquanto acti-
vidade engloba as várias empresas que operam neste sector, pertencen-
te ao sector privado. Ainda que existam distintos modelos de negócios, 
são na sua maioria agentes opostos ao acesso à habitação por parte das 
populações residentes, principalmente os agentes dedicados ao turismo 

Segundo sector: mercado
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de habitação, que têm contribuído significativamente para a conversão 
de habitação permanente em alojamento temporário.

Imobiliárias. Muito poder, opostos. Sector de prestação de serviços, 
estas agências/agentes funcionam como mediadores entre procura e 
oferta, ocupando-se de vários passos inerentes à comercialização de 
imóveis. É um dos sectores de actividade que mais tem contribuído 
para a especulação imobiliária e consequente aumento dos preços da 
cada vez mais escassa oferta habitacional acessível.

Proprietários. Médio poder, alheios. Os proprietários podem ser sub-
divididos em dois grupos distintos. Ainda que ambos procurem a ren-
tabilidade das propriedades, a diferença entre os dois deve-se funda-
mentalmente a como encaram o bem imóvel. Os proprietários mais 
comprometidos tendem mais para a criação de condições propícias à 
fixação de populações; para os menos comprometidos, a rentabilidade 
é o objectivo principal.

Compradores. Muito ou pouco poder, afins ou alheios. As característi-
cas deste grupo são cruciais para a compreensão das alterações a ocor-
rer. Existem diferentes perfis com distintas capacidades financeiras, 
que tanto podem possuir muito ou pouco poder. Verifica-se que o grupo 
de compradores mais afim da habitação acessível é, intrinsecamente, 
aquele que possui menos capacidade aquisitiva.

Profissionais. Pouco poder, afins ou opostos. Os elementos constituin-
tes destes grupos podem variar; desde arquitectos, engenheiros, juris-
tas, assistentes e educadores sociais (…). À semelhança dos proprie-
tários, distinguem-se dois grupos, diferentes quanto à opção por uma 
prática mais ou menos interessada na temática em análise.

Estudantes. Pouco poder, alheios. Este grupo representa a comunida-
de académica e também os futuros profissionais. O envolvimento da 
universidade e das faculdades em certos eventos deixa entender que 
movimentações quanto à temática da habitação estão a ocorrer no seio 
académico.

Inquilinos. Pouco poder, afins. De todos os agentes identificados, os 
inquilinos são o grupo mais afim e com mais interesse no acesso à 
habitação para as populações com menos recursos. Contudo, conside-
ra-se que no cenário em estudo são também o grupo com menor poder 
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e, portanto, com menor poder de decisão e com menos capacidade para 
alterar a forma como as coisas estão a ser feitas.

Meios de comunicação 

Público. Muito poderoso, alheio. O jornal Público tem vindo a pro-
duzir diversas peças relativamente ao estado do acesso à habitação no 
Porto e, particularmente, na freguesia do Bonfim. A projecção que esta 
publicação tem (especialmente, online) contribui em grande medida 
para a construção do discurso público em relação a esta temática.

JN. Médio poder, alheio. O Jornal de Notícias tem vindo a lançar peças 
sobre o assunto, tendo inclusivamente um suplemento chamado "JN 
Urbano", com artigos sobre reabilitação urbanas e outros processos/
projectos a ocorrer na cidade. 

Porto Canal. Médio poder, alheio. O Porto Canal, plataforma televisi-
va, tem vindo a fazer cobertura de algumas destas temáticas.

Sumário

Dentro deste sector, são identificáveis duas situações. Por um lado, 
grupos organizados como empresas privadas (as três mencionadas em 
cima, e outras não mencionadas) e meios de comunicação (dos quais 
se selecionam os três mais pertinentes para o território em estudo). Por 
outro lado, grupos não organizados – formados por indivíduos prove-
nientes do sector privado, que embora não constituam grupos formais 
são relevantes enquanto colectivo. A escolha pela categoria de “secto-
res de actividade” procurou agregar agentes com menor escala ope-
rativa, mas com importância enquanto conjunto. A configuração dos 
agentes forma uma linha diagonal – num extremo, mais próximo do 
zero, os elementos mais afim de todos os identificados, os inquilinos; 
no extremo oposto, o sector turístico e imobiliário – em grande parte 
responsáveis pela redução da oferta e, consequentemente, aumento da 
habitação restante.

Assinala-se que os elementos com mais interesse no acesso à habitação 
são também os menos poderosos; à medida que se aproximam do ponto 
zero, vão perdendo poder – ou o poder vai sendo redirecionado para 
outras entidades. De seguida, analisa-se o terceiro sector.
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O terceiro sector diz respeito a associações e entidades sem fins lucra-
tivos. Situa-se entre o Estado e o mercado, procurando colmatar ca-
rências que o Estado ainda não conseguiu atender. Por se tratar de um 
sector de responsabilidade civil, nesta esfera, a habitação é um direito 
básico que não está a ser cumprido. 

Cada entidade possui um modo operativo distinto, seja na modalidade 
de financiamento, assistência, promoção, reivindicação, consciencia-
lização (…). No Bonfim, sinaliza-se a existência de várias entidades 
neste sector.

Iniciativas/entidades com relevância nacional

Santa Casa da Misericórdia. Muito poderosos, opostos. A Santa Casa 
da Misericórdia do Porto é uma “instituição de caridade e assistência 
social, de fins filantrópicos e de utilidade pública”.197 A inclusão desta 
entidade no presente exercício deve-se ao facto de se tratar de uma 
das organizações com maior património imobiliário (“maior senhorio 
do Porto”) tanto na cidade do Porto como a nível nacional, com capa-
cidade operativa para reduzir carências habitacionais de uma parte da 
população.

Fundação Manuel António da Mota. Muito poderosos, diferentes. A 
Fundação pertence ao Grupo Mota-Engil, assumindo o nome do fun-
dador, Manuel António da Mota. É designada como o “contemporâneo 
e natural corolário da matriz e tradição filantrópicas”198 do grupo. Em 
regime de mecenato, tem financiado projectos na área da habitação 
para populações com menos capacidades financeiras, como por exem-
plo o programa Porto Amigo, em parceria com a CMP.

Just a Change. Médio poder, diferentes. Instituição Particular de So-
lidariedade Social (IPSS), cujo foco de actuação é a pobreza habita-
cional. Promove a reabilitação de habitações através de programas de 
voluntariado estudantil. Neste âmbito, para além do trabalho desenvol-
vido em Lisboa e Óbidos, passou a operar no Porto em 2017, através 
da coligação com o programa Porto Amigo e, por conseguinte, com a 
Fundação Manuel António da Mota e com a CMP. Em 2017, promoveu 
a reabilitação de uma casa de ilha em Campanhã.

AMI. Médio poder, entre afins e diferentes. A Associação Médica In-

197 Sobre a instituição: <ht-
tps://www.scmp.pt/pt-pt/
instituicao/instituicao-ho-
mepage>

198 Sobre a Fundação: 
<http://www.fmam.pt/a-fun-
dacao/apresentacao/>

Terceiro sector: associações e entidades sem fins lucrativos
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ternacional é uma organização não governamental portuguesa, cujos 
objectivos são a luta contra a “pobreza, a exclusão social, o subde-
senvolvimento, a fome e as sequelas da guerra”.199 Com delegação no 
Bonfim, na rua da Lomba, tem vindo a prestar auxílio a indivíduos 
necessitados, por vezes sem abrigo.

Associação de inquilinos e moradores do Norte de Portugal. Médio 
poder, afins. Cooperativa de Responsabilidade Limitada e Pessoa de 
Utilidade Pública, tem como campo de actuação a assistência técnica, 
jurídica, moral e material aos inquilinos associados, procurando a de-
fesa dos seus interesses.

Habita 65. Pouco poder, afins. Associação sem fins lucrativos que pro-
cura salvaguardar o direito à habitação. O "65" remete para o artigo 
da constituição portuguesa referente a este direito. São responsáveis 
por várias acções de sensibilização, tanto de modo independente como 
através da coligação com outras entidades.

Iniciativas/entidades com relevância municipal

Abrigo Nocturno da Lomba. Médio poder, entre afins e diferentes. À 
semelhança da AMI, esta associação tem vindo a prestar auxílio àque-
les indivíduos que, perante uma situação de sem abrigo, necessitam de 
um lugar para passar a noite.

RHIS. Pouco poder, afins. O projecto Reabilitação Habitacional e In-
tervenção Social parte do GAS Porto em 2011. Procura melhorar as 
condições habitacionais e problemas sociais das populações mais ido-
sas.

Iniciativas/entidades com relevância local

Programa Habitar. Pouco poder, afim. Esta iniciativa surge em 2015, 
através de uma associação sem fins lucrativos, sobre a designação "Ha-
bitar Bonfim". Conjuga profissionais das áreas da arquitectura e da 
educação e serviço social. Em 2016, abre um Gabinete de Atendimen-
to na JFB.200 Em Fevereiro de 2017, através de uma parceria conjunta 
com a JFB, a JFC e a CMP através da Divisão Municipal de Reabilita-
ção Urbana, amplia a escala de acção, passando a "Habitar Porto". Em 
Março de 2017, a iniciativa alarga-se a Campanhã.

Critical Concrete. Pouco poder, diferentes. O colectivo Critical Con-

199 Sobre a organização:
<https://ami.org.pt/>.

200 O gabinete procura "redu-
zir a complexidade dos pro-
cessos de reabilitação ur-
bana para criar habitação 
a preço justo". In <http://
www.jfbonfim.pt/Servicos/
Programa-Habitar---Junta-
-de-Freguesia-do-Bonfim1>
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crete é uma iniciativa educacional e social, desenvolvendo mecanismos 
para auxiliar comunidades com menores rendimentos.201 Estabelece-se 
em 2016 na freguesia do Bonfim, tendo levado a cabo a primeira esco-
la de verão neste território, cujo projecto será analisado no 3º caso de 
estudo. Actualmente, desenvolve actividade em Ramalde, em conjunto 
com entidades públicas da freguesia.

LAHB Social. Pouco poder, diferente. Inicialmente designada por "La-
boratório de Habitação Básica e Social", esta entidade formaliza-se em 
2014, a partir de um protocolo entre a CMP e o Instituto Superior de 
Serviço Social do Porto (ISSSP).202 Prevê a "promoção da habitação 
básica e a reabilitação de ilhas e bairros populares do Porto".203 A 
iniciativa foi implementada aquando da requalificação da ilha da Bela 
Vista. Actualmente, após alterações estruturais, passou a designar-se 
por "Laboratório de Habitação Básica Participada".

G.A.S. Porto. Pouco poder, alheio. O Grupo de Acção Social do Porto 
foi outra entidade articulada com o Programa Habitar. Procuram opti-
mizar a reinserção, integração social e capacitação do indivíduo, para 
além de promover o envolvimento da sociedade no processo.204 Os 
utentes do G.A.S. são, em regra, indivíduos vulneráveis, com dificul-
dades de inserção social. Deste modo, e conforme se verá no 4º caso de 
estudo, a articulação deste grupo com o Programa Habitar e com a JFB, 
chamaram atenção para as carências habitacionais deste grupo.

Retratos das ilhas. Pouco poder, diferentes. O projecto "Retratos das 
Ilhas: Bonfim para além das Fachadas" teve início em 2016. É o resul-
tado de uma investigação promovida pela Rede Inducar, e financiada 
pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Partis - Práticas Artísticas 
para a Inclusão Social. O projecto procura o reconhecimento das ilhas 
como património imaterial, humano e comunitário. Através de práti-
cas artísticas e expositivas, nomeadamente a fotografia participativa e 
o teatro comunitário, visam o envolvimento da comunidade do Bon-
fim.205

Associação de moradores da Lomba e São Victor. Pouco poder, alheios. 
As associações de moradores são colectividades que conjugam os mo-
radores de dado bairro, de modo a permitir uma mais eficiência co-
municação dos problemas comunitários ao poder executivo local ou 
municipal. 

201 Sobre a organização: <ht-
tps://criticalconcrete.com/
about/>

202 Esta entidade tem vindo a 
desenvolver trabalho de le-
vantamento e sensibilização 
para a temática das ilhas do 
Porto através de grupos de 
trabalho coordenados, espe-
cialmente, pelo antropólogo 
e professor Fernando Matos 
Rodrigues.

203 Sobre o projecto: <http://
www.domussocial.pt/pro-
jectos-e-parcerias/labora-
torio-de-habitacao-basica-
-e-social>

204 Sobre o grupo: <https://
www.gasporto.pt/gas-por-
to/quem-somos/>

205 Organização que promo-
ve a educação não formal e 
integração social. Ao longo 
de dois anos, desenvolve-
ram trabalhos de criação 
artística com um grupo in-
tergeracional. Realizaram 
um teatro no Bairro de São 
Victor, que contou com a 
participação de indivíduos 
da comunidade, habitantes 
das ilhas e utentes de insti-
tuições da freguesia. Mais 
informação em: <http://
www.inducar.pt/>
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Sumário

Por se tratar de um sector que procura responder a falhas estatais, as 
entidades referidas apresentam um padrão de acção semelhante ao pri-
meiro sector, variando entre o nacional, municipal ou local. Verifica-se 
uma especial incidência nas categorias do pouco e médio poder, o que 
sustenta novamente a ideia de que quanto mais interessado se está em 
construir soluções para o acesso à habitação para populações com me-
nos recursos, menos poder é atribuído a dada entidade.

No caso das entidades com maior poder, a contribuição assume for-
mas distintas. Tomando o exemplo da Santa Casa da Misericórdia, 
pela quantidade de património que possui, poderia ser um dos agentes 
identificados que mais capacidade detém de suprimir carências habita-
cionais. No caso da Fundação Manuel António da Mota, o contributo 
chega sob a forma de financiamento a projectos de menor envergadura, 
procurando cumprir com a responsabilidade social da empresa Mota-
-Engil.

É de salutar o trabalho no terreno de inúmeras destas associações, fun-
damentais para a sobrevivência e reinserção de indivíduos cujas carên-
cias não se resumem à falta de abrigo.

É importante mencionar que para além dos três sectores, foram iden-
tificados outros elementos-decisores que, embora estejam vinculados 
ao primeiro sector (público), funcionam como pontos incontornáveis 
no processo de tomada de decisões. Consideram-se estes elementos o 
Presidente da CMP e membros dos executivos das JFB e JFC.

A categorização dos envolvidos nos três sectores e levantamento das 
redes em que operam permitiu identificar quem está envolvido nos pro-
cessos de reabilitação da habitação e das ilhas no território do Bonfim. 
Consequentemente, permitiu a construção de uma base realista para 
partir para a próxima camada de análise.

Os três processos em análise seguidamente partem de entidades identi-
ficadas no sociograma. Com recurso ao sociograma, amplia-se a escala 
para cada um dos casos de estudo.
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Após o reconhecimento do panorama actual do acesso à habitação na 
freguesia do Bonfim, considerou-se pertinente a análise de três pro-
cessos de reabilitação, actuais, que ocorreram em ilhas do Bonfim. As 
diferentes localizações geográficas das operações permitem, primei-
ramente, aprofundar o conhecimento sobre o passado e usos do lugar,  
enquadrando possíveis razões para a edificação da ilha. Num segundo 
momento, permitem observar distintas formalizações das dinâmicas 
actuais a decorrer no Bonfim e no Porto, promovidas por cada sector. 

Cada caso motivou a realização de uma entrevista a um agente envol-
vido, com um guião de perguntas específico. Idealmente, tais questões 
seriam dirigidas ao arquitecto, gabinete ou iniciativa encarregue da 
obra. Dos três projectos, tal foi possível em apenas dois dos casos.206 
Posteriormente, a recolha deu-se tanto online como offline. No terreno, 
recolheram-se fotografias e testemunhos de pessoas da zona em estudo 
em várias visitas ao local. Em dois dos casos, foi possível encontrar 
alguma informação nos principais jornais, por se tratarem de projec-
tos que se ancoram a uma componente mediática. Online, foi possível 
recolher informação em várias plataformas, como jornais, páginas do 
sector turístico ou redes sociais.

A sistematização das questões levantadas permitiu a análise e compa-
ração de resultados.207 Primeiro, procura-se identificar de quem parte o 
projecto, através da sinalização do(s) agente(s) e sectores encarregues 
do impulsionamento da operação. Segundo, analisa-se o como (carac-
terização da operação), o quê (qual o produto final) e para quem (quais 
os beneficiários da operação). Todos estes pontos, conjugados com a 
baliza temporal de cada projecto, fornecem variáveis que permitem 
pensar a possibilidade de replicação de cada processo de projecto.

Ainda que cada caso ocorra num distinto enquadramento, todos exem-
plificam ferramentas e métodos operativos implementados no terreno, 
adaptados ao interesse de cada promotor. Tal conjugação potencia uma 
maior variedade de respostas possíveis à última questão: qual a articu-
lação da arquitectura em cada processo em estudo? 

A leitura pode ser acompanhada com o Volume Anexo.

2. Casos de estudo: três ilhas em processo
Metodologia de análise

206 Não foi possível entre-
vistar o arquitecto/gabinete 
projectista do caso de estu-
do da Rua de São Victor, nº 
99.

207 Neste ponto, o sociogra-
ma revelou-se uma ferra-
menta extremamente útil. 
Os três casos de estudo 
ilustram modos de opera-
tividade distintos e com 
recurso ao mapeamento foi 
possível isolar os agentes 
e relações envolvidas, bem 
como incluir entidades que 
não tinham sido identifi-
cadas na fase anterior. Foi 
também mais fácil sinalizar 
o(s) agente(s) promotor(es).
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O primeiro caso de estudo situa-se na rua D. João IV, nº 832, mais 
conhecida por “ilha da Bela Vista”, uma de três ilhas de proprieda-
de municipal.208 Tratou-se de uma operação que visou a reabilitação 
da ilha para servir populações com menos recursos, impulsionada por 
uma entidade pública do 1º sector – CMP – em conjunto com outras 
entidades, de diferentes áreas disciplinares. Procuram-se resposta às 
várias questões mencionadas anteriormente, que facilitam a definição 
do processo do projecto, bem como da possibilidade de replicação do 
modelo.

No sentido de se obter mais informação sobre a articulação e con-
tribuição da arquitectura e sobre determinadas escolhas projectuais 
na obra, a 8 de novembro de 2017 foi realizada uma entrevista com o 
arquitecto António Cerejeira Fontes, responsável pela operação através 
do gabinete IMAGO, cuja versão completa é disponibilizada no Volu-
me Anexo.

Enquadramento histórico

A rua D. João IV foi aberta em 1843, sob o nome de rua de Duqueza de 
Bragança.209 É actualmente fronteira administrativa da parte ocidental 
da freguesia do Bonfim com a União das freguesias de Cedofeita, San-
to Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. Desde o século XIX 
que se assumiu como uma das ligações mais importantes da freguesia, 
iniciando no jardim de São Lázaro e estendendo-se para Norte.

Apresenta tipos de edificado bastante distintos em toda a sua extensão, 
sendo notório que quando mais longe do centro da cidade, “menor era 
a qualidade da habitação”.210 Ainda hoje, no troço inferior, prevalecem 
habitações de grupos com maior poder de compra, como palacetes e 
habitações burguesas. Na secção mais a norte, ainda que o perfil da 
rua seja composto por habitações burguesas, é possível encontrar nos 
terrenos traseiros (vestígios de) habitações operárias, algumas ainda 
habitadas, como o caso da ilha da Bela Vista.  

2.1. Rua D. João IV, nº 832

1º caso de estudo
“Ilha da Bela Vista”
1º sector . 2013 - 2017

208 À data (2018), as 
outras ilhas identificadas 
eram a "ilha de Cortes", na 
Travessa de Cortes e a ilha 
no nº 699 da Rua do Bon-
jardim.

209 TEIXEIRA, Manu-
el, Habitação Popular 
na Cidade Oitocentista, 
Fundação Calouste Gul-
benkian: Junta Nacional de 
Investigação Científica e 
Tecnológica, Lisboa, 1996, 
p. 372

210 op. cit., p. 372
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O terreno onde a ilha foi edificada passou por vários proprietários ao 
longo dos anos. A área, conhecida como Monte dos Congregados, per-
tencia inicialmente a Ermelinda Barbosa de Freitas e ao seu marido, 
João Baptista Alves Braga. Na década de 1860, o casal aluga várias 
parcelas de terreno da sua propriedade para a construção de habitações. 
Anos mais tarde, “o novo código civil de 1867 transforma todos os 
emprazamentos em emprazamentos perpétuos”211, o que pode ajudar a 
explicar a falta de controlo dos senhorios sobre os tipos de utilização e 
construção na propriedade, e, por consequência, o posterior desenvol-
vimento de ilhas naquela zona.212

O terreno foi passando de proprietário em proprietário,213 até que em 
fevereiro de 1878, o emprazamento foi vendido a Inácio de Miranda 
Vasconcelos por 1.025$000 réis. Este novo arrendatário dividiu o ter-
reno que tinha acesso directo à rua em cinco lotes destinados à cons-
trução de futuras habitações burguesas, de dois pisos. No terreno das 
traseiras, investiu capitais próprios na construção de edifícios destina-
dos a habitação operária. Ainda que não existissem limitações impostas 
pela dimensão do lote, adoptou-se o tipo básico de ilha, com a implan-
tação das casas em banda.

Neste terreno das traseiras foram construídas 43 habitações, agrupa-
das em quatro filas paralelas – duas delas confrontavam os limites do 
terreno, enquanto que outras duas filas foram implantadas costas-com-
-costas no centro do lote. O acesso a partir da rua era feito por um 
corredor a céu aberto, situado num dos limites da propriedade, que por 
sua vez se unia com dois corredores internos que distribuíam as fileiras 
de casas.

A ilha permaneceu como propriedade privada, tendo estado inserida no 
projecto SAAL Bela Vista, coordenado pelo arquitecto Mário Trinda-
de. A operação estendeu-se entre 1974 e 1976, servindo 158 pessoas de 
52 famílias.214 Em 1979, foi comprada pela CMP aos netos de Inácio 
de Vasconcelos por 1.768.485$00.215 Conforme exposto anteriormente, 
o período posterior às operações SAAL foi pautado por um abranda-
mento na produção de soluções para estes núcleos e seus residentes. A 
ilha foi permanecendo habitada, mas a requerer obras de manutenção.

Já no século XXI, iniciava-se o processo de demolição das ilhas muni-
cipais mais degradadas. Conforme se podia ler no jornal Público: 

211  TEIXEIRA, Manuel; 
Habitação Popular na Ci-
dade Oitocentista, Funda-
ção Calouste Gulbenkian: 
Junta Nacional de Investi-
gação Científica e Tecnoló-
gica, Lisboa, 1996, p. 373

212 op. cit., p. 373

213 Para informação mais 
aprofundada consultar  
TEIXEIRA, Manuel; Ha-
bitação Popular na Cidade 
Oitocentista, Fundação Ca-
louste Gulbenkian: Junta 
Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica, 
Lisboa, 1996.

214 Livro branco do SAAL 
- 1974/1976 VI Conselho 
Nacional do SAAL, Porto: 
FAUP, 1976, p. II

215 TEIXEIRA, Manuel; Ha-
bitação Popular na Cidade 
Oitocentista, Fundação Ca-
louste Gulbenkian: Junta 
Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica, 
Lisboa, 1996, p. 377
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Dos núcleos que à data pertenciam ao município, a ilha da Bela Vista 
foi o único a não ser demolido.217

Enquadramento projectual

A operação da ilha da Bela Vista começou a tomar forma com a eleição 
de Rui Moreira como novo presidente da CMP em novembro de 2013. 
A vitória iniciou um período de consolidação da alteração de postura 
política perante esta modalidade habitacional. Ainda em campanha, o 
candidato anunciava o lançamento de um “programa de requalificação 
das ilhas da cidade”, no qual a Bela Vista funcionaria como “projec-
to-piloto”.218 Esta campanha pública em redor da operação iniciou em 
agosto de 2013, com a operação a ser amplamente noticiada como um 
“modelo experimental”, onde a autarquia procurava dar o “exemplo 
aos proprietários (...) [bem como] convencê-los das potencialidades 
de intervenções com materiais inovadores e a custos controlados”.219 

A ilha encontra-se practicamente no centro histórico da cidade, pos-
suindo serviços (bancos, supermercados, correios, escolas, espaços 
verdes,…) e pontos de transportes públicos (metro e autocarro) próxi-
mos. Na envolvente próxima, foi possível identificar outras ilhas que 
passaram por processos de reabilitação, sustentando que a zona se está 
a tornar apetecível. Paredes-meias com a ilha da Bela Vista, encontra-
mos a Ilha da Escada, com quinze casas, reabilitada em 2004.220 No nº 
852, uma outra ilha também foi totalmente recuperada, encontrando-se 
habitada. O núcleo no nº 874 foi inserido numa operação conjunta, 
conjugando a CMP e o Instituto Politécnico do Porto (IPP) enquan-
to proprietário privado. Era prevista a reabilitação de vinte habitações 
numa estrutura e acolhimento de estudantes estrangeiros ou investiga-
dores.221 Em visita ao local, supõe-se que a intervenção não tenha (ain-
da) ocorrido, pois pelo espaço vago do corredor, ao longe, é possível 
observar o edificado em ruínas.

Para além desta operação na ilha do nº 874, a CMP buscou coligar-se, 

216 Câmara do Porto con-
clui processo de demolição 
de "ilhas" degradadas 
(2003). Disponível em: 
<h t tps : / /www.pub l i co .
pt/2003/06/11/local/noti-
cia/camara-do-porto-con-
clui-processo-de-demol-
icao-de-ilhas-degrada-
das-1152217>

217 Na ausência de dados ofi-
ciais, supõe-se que as ilhas 
do Bonjardim e de Cortes 
foram compradas posterior-
mente.

218 "A nova vida da Ilha 
da Bela Vista". Entrevista 
RTP de Abril de 2018. Di-
sponível em <https://www.
rtp.pt/noticias/pais/porto-a-
nova-vida-da-ilha-da-bela-
vista_v1070124>

219 Artigo Jornal Públi-
co. <https://www.publico.
pt/2014/05/01/local/noti-
cia/laboratorio-da-habita-
fao-basica-avanca-na-il-
ha-da-belavista-1634206

220 Artigo do jornal Público 
"Trinta ideias (mais uma) 
para reabilitar as ilhas do 
Porto" (2011). Disponível 
em <https://www.publico.
pt/2011/10/27/jornal/trinta-
ideias-mais-uma-para-re-
abilitar-as-ilhas-do-
porto-23292874>

221 Entrevista a Rosário 
Gambôa (presidente do 
IPP). Disponível em: 
<h t tps : / /www.pub l i co .
pt/2015/11/07/lofal/noticia/
duas-ilhas-do-porto-prepa-
ramse-para-receber-uni-
versitarios-1713592>

"A excepção à demolição das ilhas municipais é a Ilha da Belavista, situada 
junto à Rua D. João IV, que "vai ser recuperada", estando a ser elaborado 
um projecto que tem como objectivo "dar mais conforto às pessoas" que ali 
vivem."216
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222 Propriedade estava para 
venda na plataforma Re-
max. Já não está disponível 
em: <https://www.remax.
pt/terreno-Venda-Cedo-
feita-Sto-Ildefonso-Se-Mi-
ragaia-S-Nicolau-Por-
to1120421120-41>

223 Informação sobre a em-
preitada disponível em 
<http://www.domussocial.
pt /obras-da-domus-so-
cial/c/habitacao-social/
reabilitacao-renovacao-da-
-ilha-do-bonjardim>

224 Núcleo de propriedade 
municipal, com cinco casas, 
localizado na Travessa de 
Cortes, freguesia de Para-
nhos.

noutras situações, a proprietários privados, como no caso da ilha do 
Bairro Amarelo, na rua do Dr. João das Regras. Em novembro de 2015, 
após vários avanços e recuos, surge a notícia da reconversão da ilha 
do Bairro Amarelo em residência de estudantes e investigadores. Para 
a CMP, emergiu a possibilidade de articular este projecto com a rea-
bilitação de outra ilha, camarária, situada na rua do Bonjardim nº 699.

Em visita à ilha camarária na rua do Bonjardim, em maio de 2018, foi 
possível confirmar que estas intenções (ainda) não se formalizaram. 
Na mesma data, uma lona na fachada denunciava que a “Ilha Amarela” 
estava à venda através da imobiliária Remax - por 980.000€.222 Quanto 
à ilha municipal, as obras foram iniciadas ainda em 2017, sendo a con-
clusão apontada para abril de 2018. A Domus Social é o dono da obra, 
sendo que a gestão da mesma também está ao seu encargo. Implantada 
num terreno com cerca de 729 m2 adjacente à Praça do Régulo Me-
gauanha, contemplará a recuperação de 9 fogos.223

A operação nesta ilha camarária insere-se no programa global de in-
tervenções em ilhas, a ser levado a cabo durante o executivo de Rui 
Moreira. Para além desta, anunciaram uma terceira operação munici-
pal, na “Ilha de Cortes”.224 Tendo em conta que a presente operação 
da Bela Vista já foi dada como concluída, já é possível recolher mais 
informações sobre o resultado final. A desconstrução dos vários passos 
do processo permitirá um maior entendimento sobre o modelo de pro-
jecto aplicado.

Processo de projecto

1. De quem?

Para a compreensão do objecto final, numa primeira aproximação, pre-
tendeu-se identificar o elemento catalisador da operação. Uma vez que 
o “anúncio da reabilitação” surgiu em período de campanha eleitoral 
(2013), considera-se o agente “Presidente da CMP” como o primeiro 
elemento da rede interessado na concretização do projecto (ver socio-
grama lateral). A partir deste ponto, o avanço da operação requer o 
envolvimento de outras partes. Após entrada em funções do novo exe-
cutivo, a CMP agregou-se à rede e, através do IHRU, foi responsável 
pelo patrocínio logístico e financeiro da operação. Consequentemente, 
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foram envolvidos o Pelouro da Habitação e a Domus, empresa gestora 
do parque habitacional público municipal, que chefiou a obra. Todos 
estes agentes pertencem ao 1º sector, discriminado anteriormente.

Por se tratar de um núcleo com vários registos de eventos no decorrer 
da história (inúmeros proprietários, operação SAAL, possível erradica-
ção,…), a “Ilha da Bela Vista” surge no sociograma como uma entida-
de. Categorizada como “imagem”, é um contexto que funciona como 
plataforma (política), acentuada pela coligação dos meios de comuni-
cação (1º/2º sector) à rede.

A par com as coligações entre entidades “muito poderosas”, surgem 
outras que, embora identificados como “menos poderosas”, são con-
sideradas como “mais interessadas” em garantir o acesso à habitação 
no Bonfim. Neste contexto, surge o LAHB.Social (3º sector)225, uma 
iniciativa constituída por profissionais da área social e arquitectos, que 
visa “a promoção da habitação básica e a reabilitação de ilhas e bair-
ros populares do Porto”. O LAHB.Social tinha vindo a desenvolver 
trabalho no terreno, através da sinalização das necessidades dos resi-
dentes da ilha da Bela Vista. O professor Fernando Matos Rodrigues, 
coordenador do LAHB.Social, esteve também encarregue de desenhar 
o programa de habitação para a candidatura de Rui Moreira.

À semelhança dos agentes referidos anteriormente, também o LAHB 
tinha vindo a estabelecer relações com outras que, consequentemente, 
foram incluídas na rede. Deste modo, foi optimizada a participação da 
Associação de Moradores da ilha da Bela Vista, que foi acrescentada à 
rede deste caso. Quanto ao projecto de arquitectura, o gabinete envol-
vido foi o IMAGO (também conhecido por gabinete Cerejeira Fontes 
Arquitectos), com coordenação do arquitecto António Cerejeira Fon-
tes.

2. Como?

Numa fase inicial, já com o novo executivo em funções, procedeu-se 
às delegações necessárias para o arranque do projecto. Oficialmente, a 
1ª fase da empreitada iniciou a 4 de novembro de 2015, e a 2ª fase a 1 
de abril de 2016.226

A rede de projecto que sustenta o processo da Bela Vista permitiu a 
confluência de vários interesses e, assim, considera-se que deu origem 

225 Actualmente, o Labo-
ratório passou a chamar-se 
LAHB – Laboratório de 
Habitação Básica Partici-
pada.

226 Sobre a operação: <http://
www.domussocial.pt/noti-
cias-domus/reabilitacao-
-da-ilha-da-bela-vista_3>. 
Informação sobre a 2ª fase 
da empreitada disponível 
em <http://www.base.gov.
pt/base2/rest/documen-
tos/178337>
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a dois processos que embora sejam cronologicamente paralelos e girem 
em torno da mesma ilha-objecto, actuam com propósitos diferentes. 

Dentro da ilha. O primeiro processo identificado refere-se ao trabalho 
de campo, dentro da ilha. Segundo foi explicado pelo arquitecto Cere-
jeira em entrevista, o LAHB.Social instalou-se na ilha durante os dois 
anos de duração do projecto, o que permitiu uma maior proximidade 
com os futuros utilizadores, como a Associação de Moradores e res-
tante população. Esta entrada na ilha seguia o espírito do SAAL, pois 
uma das bases do projecto era isso: “(…) fazer uma arquitectura par-
ticipada. Verdadeiramente participada. É um pouco quase que regres-
sar ao SAAL.”227 Também Fernando Matos Rodrigues, coordenador 
do LAHB.Social, sublinhara que “seria de todo justo e indispensável 
estudar e compreender todo o processo SAAL Ilha da Bela Vista”.228

Contudo, a convivência entre várias partes interessadas que pertencem, 
em regra, a diferentes esferas/estractos, exige mediação, trabalho esse 
levado a cabo pelos profissionais da área social do LAHB. Em artigo 
relativo ao trabalho desenvolvido na ilha, Berta Granja assinala os vá-
rios momentos de mediação necessários: desde um primeiro trabalho de 
reconhecimento dos moradores e das suas histórias de vida; à mediação 
necessária com a equipa das mudanças (trabalhadores especializados 
como electricistas, carpinteiros e indiferenciados), até à mediação com 
o arquitecto e serviços municipais da habitação, “para corrigir alguns 
erros da concepção do projecto e encontrar as soluções possíveis”.229

Fora da ilha. O segundo processo identificado refere-se ao trabalho de 
promoção da iniciativa, para fora da ilha. As várias peças sobre o as-
sunto presentes em meios de comunicação social constituíram valiosas 
fontes de informação para a presente investigação. À semelhança das 
estratégias de “city branding” exploradas anteriormente, a operação foi 
amplamente divulgada em jornais, revistas, artigos oficiais, (…).230

A CMP procurava frisar que se distanciava das políticas sociais leva-
das a cabo até então pelos anteriores executivos, relembrando aos pro-
prietários que se trataria de “um modelo replicável no vasto conjunto 
de ilhas privadas existentes na cidade.” As ilhas deixavam de ser um 
problema e algo a erradicar para passarem a ser uma oportunidade de 
inclusão e coesão social. Em setembro de 2016, foram entregues “as 
primeiras 13 casas de habitação social”.231

227 Entrevista com António 
Cerejeira, disponível no 
Volume Anexo.

228 RODRIGUES, Fernan-
do, SILVA, Manuel, Cidade 
Habitação e Participação 
- O Processo SAAL na Ilha 
da Bela Vista 1974/76, Por-
to: Edições Afrontamento

229 Um primeiro trabalho de 
reconhecimento dos mora-
dores e suas histórias de 
vida, veio auxiliar no mo-
mento do processo de tran-
sição e "perda simbólica 
da habitação de uma vida". 
Uma segunda mediação foi 
necessária com a equipa das 
mudanças - trabalhadores 
especializados como elec-
tricistas, carpinteiros e in-
diferenciados. In GRANJA, 
Berta, O serviço social e o 
direito à cidade – a prática 
profissional num processo 
de reabilitação das ilhas do 
Porto.

230 "Câmara do Porto in-
veste 400 mil euros num 
laboratório para reabili-
tar ilhas da cidade". Dis-
ponível em: <https://www.
publico.pt/2013/11/25/lo-
cal/noticia/camara-do-por-
to- inves te-400-mi l -eu-
ros-num-laboratorio-pa-
ra-reabilitar-ilhas-da-ci-
dade-1613805>

231 Informação Domus 
Social. Disponível em: 
<ht tp : / /www.domusso -
cial .pt/noticias-domus/
reabilitacao-da-ilha-da-be-
la-vis ta-cont inua-mes-
mo-sem-verbas-comunitar-
ias>
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[Fig. 28] Maquete da
proposta de 2013-2015

Disponível em: <http://
proibidoapontar.blogspot.
com/2014/07/ilha-da-be-
la-vista-um-rograma-um.
html>

[Fig. 29] Planta operação  
SAAL Bela Vista, Dezembro 
1974

Disponível em: RODRI-
GUES, Fernando, SILVA, 
Manuel, Cidade Habitação 
e Participação - O Processo 
SAAL na Ilha da Bela Vis-
ta 1974/76, Porto: Edições 
Afrontamento, p. 176
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3. O quê? Para quem?

No início da operação, a ilha contava com 42 casas, das quais apenas 
13 estavam habitadas: “dos 21 moradores, 75% nasceram na ilha, ten-
do a mais velha 91 anos, e os restantes 25% dos moradores começa-
ram aí a viver quando casaram.”232  Em 2017, no final da operação, a 
ilha da Bela Vista passou a ser composta por 30 habitações.

O projecto de arquitectura, desenvolvido pelo IMAGO, procurou uma 
actuação a várias escalas, da escala da ilha à escala da célula. A área 
total de implantação ronda os 2400 m2. As casas demolidas deram lu-
gar a praças e passagens, procurando melhorar os acessos, dada a ida-
de avançada de muitos dos moradores. Conforme realça o arquitecto, 
“muitos dos custos que se fez na construção teve a ver com as infraes-
truturações da ilha, que não existiam.”233

À escala da célula, procuraram que a solução atingisse um "alto ní-
vel de performatividade".234 Segundo Matos Rodrigues, as tipologias 
das 35 habitações organizam-se entre células simples e células duplex. 
As primeiras, “correspondem a programas para residentes solitários 
ou famílias nucleares”. As segundas, “funcionam como um programa 
mais complexo, de forma a dar resposta a um agregado familiar com 
casal e filhos”.235

Um dos pontos fundamentais previstos tanto na operação de 1974 como 
na actual era a ligação à Rua D. João IV, que promoveria a integração 
da ilha no tecido da cidade. A partir da anexação das duas parcelas à 
cota inferior, o projecto actual contemplava uma série de equipamentos 
de âmbito celular, da ilha, e de âmbito local, daquele bairro: 

Em visita ao local (Fevereiro de 2018) verifica-se que toda aquela área 
está em desuso e sem manutenção.

Para quem. Anunciada desde o princípio como obra social, a nova ilha 
combinaria os residentes originais e outras populações que pudessem 

232 GRANJA, Berta, O 
serviço social e o direito à 
cidade – a prática profis-
sional num processo de 
reabilitação das ilhas do 
Porto.

233 Entrevista com arq. An-
tónio Cerejeira Fontes, dis-
ponível no Volume Anexo.

234 op. cit.

235 RODRIGUES, Fernan-
do, SILVA, Manuel, Cidade 
Habitação e Participação 
- O Processo SAAL na Ilha 
da Bela Vista 1974/76, Por-
to: Edições Afrontamento, 
p. 70

236 Entrevista com arq. Antó-
nio Cerejeira Fontes, dispo-
nível no Volume Anexo.

“um espaço para a associação de moradores, com um café que pudessem 
tirar alguma rentabilidade (…) uma lavandaria comunitária, que houve 
muito apoio político e até proposta política nesse sentido e que acabou por 
não se fazer.”236
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beneficiar desta operação. Quanto aos moradores originais, foi feito 
um compromisso político que assegurava a sua permanência no local. 
Pelo perfil socioeconómico das populações presentes, as rendas foram 
uma das condicionantes-chave do processo. O cumprimento de tal pas-
saria, em grande parte, pela configuração e optimização espacial das 
habitações pois, conforme o arq. Cerejeira realçou:

“ (…) o que interessava era encontrar soluções com uma performatividade 
alta, de uma grande capacidade de oferecer aquilo que as pessoas precisam 
numa casa, mantendo uma área mais pequena. E assim garantíamos que as 
casas não tinham depois, no fim, rendas incomportáveis.”237

Por outro lado, novos moradores chegavam à ilha. O processo de selec-
ção era de “extrema importância”, de forma a que “a ilha mantivesse 
o seu equilíbrio”. Estes novos moradores pagariam rendas “em função 
da sua capacidade financeira e em função da área”.238 Na ausência 
de dados oficiais e após visitas à ilha em Fevereiro e Maio de 2018, a 
convivência parece estar a decorrer pacificamente.

5. Qual a possibilidade de replicação do processo?

Desde o início da operação no nº 832 da rua D. João IV, a CMP as-
sumiu querer “inspirar” proprietários privados a empreenderem obras 
no património. Depois de vários entraves, nomeadamente a nível do 
financiamento, a operação foi executada com fundos camarários. O 
cumprimento da promessa contribuiu para a legitimação do projecto 
perante a opinião pública e, consequentemente, perante os proprietá-
rios privados.

A obra ficou por mais de 1 milhão de euros, acima dos 800.000€ anun-
ciados inicialmente. O preço por reabilitação de fracção (habitação) 
“anda na ordem dos 20.000 euros, as mais pequenas, e 30.000 euros 
as mais caras, com mais área”.239 Imaginando um cenário em que um 
privado quereria empreender numa obra desta natureza no seu patrimó-
nio, teria duas opções: ou investiria fundos próprios ou teria de reque-
rer apoio/financiamento de entidades externas.

Quando questionado sobre a possibilidade de replicar este modelo, o 
arq. Cerejeira não foi muito concreto na resposta. Perante a questão, 

237 op. cit.

238 op. cit.

 

239 op. cit.
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salientou a necessidade de se evitar “a tentação de transformar as ilhas 
em ponto de turismo”, para além de chamar a atenção para um ponto 
fundamental: a distinção entre habitação social e habitação básica. As-
sumindo a designação “habitação social” como “segregadora”, defen-
de a habitação básica, “casas que permitam dar resposta a quem não 
tem dinheiro para pagar mais e a quem tem dinheiro e não quer pagar 
mais.”240

No presente, encontram-se implementadas algumas plataformas de 
apoio a estes contextos, bem como outras em fase de desenvolvimento. 
Pode-se tomar como exemplo o programa “Reabilitar para Arrendar 
– Habitação Acessível”, tendo em conta que foi um dos instrumentos 
de financiamento aplicados na operação em estudo. O programa tem 
como objectivo:

Contudo, conforme confirmou Fernando Paulo acerca da aplicação 
desta ferramenta na operação da Bela Vista:

“O Reabilitar para Arrendar, que mais não é do que um empréstimo cujo 
único benefício se traduz na bonificação de juros, foi útil, mas de facto, este 
modelo não é solução possível para todas as ilhas que podem e devem ser 
reabilitadas e que são privadas.”242

Perante notícias recentes (2018) que indicam que “A reabilitação das 
8.266 habitações existentes nas 957 ilhas do Porto custa cerca de 32 
milhões de euros”243, parece certo quando o município afirma que “é 
fundamental que o Estado central assuma o investimento nas ilhas”.244

Neste contexto, em Julho de 2018, na abertura da sessão pública “Ar-
quipélago”, Ana Pinho245 apresentou um instrumento financeiro, o pro-
grama 1.º Direito. Esta nova ferramenta, “parte do pacote legislativo 
da Nova Geração de Políticas de Habitação aprovado pelo Governo 
em 26 de abril” pretende ser outro instrumento de combate às carências 
económicas.246

240 op. cit

241 Sobre o instrumen-
to Reabilitar para Arren-
dar: <https://www.portal-
dahabitacao.pt/pt/portal/
reabilitacao/reabilitarpa-
raarrendar_ha/reabilitarpa-
raarrendar_habitaca
o_acessivel.html>

242 Vereador do Pelouro da 
Habitação e Coesão So-
cial - Pelouro da Educação 
em artigo "Visita às ilhas 
mostra que há soluções 
diferentes para o mesmo 
problema". Disponível 
em: <http://www.porto.
pt/noticias/visita-as-il-
has-mostra-que-ha-solu-
c o e s - d i f e r e n t e s - p a -
ra-o-mesmo-problema>

243 Segundo dados da CMP, 
investimento necessário 
ronda os 32 milhões de 
euros. Disponível em: 
<https://www.jn.pt/local/
galerias/interior/rui-morei-
ra-diz-que-reabilitar-ilhas-
custa-32-milhoes-de-euros-
9107729.html

244 Artigo "Visita às ilhas 
mostra que há soluções 
diferentes para o mesmo 
problema". Disponível 
em: <http://www.porto.
pt/noticias/visita-as-il-
has-mostra-que-ha-solu-
c o e s - d i f e r e n t e s - p a -
ra-o-mesmo-problema>

245 Secretária de Estado da 
Habitação.

246 Sobre os objectivos do 
programa: <http://habita-
cao.ps.pt/2018/06/06/1o-di-
reito-programa-de-apoio-
a-habitacao-ja-entrou-em-
vigor/>

“financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual 
ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se predomi-
nantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento 
em regime de renda condicionada.”241
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[Fig. 30]; [Fig. 31], Interior 
da ilha da Rua D. João IV, 
nº 832

Fotografias da autora
Maio de 2018

[Fig. 32], Interior de uma 
habitação na ilha da Bela 
Vista.

Disponível em: <http://
www.porto.pt/noticias/re-
abilitacao-da-ilha-da-be-
la-vista-continua-mesmo-
-sem-verbas-comunitarias>
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6. Qual a articulação e contribuição da arquitectura?

O presente caso de estudo é uma operação que decorre da conjugação 
de vários interesses que, nesta plataforma, se fizeram compatíveis. O 
contexto socioeconómico do local conjugado com a sua localização 
levantou questões que, necessariamente, se traduziram no desenho da 
solução. Por se tratar de uma operação que previu a permanência dos 
moradores originais, permite exemplificar a importância da articula-
ção dos arquitectos com os profissionais da área social. 

Em termos projectuais, a proposta desenvolvida pelo SAAL foi evoca-
da várias vezes. A operação de 1974 propunha a anexação de duas par-
celas, à cota baixa da ilha. Nesta área adicional, a proposta da brigada 
do arquitecto Mário Trindade previa a implantação de mais habitações, 
a somar às 52 já existentes, que à data alojavam 158 pessoas.247 Este 
novo edificado chegaria até à rua D. João IV e faria a ligação entre a 
cidade e a ilha. À semelhança de outras operações SAAL, o projecto 
não foi concretizado. Ainda assim, motivou a constituição da Associa-
ção de Moradores, cuja estrutura ainda hoje existe, e que foi sinalizada 
como um novo agente da presente rede de projecto.

A lógica do projecto participado foi outra das ideias que se pretendia 
transpor da operação de 1974 para a de 2013. Dado o perfil vulne-
rável dos moradores, tornou-se fundamental conhecer para quem se 
projectava. No decorrer do processo, o trabalho dos profissionais de 
arquitectura foi articulado com os profissionais da área social através 
do LAHB.Social, nomeadamente antes e durante a operação. Assim, o 
grupo dos projectistas dialogou directamente com os moradores, per-
mitindo uma construção conjunta da solução e, ao mesmo tempo, a 
aquisição de novas ferramentas, tais como a gestão de preocupações 
populares, derivadas das incertezas de um projecto desta natureza.

Conforme explicou o arq. Cerejeira, o grupo dos projectistas procurou 
interpretar as alterações que ao longo de 150 anos os moradores foram 
fazendo na ilha mas que, pelos baixos rendimentos e idade avançada248 
apresentavam um carácter mais sintético e austero. Por se tratar de uma 
localização central, a área de cada habitação foi um dos factores pri-
mordiais no desenho da solução, pois mais área corresponderia a mais 
renda que, dadas as condições socioeconómicas dos destinatários, não 
era comportável e iria necessariamente levar à substituição de popu-

247 Livro branco do SAAL 
- 1974/1976 VI Conselho 
Nacional do SAAL, Porto: 
FAUP, 1976, p. XVII

248 Os moradores apresenta-
vam uma média de idades 
de 60 anos e pagavam ren-
das entre 5 e 24€ por mês. in 
GRANJA, Berta, O serviço 
social e o direito à cidade – 
a prática profissional num 
processo de reabilitação 
das ilhas do Porto
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lações. Neste contexto, o arquitecto realça que foi necessário evitar 
“cair na tentação (…) de pegar em duas casas e transformar numa”. 

Aprendizagens e desafios para o futuro

Concluída a operação, é possível fazer um balanço do resultado. O 
objecto-casa aqui proposto resulta da cooperação de várias entidades 
com distintos interesses que, mais ou menos, conseguiram concreti-
zar o seu propósito enquanto participantes da rede. São de mencionar 
alguns pontos, que permitem pensar possíveis correcções/melhorias a 
aplicar em processos no futuro, como também assinalar condutas que 
poderão ser reproduzidas noutras práticas arquitectónicas.

O surgimento de novas ferramentas demonstra vontade governamental 
em implementar novos métodos de financiamento destas operações. 
Ao simplificar a operação, caminha-se para o cumprimento do objec-
tivo enunciado aquando da operação de reabilitação - que os proprie-
tários privados optem por renovar o seu património, orientando-o para 
o cidadão comum e não necessariamente para actividade puramente 
especulativas.

O trabalho desenvolvido pelos projectistas em conjunto com os técni-
cos da área social possibilitou que as preocupações dos moradores fos-
sem ouvidas e, gradualmente, solucionadas. A realidade socioeconómi-
ca actual foi uma das linhas matrizes do projecto, atenta à localização 
central da ilha e a possíveis interesses que colidam com o propósito da 
operação. 

A implementação de uma estrutura como o LAHB deixa antever aquilo 
que poderia ser um sistema de intervenção nas ilhas, algo que seria 
benéfico para os profissionais comprometidos em que a sua prática seja 
útil para estas populações, bem como para outras entidades que po-
deriam encontrar interesse nestas operações. Contudo, tratando-se de 
uma modalidade habitacional que acarreta várias dimensões - não só 
contexto socioeconómico dos residentes, mas também pela variedade 
morfológica, regimes de ocupação/propriedade, estados de conserva-
ção, entre outros factores - tal sistematização teria de ser acompanhada 
por uma análise e solução pensada para cada caso, algo que foi perse-
guido e, crê-se, atingido nesta operação em estudo.
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Ainda assim, conforme mencionado pelo arq. António Cerejeira na 
entrevista, a totalidade da operação não foi realizada, nomeadamente 
os equipamentos comunitários. O acto de habitar o espaço pressupõe 
muito mais que a casa; envolve as actividades sociais, de convivência 
com o outro, de convivência com a cidade. Espaços como a lavandaria, 
o café e a associação de moradores (ou outros que se tornassem perti-
nentes para o núcleo/área em causa) são cruciais tanto como suportes 
vivenciais daquela comunidade como para contrair a segregação espa-
cial da ilha escondida no miolo do quarteirão. A não edificação destes 
espaços-conectores poderá ser apontada como uma das melhorias a im-
plementar no futuro.

A par com este ponto, podem referir-se certas falhas projectuais, en-
tretanto identificadas pelos moradores e noticiadas pela comunicação 
social. Muitos moradores só usam o rés-do-chão porque não podem 
subir escadas. O mobiliário é fixo, dificultando um uso personalizado 
da casa. Surgem problemas nos interiores das habitações, conforme 
relata um morador ao jornal Público:

“Os vizinhos vêm ter comigo porque caem pingas da banca, porque as per-
sianas não abrem, porque as madeiras estão a dar de si e saem fora do sítio, 
porque os puxadores dos quartos ficam nas nossas mãos.”249

Assim, esta operação permite pensar várias dimensões a ter em con-
sideração aquando de um projecto de reabilitação de uma ilha, levado 
a cabo com entidades do 1º sector. Tendo em conta que esta será a 
primeira de outras reabilitações levadas a cabo pela CMP, fará sentido 
pensar os problemas/barreiras encontradas, de modo a que o "erro" não 
se reproduza/sistematize. Aguarda-se a concretização da operação em 
curso na ilha do nº 699 da rua do Bonjardim, ainda que os problemas 
levantados sejam outros, uma vez que se encontra totalmente desabi-
tada.

249 "Moradores apontam 
problemas na ilha da Bela 
Vista". Artigo Público 
(online). Disponível em: 
<https: / /www.publ iCo.
pt/2018/07/12/loCal/noti-
cia/moradores-apontam-
problemas-na-ilha-da-bela-
vista-1837540>
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O segundo caso de estudo situa-se na rua de São Victor, nº 99. Tra-
tou-se de uma operação de reabilitação e conversão de uma ilha em 
alojamento turístico, promovida por uma entidade privada do 2º sector. 

À semelhança do caso anterior, procuram-se respostas que permitam 
definir o processo do projecto. Por se tratar de uma rede que conju-
ga interesses privados, o projecto 99 Colored Socks distancia-se da 
operação camarária explorada anteriormente, ainda que acentue a ideia 
do surgimento de investimentos em ambos os sectores e permita um 
diferente enquadramento à questão da possibilidade de replicação do 
modelo.

Por não se tratar de uma operação mediatizada, a recolha de infor-
mação proveio maioritariamente de várias visitas e levantamentos no 
local (fotografias, testemunhos, recolha de indícios, …), bem como 
da entrevista realizada ao promotor do projecto, Filipe Arouca,250 a 21 
de Novembro de 2017. À luz dos conceitos explorados anteriormente, 
analisa-se o modo de articulação e contribuição da arquitectura nesta 
operação, numa comunidade onde o discurso actual é polarizado entre 
as raízes dos moradores e os interesses de actores exteriores.251

Enquadramento histórico

Localizada na rua de São Victor, a ilha em estudo situa-se no quadrante 
sul da freguesia do Bonfim. O início da urbanização na zona data do 
início do século XIX. Na planta de 1813, da autoria de George Balck, 
é possível comprovar a ausência de edificados, pois o troço inicial da 
rua de São Victor só viria a ser aberto em 1818.252 Anos mais tarde, 
aproximadamente em 1820, observa-se que alguns edifícios começam 
a compor o perfil da rua. 

Entre 1835 e 1850 registou-se um aumento do número de estabeleci-
mentos industriais na freguesia, sendo que “muitas destas empresas em 
expansão vieram fixar-se na freguesia do Bonfim, nas imediações da 

2.2. Rua de São Victor, nº 99

2º caso de estudo
“99 Colored Socks”
2º sector . 2016 - 2017

250 Cuja versão completa se 
disponibiliza no Volume 
Anexo. Atendendo a que 
não foi possível entrevis-
tar o arquitecto encarregue 
do projecto, considerou-se 
que o seu promotor poderia 
oferecer uma perspectiva 
diferente sobre a temática.

251 VAREA ORO, Aitor, La 
arquitectura del territo-
rio. Los entramados socia-
les como herramienta de 
proyecto, Valencia: Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia, 2015, p. 287

252 O primeiro troço cor-
respondeu à extensão entre 
a actual Praça da Alegria e 
o actual Largo Padre Balta-
zar Guedes. In TEIXEIRA, 
Manuel, Habitação Popu-
lar na Cidade Oitocentista, 
Fundação Calouste Gul-
benkian: Junta Nacional de 
Investigação Científica e 
Tecnológica, Lisboa, 1996, 
p. 236



Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas comunitárias e processo de projecto no Porto oriental

104

área de S. Victor.”253 Consequentemente, a zona firmou-se como terri-
tório operário, acentuado pelas muitas ilhas foram ali construídas nos 
anos seguintes, de forma a alojar o número crescente de trabalhadores 
fabris. A primeira referência à existência da tipologia-ilha nesta rua 
data de julho de 1844, e a maior parte dos alojamentos foi edificada a 
partir de 1860.254

A rua de São Victor foi concluída em 1869, cerca de 50 anos depois da 
abertura do primeiro troço. Esta demora na conclusão da total extensão 
da rua acentuou, segundo Jorge Ricardo Pinto, “a marginalidade do 
território e das suas populações”.255 Enquanto que no caso anterior 
a ilha em análise funcionava como um núcleo isolado, esta ilha inse-
re-se numa zona marcadamente industrial e operária, com a presença 
de muitos outros núcleos. Assim, compreende-se que o objecto-ilha é 
mutável quando inserido num contexto como o de São Victor. 

A paisagem de São Victor denuncia várias tipologias e formas distintas 
de habitar (n)o Bonfim. Tratava-se de uma área que conjugava indus-
triais e operários, entre palacetes e casas-de-ilha encaixadas em quin-
tais e jardins das traseiras, tirando da vista quem se queria invisível. 
Em pouco tempo, “toda a área se tornaria exemplo notório das más 
condições de habitação das classes trabalhadoras da cidade”.256 Na 
Carta Topográfica da cidade do Porto de 1892, é possível observar que 
o miolo do quarteirão já se encontrava preenchido por muitos destes 
conjuntos.

À medida que o século XX se aproximava, “a imagem de São Victor irá 
degradar-se, acompanhando a faceta industrial do Bonfim.”257 Con-
forme explorado anteriormente, os diferentes paradigmas em relação 
às ilhas foram suscitando a produção de soluções ao longo do tempo. 
Muitas destas respostas surgiram no território de São Victor que, pela 
variedade de indícios nesta matéria, se tornou um território bastante 
estudado. Assim, pode-se referir três projectos datados do século XX, 
registo de várias épocas e posturas perante o problema.

O Bloco de Moradias Económicas Duque de Saldanha, erigido entre 
1938 e 1940, surge de uma iniciativa camarária, durante o processo de 
erradicação de ilhas. Conforme explica Manuel Mendes, esta operação 
demonstrava uma maior abertura a elementos normalmente associados 
à vivência plurifamiliar, tanto nos “dispositivos de associação e dis-

253 TEIXEIRA, Manu-
el, Habitação Popular 
na Cidade Oitocentista, 
Fundação Calouste Gul-
benkian: Junta Nacional de 
Investigação Científica e 
Tecnológica, Lisboa, 1996, 
p. 239

254 op. cit., p. 235

255 Para além do troço fi-
nal, contabilizam-se outros 
prolongamentos, menores. 
Entre eles o projecto de pro-
longamento da rua de São 
Victor e de alinhamento da 
rua do Reimão (1835) e o 
projecto de alargamento e 
extensão que cruza a actual 
Praça da Alegria (1857). In 
PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 88

256 TEIXEIRA, Manu-
el, Habitação Popular 
na Cidade Oitocentista, 
Fundação Calouste Gul-
benkian: Junta Nacional de 
Investigação Científica e 
Tecnológica, Lisboa, 1996, 
p. 239

257 PINTO, Jorge R., Bon-
fim, Território de Memórias 
e Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 88
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tribuição (galerias corridas, abertas e à face, caixas de escadas autó-
nomas e pontuais)” como através do “ensaio de formas de ruptura do 
cadastro corrente de pequena parcela e na ruptura da dependência do 
edifício-rua através do prolongamento do espaço público ao interior 
do quarteirão.”258

No mesmo período de passagem da década de 30 para 40, surge ou-
tro projecto, o “Aglomerado de Moradias Económicas”, da autoria de 
Amoroso Lopes, J. Madureira e Pereira da Cruz, Técnicos da Secção 
Norte da Construção de Casas Económicas da Direcção Geral de Edi-
fícios e Monumentos Nacionais. Segundo Manuel Mendes, o projecto 
propunha “uma solução com recurso a vários tipos de edifícios e fogos, 
num ensaio de formas de habitat intermediário para um complexo de 
habitação concentrado.”259

Cada bloco proposto procura responder aos diferentes problemas co-
locados. O Bloco B constituiria a frente da rua de S. Victor, crescendo 
para o interior do quarteirão. O Bloco D, mais a norte, preencheria o 
interior do quarteirão. A proposta opera a várias escalas: da cidade, ao 
quarteirão, à casa. Seguindo Faria, a potencialidade do projecto recai 
numa constante procura, “(...) exploração que vai da escala de conjun-
to à escala da casa, evitando recorrer a soluções pré-estabelecidas e 
procurando encontrar novas soluções para o plurifamiliar.”260 Contu-
do, o projecto não foi concretizado. Contrariamente, o Bloco Duque de 
Saldanha foi construído, ainda se encontrando em uso após obras de 
requalificação camarárias em 2005.

Anos mais tarde, à semelhança do caso de estudo anterior, a zona é 
contemplada como uma das operações levadas a cabo pelo SAAL. A 
operação SAAL São Victor envolveu cerca de 2055 pessoas de 615 fa-
mílias.261 Segundo Alves Costa, a “expropriação e destruição das ilhas 
para construir um parque de estacionamento (…) foi o primeiro acto 
com o propósito de pôr fora a população pobre para a renovação capi-
talista da parte central nuclear da cidade.” 262 Este acontecimento fará 
com que a operação bifurque, gerando dois pontos de actuação: um na 
zona de Nossa Senhora das Dores; outro, a Nascente da Praça da Ale-
gria. Na primeira zona, foi construído o conjunto habitacional de São 
Victor (1974-1977), da autoria de Álvaro Siza Vieira, que contemplou 
a construção de 12 habitações e ainda se encontra em uso actualmente. 

258 (In)formar Modernidade: 
Arquitecturas Portuenses, 
1923-1943: morfologias, 
movimentos, metamorfos-
es; FAUP Publicações; Por-
to, 2001, p. 249

259 op. cit., p. 99

260 FARIA, António, Porto, 
Área de S.Victor: cidade, 
arquitectura, política, Por-
to: FAUP, p. 103

261 Livro Branco do SAAL 
1974-1976, VI Conselho 
Nacional do SAAL, Porto: 
FAUP Publicações, 1976, 
p. XI

262 COSTA, Alexandre Al-
ves, L’isole proletaria come 
elemento base del tissuto 
urbano, in: Architettura 
nella citta’storica, Milan: 
Lotus nº18, Milano, 1978, 
p.84
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[Fig. 33]; [Fig. 34], Interior 
da ilha no nº 99 da Rua de 
São Victor

Aitor Varea Oro, 2016
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Quanto à segunda zona, o projecto propunha implantação em terrenos 
privados, o que colocava ”a expropriação como método para que o 
projecto possa avançar”.263 À semelhança do ocorrido noutras opera-
ções, tal não aconteceu e o projecto não avançou.

Mais de quatro décadas mais tarde, na actualidade (2018), o bairro de 
São Victor encontra-se novamente no centro, deixando antever a pre-
sença de novos residentes e utilizadores do espaço. Neste contexto, 
surgem iniciativas que ainda que apresentem uma escala de interven-
ção menor às camarárias, têm vindo a fomentar o discurso em torno da 
habitação para populações com menos recursos. Uma delas é o progra-
ma Habitar Porto, que conforme se referiu anteriormente, iniciou a sua 
actividade no Bonfim, em 2016. Em conjunto com a JFB e outras enti-
dades, o programa tem vindo a dar apoio técnico à população residente 
(através do Gabinete de Apoio da JFB), para além de desenvolver um 
trabalho de campo intensivo, na procura da conjugação de interesses 
das várias partes interessadas. Como caso prático, pode-se mencionar 
um processo em curso, que procura a reabilitação de uma ilha na rua 
de São Victor, nº 172. Aqui, ensaiam novas relações possíveis, entre a 
proprietária, os inquilinos, os serviços da JFB, o programa Habitar e, 
mais recentemente, os quadros técnicos da CMP.

Enquadramento projectual

O 99 Colored Socks abriu ao público em 1 de agosto de 2017, “inspi-
rado na vivência das Ilhas do Porto - núcleos habitacionais comunitá-
rios, com mais de cem anos de história e paredes de pedra”. Conforme 
é publicitado, a ilha está extremamente bem localizada: “a 700 metros 
do Coliseu do Porto, a 800 metros do Rio Douro. (…) O Mercado do 
Bolhão e a Ponte D. Luís I encontram-se a 1 km (...). O aeroporto mais 
próximo é o Aeroporto do Porto, a 12 km (…)”, próxima dos principais 
pontos (actuais) de interesse da cidade.

Com o alastramento do sector turístico para outras zonas menos cen-
trais, a parte sul da freguesia do Bonfim, junto ao rio, é um território 
extremamente atractivo, seja pela localização ou pela sensação de per-
tença. Aqui, dois processos estão a ocorrer em simultâneo, em vários 
pontos semelhantes aos explorados anteriormente, aquando da escala 

263 O “problema“ da ex-
propriação é apontado por 
certo autores como um dos 
principais entraves do pro-
grama.Citando Álvaro Siza: 
“Eu afirmei que no Porto 
o movimento englobava 
toda a cidade, e colocava 
o problema da propriedade 
do solo no centro da cidade, 
da reabilitação de zonas 
com grande valor potencial. 
Expropriar para relalojar 
os actuais habitantes colo-
cava em causa todo o mov-
imento.” in: SIZA, Álvaro 
in: MACHABERT, Dom-
inique. Uma questão de 
medida, Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2009. p.39
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da cidade. Por um lado, um território cada vez mais vulnerável às no-
vas dinâmicas urbanas. Por outro, um território cada vez mais atractivo 
para a implementação das mesmas.

Mais de 150 anos desde a primeira ilha registada neste território,264 as 
carências habitacionais graves ainda são uma constante. A ilha objecto 
desta operação “estava abandonada. (…) havia uma única pessoa aqui 
a viver, que é a Isabel”.265 Esta situação segue uma tendência presente 
um pouco por toda a envolvente: a partir do levantamento “Ilhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização” (2015), é possível constatar 
que esta modalidade habitacional, na zona de São Victor, se divide en-
tre o abandono e a sobreocupação. Por um lado, um elevado número de 
núcleos (mais de 50%) dos fogos estão em mau estado de conservação 
ou em ruína, para além de uma elevada taxa de desocupação. Por outro 
lado, muitos alojamentos encontram-se sobrelotados e com carências 
de acessibilidade interna.266 A sumar a estes factores, e conforme vimos 
anteriormente, o perfil envelhecido da população e uma elevada taxa 
de desemprego (17,6%), reduzem as hipóteses destas populações resol-
verem os problemas habitacionais por meios próprios.

Em visita ao local, é possível saber que a actividade comercial está 
“praticamente estagnada”,267 apesar de certos comerciantes assinala-
rem um pequeno aumento de vendas, maioritariamente de pessoas ex-
ternas à comunidade. Conforme exploramos anteriormente, este novo 
perfil de indivíduos, agrupados por “estilos de vida e culturais seme-
lhantes”268 possui necessidades distintas daquelas que as estruturas 
actuais presentes no território dispõem. Surgem novos espaços com 
ementa em inglês. Surgem espaços artísticos e culturais. Surge arte na 
rua que denuncia mais vida.

Ainda assim, o Porto não está Morto. Surgem iniciativas que procuram 
contrariar a “desvitalização cultural das comunidades da classe traba-
lhadora” 269 e impulsionar o debate (popular) sobre estas dinâmicas. O 
território é tomado como cenário de teste de processos e ferramentas. 
Neste contexto, entre 20 e 23 de abril de 2017, o Colectivo Left Hand 
Rotation270 promoveu o curso “Viver no Bonfim: Workshop pelo direi-
to à cidade”. Inserido no projecto “Gentrificación no es um nombre de 
señora”, o Colectivo analisa o papel da cultura nos processos de gentri-
ficação. Através de um mapeamento colectivo, criaram uma sinalética 

264 Segundo Teixeira (1996), 
"a primeira referência a 
ilhas como forma de habi-
tação do Porto data de 
1844 e refere-se ao nº 186 
da rua de S. Victor."

265 Entrevista com Filipe 
Arouca.

266 BREDA VÁZQUEZ, Isa-
bel, CONCEIÇÃO, Paulo, 
Ilhas do Porto - Levanta-
mento e Caracterização, 
Porto: Município do Porto, 
2015

267 Numa das visitas ao lo-
cal, em julho de 2017, pro-
curou-se saber junto dos co-
merciantes qual o panorama 
actual, comparativamente 
ao ano passado. Foram vi-
sitados 7 estabelecimentos: 
snack-bar "Os catitas"; Café 
Prado; Café bufete de São 
Victor; Café pão quente São 
Victor; mercearia Ilda, uma 
outra mercearia adjacente 
à praça da Alegria e uma 
pequena loja de produtos 
de plásticos e afins. Todos 
reforçaram a estagnação 
dos últimos anos, apesar de 
registarem um pequeno au-
mento de vendas, maiorita-
riamente a pessoas externas 
à comunidade.

268 SMITH, Neil, The new 
urban frontier, London: 
Routledge, 1996, p. 30

269 Segundo Neil Smith, um 
dos principais resultados da 
gentrificação.

270 Left Hand Rotation é um 
coletivo artístico, activo 
desde 2005, que desenvolve 
projetos que articulam
intervenção, apropriação, 
registo e manipulação de 
vídeo.
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que ilustrasse as dinâmicas a ocorrer no Bonfim, particularmente nas 
ilhas do bairro de São Victor. Sobre os piratas [especuladores], refe-
rem: “Aliciados pela promessa de um valioso tesouro que lhes permiti-
ria viver felizes para sempre, os piratas cercam a ilha com o intuito de 
a explorar, em busca da promessa da cobiçada mercadoria.”271

O debate sobre este território encontra-se polarizado entre estas duas 
visões: por um lado, os tradicionais, que “insistem em reviver símbolos 
que não têm mais vida”. Por outro, os externos que, “contribuem com 
uma vida externa que tem a capacidade de implantar estruturas so-
cioeconómicas incompatíveis com as capacidades dos moradores”.272

Estas dinâmicas permitem que o presente caso de estudo, à escala local 
e celular, se insira num enquadramento semelhante às dinâmicas urba-
nas e turísticas a ocorrer à escala municipal. Seguidamente, observa-se  
que ainda que a operação seja impulsionada por actores externos, os 
tradicionais têm um papel importante no processo de um projecto que 
nasce no seio de uma comunidade com quase 150 anos de história.

Processo de projecto

1. De quem?

A operação em estudo decorre no panorama do 2º sector, privado. 
Assim, num primeiro momento, sinalizam-se os compradores como 
o agente impulsionador da operação. Sinalizados como muito pode-
rosos e alheios, traçam uma relação directa com os proprietários, que 
consideramos alheios à temática da habitação acessível para todos no 
Bonfim, e mais ou menos poderosos.

Conforme explicou Filipe Arouca na entrevista, tratou-se de um in-
vestimento 100% privado. O agente desencadeador do processo foi o 
comprador, a sociedade Homeignition, Lda,273 que ali identificou uma 
oportunidade de investimento. Devido ao avançado estado de degra-
dação da ilha no período anterior às obras, especula-se que a situação 
foi uma oportunidade tanto para o comprador (comprar por um valor 
mais ”baixo”) como para o proprietário (possibilidade de capitalizar 
um problema, convertendo-o em oportunidade).

De acordo com Filipe Arouca, “as resistências foram quase nulas”. Por 

271 Flyer disponível em: 
<http://www.lefthandro-
tation.com/gentrificacion/
porto.html>

272 VAREA ORO, Aitor, La 
arquitectura del territo-
rio. Los entramados socia-
les como herramienta de 
proyecto, Valencia: Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia, 2015, p. 288

273 A empresa regista como 
principais actividades "a 
compra e venda de imóveis 
e revenda dos adquiridos 
para esse fim, recuperação 
e manutenção de imóveis, 
arrendamento, promoção, 
administração e gestão 
imobiliária, projectos e 
avaliações imobiliárias e 
construção civil". Fonte: 
<https://www.racius.com/
homeignition-lda/>
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Sociograma 6: Definição da rede de projecto da operação nº2, Rua de São Victor, nº 99
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um lado, a ilha estava “praticamente abandonada”, apenas com uma 
moradora, a D.ª Isabel, reduzindo os entraves, nomeadamente quanto 
à questão do realojamento após compra do imóvel. Por outro lado, a 
resistência da comunidade foi atenuada pelo vislumbre de uma oportu-
nidade de negócio, através do fornecimento de bens e serviços. Assim, 
a comunidade de São Victor foi acrescentada ao quadro de relações da 
presente rede de projecto.   

Comparativamente ao caso de estudo anterior, a rede necessária para 
concretizar esta operação é consideravelmente mais pequena. Existin-
do interesse e poder (capital), não é necessário canalizar recursos de 
outras fontes e, portanto, não é necessário o envolvimento de outras 
entidades. Da combinação entre os interesses compatíveis das partes 
envolvidas, a ausência de resistências e a aprovação da comunidade, 
criaram-se as condições para a conversão da ilha em alojamento local.

2. Como?

Nesta operação foi possível observar um processo operativo pertinen-
te, por se tratar de um dos pontos críticos da presente investigação 
- a conversão de habitações permanentes em alojamentos turísticos. 
A entrevista com o promotor permitiu compreender o ponto de vista 
de um investidor, desde o momento em que conheceu o imóvel até 
à actualidade, em que o processo se concretizou e a unidade está em 
funcionamento. 

Explica Filipe Arouca que, no final de 2016, “deram” com a ilha. “Isto 
foi um mero acaso. Nós estávamos aqui a passear pelo Porto, e quan-
do passeamos aqui pela zona de São Victor, percebemos que existiam 
aqui uma série de ilhas com características muito próprias”. Ainda 
que Filipe Arouca tenha optado por não dispensar informações quanto 
ao processo de aquisição da ilha, percebemos que as obras foram ini-
ciadas cerca de dois meses depois, em janeiro de 2017, deixando ante-
ver um processo de compra rápido e directo. As obras duraram “cerca 
de sete a oito meses” e envolveram alguma mão-de-obra local - o que 
veio animar economicamente a zona, ainda que por um curto período. 
A exploração iniciou, oficialmente, a 1 de agosto de 2017, com a D.ª 
Isabel como governanta.
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[Fig. 35], [Fig. 36], Interior 
da ilha no nº 99 da Rua de 
São Victor

Fotografias da autora
Novembro de 2017

[Fig. 37], Vista do pátio no 
nº 99 da Rua de São Victor

Fotografia da autora
Novembro de 2017
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3. O quê? Para quem?

O quê. No início da operação, a ilha contava com doze casas, onze tér-
reas e uma com dois pisos, e com uma moradora. No final da operação, 
o empreendimento conta com oito apartamentos. A todas as casas foi 
acrescentado um piso, “aproveitando a altura da primeira casa, que 
era a única que tinha dois níveis”.274

A oferta tipológica divide-se entre cinco apartamentos dúplex com 1 
quarto, com 36 m² cada um, e três apartamentos dúplex com dois quar-
tos, com 70 m². Estes últimos possuem quartos contíguos e comunican-
tes, resultantes da união de duas habitações. No interior de cada aloja-
mento, um open space agrega a zona de estar e de refeições, apoiada 
por um módulo de cozinha que ocupa a totalidade de uma das paredes. 
No piso superior, encontra-se o quarto e casa de banho.

Segundo Filipe Arouca, os alojamentos foram idealizados de modo a 
serem o mais eficientes possível, energeticamente. Através da preser-
vação das paredes da construção antiga, “larguíssimas” e de caixilharia 
nova, de alumínio, o resultado “tornou as casas super eficientes do 
ponto de vista energético”. Continuam a incrementar o conforto das 
mesmas através de melhorias, como a “instalação de ar condiciona-
do”.

No exterior, onde anteriormente se situavam as casas-de-banho comuns 
a todos os residentes da ilha, foram criados espaços sociais, como uma 
sala de convívio e um jardim de aromáticas com vista para o rio. 

Ainda que a operação tenha decorrido no interior da ilha, a conversão 
tem reflexos na paisagem da rua de São Victor. A fachada limpa e a luz 
distinta de todas as outras na noite conjugam-se com o dispositivo de 
acesso por código, distinta do livre acesso que em regra se verifica nas 
ilhas da rua, limitando a entrada somente aos clientes do AL.

Segundo informação obtida em entrevista com Filipe Arouca, “o suces-
so está a superar as expectativas”. O alojamento é anunciado nas prin-
cipais plataformas online de turismo, como Airbnb e Booking, onde é 
possível confirmar o feedback muito positivo, deixado pelos visitantes. 
Através de uma simulação de estadia na plataforma Booking, verifica-
-se que o valor por noite para um apartamento dúplex, com 1 quarto e 
capacidade para duas pessoas varia, em média, entre 99€ na época alta 

274 Entrevista com Filipe 
Arouca, disponível no Vol-
ume Anexo 
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(agosto de 2018) e 79€ na época baixa (em novembro de 2018). Tal 
corresponde a uma variação média de 25% no preço praticado entre 
época alta e época baixa, e a valores bastante superiores aos praticados 
nas ilhas como recursos de habitabilidade básica.

Na promoção do mesmo é dada ênfase à proximidade do alojamento 
às principais atracções e polos turísticos da cidade, bem como a pos-
sibilidade de o turista experimentar a “vivência das ilhas do Porto”.275 
É um projecto/produto carregado de valor simbólico, sumarizado no 
branding do projecto. Supõe-se que o logotipo se refira à secagem da 
roupa nos estendais, interpretando uma prática comum em certas ilhas. 
A vivência típica e o espírito comunitário existem, mas não passam da 
porta.

Aquando da visita ao espaço, foi possível observar o projecto finaliza-
do. Segundo Filipe Arouca, 99 Colored Socks pretende ser um “projec-
to de responsabilidade social”. De forma a homenagear e reconhecer 
o trabalho da comunidade na reconstrução da ilha, expõem no interior 
das habitações várias mensagens, mencionando o nome e arte de cada 
um dos envolvidos. A D.ª Isabel, a única moradora prévia ao projecto, 
ficou empregada no AL como governanta, e foi realojada numa outra 
ilha da rua.

4. Qual a possibilidade de replicação do modelo?

No caso de operações como a presente, concretizadas exclusivamente 
com recursos de agentes do sector privado, o modelo de projecto resul-
ta da relação directa entre comprador e proprietário. Existindo concilia-
ção de interesses entre os agentes do campo da oferta e os agentes do 
campo da procura, este modelo pode ser replicado ininterruptamente.

A ilha encontrava-se praticamente em ruínas, o que leva a crer que o 
proprietário anterior não pretendia reabilitar o património e que, possi-
velmente, viu ali uma oportunidade para rentabilizar o que era um pro-
blema. O estado de conservação das ilhas ao nível da cidade sugere que 
se trata de uma tendência, com cerca de 6,8% dos núcleos em ruínas e 
23,7% em mau estado.276 Conforme se explorou no capítulo anterior, 
a procura no Porto e no Bonfim continua a crescer. Assim, existindo 
interesse de ambas as partes, muitos destes núcleos estarão disponíveis 
para operações desta natureza.

275  Página do AL na plata-
forma Booking: <https://
www.booking.com/hotel/
pt/99-colored-socks.pt-pt.
html consultado em 10-05-
2018>

276 VÁZQUEZ, Isabel, 
CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas 
do Porto - Levantamento e 
Caracterização, Porto: Mu-
nicípio do Porto, 2011, p. 49
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Quando questionado sobre a possibilidade de replicarem o modelo, Fi-
lipe Arouca respondeu que “eventualmente sim, se se der a ocasião”.

6. Qual a articulação e contribuição da arquitectura?

O presente caso de estudo representa os vários projectos de conversão 
que têm vindo a surgir um pouco por toda a cidade. Por se tratar de um 
alojamento local, era de especial interesse compreender as formas de 
articulação do arquitecto ou gabinete projectista. Segundo o promotor: 

Quando questionado sobre qual o gabinete projectista envolvido, o re-
presentante do AL não forneceu essa informação. Após consulta junto 
do Gabinete do Munícipe da CMP, soube-se que a última intervenção 
registada data de 1943, sob o nº de licença 283, onde o requerente pro-
pôs o acrescento de um piso numa habitação (a única com dois pisos 
previamente à intervenção).

Aprendizagens e desafios para o futuro

Este caso ilustra um debate actual a ocorrer no seio da profissão. Como 
se explorou anteriormente, o crescimento acentuado do sector turístico 
levou a uma renovação do sector da construção, o que consequente-
mente gerou obras e trabalho para os projectistas, algo que escasseou 
no período pós crise de 2008. Conforme explicou Filipe Arouca, o pro-
jecto requereu o envolvimento de um profissional de arquitectura que 
é, em regra, obrigatório nestas operações.

Deste modo, este caso leva a pensar qual a articulação e contributo 
da arquitectura nos projectos de conversão de imóveis em alojamento 
local a ocorrer um pouco por toda a cidade. A arquitectura englobará 
tanto da concepção e idealização do espaço ao acompanhamento da 
obra, ao fazer cumprir os requisitos legais e burocráticos de uma ope-
ração de conversão de um núcleo habitacional numa unidade turística.

“o licenciamento de um alojamento local não é complexo. 
Existem muito poucas regras a cumprir (…) isso passava na-
turalmente pela ajuda de um arquitecto que nos ajudasse a 
cumprir na obra com esses mesmos requisitos.”277

277 Entrevista Filipe Arouca
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O terceiro caso de estudo situa-se na casa nº 5, do nº 126 da Traves-
sa do Campo 24 de Agosto. Trata-se de uma operação impulsionada 
pela Critical Concrete, uma entidade do 3º sector. Em entrevista com o 
coordenador do projecto, realizada a 24 de Outubro de 2017, foi pos-
sível compreender que a agregação de outros agentes/sectores à rede 
foi fundamental para a realização da operação. Assim, procuram-se os 
seus momentos de entrada, bem como as formas de articulação nas 
várias fases do processo de projecto. 

Enquanto que os dois casos explorados anteriormente remetem para in-
tervenções totais nos núcleos, a presente análise foca a reabilitação de 
uma única habitação-de-ilha. A 1ª operação contemplou 35 habitações. 
A 2ª resultou em oito apartamentos. A presente visou a reabilitação de 
uma única célula, providenciando, novamente, um novo enquadramen-
to para pensar a possibilidade de replicação do modelo. 

A intervenção na casa conclui a exploração de três possíveis cenários 
actuais. A pequena escala de intervenção permite a aproximação da 
escala celular à qual, defende-se, se devem pensar (projectar?) estes 
núcleos. Antes de se entrar na terceira e última parte da investigação, 
explora-se aquela que pode ser a articulação e contribuição da arqui-
tectura em operações de pequena escala nestes núcleos. 

Enquadramento histórico

A presente operação remete-nos para a Travessa do Campo 24 de Agos-
to, uma zona central localizada no alto do Bonfim.278 Esta viela faz liga-
ção entre a Avenida de Fernão de Magalhães (antiga rua do Montebelo) 
e a Travessa de Fernão Magalhães (antiga Travessa do Montebelo), 
esta última com ligação ao cimo da Rua do Bonfim.

No início do século XIX, conforme é retratado na planta redonda de 
Balck (1813), já surgiam alguns indícios de urbanização na zona a sul 
do núcleo, bem como a existência de algumas vias principais e estru-

2.3. Travessa do Campo 24 de Agosto, nº 126

3º caso de estudo
“Ilha do Caleiro”
3º sector . 2016

278 Entre o alto do Bonfim e 
Mijavelhas, encontrava-se a 
travessa do Monte das Feiti-
ceiras, topónimo anterior da
Travessa do Campo 24 de 
agosto, adoptado em 1878. 
in PINTO, Jorge R., Bon-
fim, Território de Memórias 
e Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 35
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279 PINTO, Jorge R., Bon-
fim, Território de Memórias 
e Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 62

280 op. cit., p. 25

281 "Mais do que a estrada 
para Campanhã, foi esta 
via, antiga e movimentada, 
já com alguma densidade 
urbana em meados do sé-
culo XVIII, que mais forte-
mente estruturou a parte sul 
da freguesia". in PINTO, 
Jorge R., Bonfim, Território 
de Memórias e Destinos, 
Porto: Junta de Freguesia 
do Bonfim, 2011, p. 25

282 op. cit., p. 25

283 Zona conhecida como 
Travessa e Monte das Fei-
ticeiras.

284 "A miséria no Porto", 
artigo de 20 de julho de 
1885, publicado no jornal 
"A Folha Nova" pelo jorna-
lista Emygdio d’Oliveira e 
pelo médico Ricardo Jorge.  
PINTO, Jorge R., Bonfim, 
Território de Memórias e 
Destinos, Porto: Junta de 
Freguesia do Bonfim, 2011, 
p. 81

285 Livro Branco do SAAL 
1974-1976, VI Conselho 
Nacional do SAAL, Porto: 
FAUP Publicações, 1976, 
p. III

turantes do território, como a rua do Montebelo e a rua do Bonfim. A 
rua do Montebelo era um caminho rural que atravessava propriedades 
agrícolas e terrenos de lavoura279, que ligava o Largo da Feira dos Bois 
(actual Campo 24 de agosto) aos territórios a norte da freguesia, "es-
paços profundamente dominados pela ruralidade".280 Por outro lado, a 
rua do Bonfim era uma das principais vias de entrada e saída da cidade. 
Embora esta via fosse à data considerada periférica ao centro da cida-
de, a "estrada do pão"foi determinante para a estruturação da parte sul 
da futura freguesia do Bonfim.281 O Largo da Feira dos Bois, ponto de 
chegadada de ambas as vias, assumia-se como um importante centro de 
actividade comercial e fabril, rodeado por inúmeras fábricas, sobretudo 
de tecelagem e tinturarias.282

A localização da ilha em estudo parece surgir da combinação de vá-
rios factores. A zona era associada a práticas de "feitiçaria"283, o que 
contribuía para a má reputação do local e consequentemente para a 
sua desvalorização. A combinação com a proximidade de polos fabris 
e a difícil geografia do local afastavam os grupos com maior poder de 
compra, tornando o território mais “acessível” às populações operárias.

Nos finais do século XIX, em artigo publicado a 20 de julho de 1885, 
no jornal "A Folha Nova", intitulado "A miséria no Porto", o jornalista 
Emygdio d’Oliveira e o médico Ricardo Jorge documentavam a exis-
tência de "um grupo de casas, formando o que por alli se chama a ilha 
do Caleiro"284, no cimo da rua do Bonfim. Relatavam as condições de 
má salubridade desta "forma aldeã das viellas lôbregas do centro da 
cidade", seguindo a lógica da procura higienista como solução. A ilha 
do Caleiro, acessível através de "uma via urbana, sobre a qual vela 
a municipalidade", era descrita como uma "forma aldeã das viellas 
lôbregas do centro da cidade" que, conforme se viu anteriormente, es-
tavam por esta data completamente lotadas.

Anos mais tarde, no período pós 25 de Abril, em Agosto de 1975, a 
zona do Campo 24 de agosto é incluída nas operações SAAL, envol-
vendo 1.700 pessoas de 622 famílias. Ainda que o projecto previsse a 
construção de 16 novas habitações, a consulta do processo no Livro 
Branco do SAAL comprova que a operação não foi concretizada.285

Quase 4 décadas depois, em 2014, a JFB lançou o programa "Casa Re-
parada, Vida Melhorada". Tendo como objectivo a melhoria das con-
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dições habitacionais da população residente na freguesia do Bonfim, o 
programa foca-se primariamente na reabilitação de casas de ilha que 
não cumpram requisitos legais, nomeadamente "no que se refere às 
exigências mínimas de salubridade".286 Para aceder ao apoio, os in-
teressados (arrendatários ou proprietários) deveriam comprovar a sua 
incapacidade económica para promover a reabilitação por meios pró-
prios e posteriormente aguardar por um processo de selecção interna da 
JFB. Em 2016, surgia a informação de que em pouco mais de um ano, 
foram reabilitadas mais de 20 habitações, representando um investi-
mento de cerca de 45.000€.287

Ainda assim, emergia a necessidade de criar novas redes que permitis-
sem ampliar o alcance do programa pois, conforme realçava o presiden-
te da Junta em entrevista de junho de 2016, "o número de problemas é 
enormíssimo e o número de recursos é escassíssimo".288 À semelhança 
do ocorrido no 1º caso de estudo com a CMP, a Junta procurou novos 
parceiros/recursos junto de várias entidades. Agregaram-se a esta rede 
a CMP (via Domus Social), as Águas do Porto, a Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto, a Cooperativa dos Pedreiros, o banco 
Caixa Geral de Depósitos e as Tintas CIN. O modelo prevê também a 
inserção de pessoas em risco de exclusão nas equipas encarregues das 
operações de melhoria das habitações. Em 2016, ampliam a rede de 
parceiros de maneira pontual, através de uma operação conjunta com 
uma nova entidade do 3º sector, o colectivo Critical Concrete.

Enquadramento projectual

A reabilitação da casa-de-ilha inseriu-se no contexto da 1ª edição de 
uma escola de verão, promovida pela associação Critical Concrete, em 
agosto de 2016. A formação, internacional, envolveu 40 participantes 
de todo o mundo, que durante três semanas reabilitaram a habitação do 
Sr. Alfredo, no nº 126 da Travessa do Campo 24 de agosto. Em visita 
ao local indicado por Samuel Kalika, verificou-se que a habitação em 
causa se insere nas duas filas de casas que Emygdio d’Oliveira e Ricar-
do Jorge descreviam no final do séc. XIX.

A ilha encontra-se relativamente perto do centro da cidade, estando 
bem servida por transportes (metro e autocarros) e serviços (bancos, 

286 Sobre o programa: 
<http://www.jfbonfim.pt/
P ro j e t o s - e - O b r a s / C a -
sa-Reparada-Vida-Mel-
horada1>

287 Entrevista ao presiden-
te da Junta de Freguesia 
do Bonfim. Disponível em 
<http://sicnoticias.sapo.pt/
programas/eu-e-que-sou-o-
presidente-da-junta/2016-
06-30-O-melhor-de-Eu-
eque-sou-o-Presidente-da-
Junta>

288 op. cit.
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[Fig. 38], Vista da Travessa 
de Fernão de Magalhães

Fotografia da autora
Maio de 2018

[Fig. 39], Construções de 
grande volumetria na Ave-
nida de Fernão de Maga-
lhães

Fotografia da autora
Maio de 2018
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supermercados, correios, escolas, espaços verdes,…). Após várias vi-
sitas ao local, foi possível documentar sinais de uma crescente pressão 
imobiliária na zona, nomeadamente nas duas vias principais que con-
formam o quarteirão.

Na Av. de Fernão de Magalhães, mais precisamente na confluência 
com a travessa de Fernão de Magalhães, encontra-se um hotel em cons-
trução, ocupando o que foi outrora um edifício misto entre indústria e 
habitação.289 Ali vai nascer o Hotel Fernão Magalhães (4 estrelas), ape-
sar de na envolvente próxima já existirem outros dois hotéis - o Hotel 
Nave (justamente em frente) e o Hotel Vila Galé Porto (a cerca de 100 
metros). Além disso, sublinha-se a forte possibilidade de conclusão de 
um outro edifício de grande área, situado na Avenida de Fernão de 
Magalhães para um supermercado, escritórios, hotel e componente de 
turismo-residência.290

No outro lado, na rua do Bonfim, também é possível identificar indí-
cios de pressão imobiliária. O edificado-testemunho de actividade co-
mercial, habitação e serviços, encontra-se neste momento em profunda 
mudança. Vários edifícios foram ou estão em processo de reabilitação 
para voltarem a entrar no mercado imobiliário, como a "Fábrica do 
Bonfim", de Manoel Pinto de Azevedo (cujo projecto está em fase de 
apreciação) ou o nº adjacente, que já foi convertido para habitações. 
Tendo sido uma via percorrida por diversas vezes no decorrer da inves-
tigação, foi possível observar as obras constantes, bem como a presen-
ça cada vez mais frequente de indivíduos não nativos.

Entre estes dois eixos de desenvolvimento, permanece o miolo do quar-
teirão, expectante. Concentram-se vários núcleos habitacionais, de dis-
tintas tipologias morfológicas: Monte Tadeu/Barros Lima ("Eirinhas"); 
travessa do Campo 24 de Agosto/Fernão de Magalhães ("Monte do 
Bonfim") e o "Bairro Higiénico", com ligação entre a rua do Bonfim e 
a Av. de Fernão de Magalhães. À semelhança dos casos de estudo an-
teriores, estes núcleos foram também identificados no estudo de 2015 
da CMP.

Apresentam, no geral, um bom estado de conservação. A fila superior, 
voltada para a travessa de Fernão de Magalhães, apresenta um pior 
estado de conservação. A fila inferior, na qual se insere a habitação 
em estudo, apresenta, comparativamente, um melhor estado de conser-

289 Edifício do início dos 
anos 30 do século XX, que 
agregava garagem no rés-
do-chão e um escritório no 
primeiro andar, enquanto as 
partes restantes serviriam 
para habitação. O último 
piso tornou-se um salão úni-
co, servindo de ampliação 
à fábrica do proprietário 
(João da Fonseca Carvalho) 
que já funcionava num pré-
dio contíguo, onde foram 
instalados teares.

290 Tensões a ocorrer na en-
volvente próxima. A títu-
lo de exemplo, consultar: 
<http://www.diarioimobi-
liario.pt/Actualidade/Por-
to-disputa-pela-reabilita-
cao-do-Campo-24-de-Agosto>
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Sociograma 7: Definição da rede de projecto da operação nº3, Travessa do Campo 24 de Agosto, nº 126

Organização

Não organização

Imagem

MUITO
PODER

MÉDIO
PODER

POUCO
PODER

AFINS DIFERENTES ALHEIOS OPOSTOS

A. N.
DA LOMBA

JFC

PELOURO
ACÇÃO SOCIAL

JFB

A. DE INQUILINOS
E MORADORES
DO NORTE DE PT

CONCURSO
PLADURHABITA 65

PORTO
VIVO

IMOBILIÁRIAS

ST. CASA
MISERICÓRDIA

A. M. DA LOMBA
E SÃO VICTOR

PORTUGAL
2020

MOTA
ENGIL

COMPRADORES

INQUILINOS

PROFISSIONAIS
COMPROMETIDOS

AMI

RETRATOS
DAS ILHAS

IHRU

P. URBANISMO

ORU’S F. M. ANTÓNIO
DA MOTA

FAUPFBAUP

FEUP

UP

ESTUDANTES PROFISSIONAIS

GAS
PORTO

PLADUR
EMPRESA

C.R.V.M.

JFB

WORST
TOURS

PROPRIETÁRIOS
COMPROMETIDOS

CMP
COMPRADORES

CRITICAL
CONCRETE

PARTICIPANTES

JUST A
CHANGE

PROGRAMA
HABITAR

PROPRIETÁRIOSC.R.V.M.

JFB

FINANCIAMENTO

DOMUS
SOCIAL

PRESIDENTE
CMP

DIVISÃO DE
REAB. URBANA

PÚBLICO
REVISTAS
DE ARQ.

PORTO
CANAL JN

TURISMO

ILHA DA 
BELA VISTA

CICCOPN

RHIS

LAHB SOCIAL

[ FINANCIAMENTO ]  
Agente acrescentado à rede, uma vez que não tinha sido identificada previamente. 

[ PARTICIPANTES ] 
Agente acrescentado à rede, uma vez que não tinha sido identificado previamente.

Agente impulsionador da operação

Relações fortes

Relações boas
Relações conflituosas

Relações novas



Parte II. Arquitectura dos poderes: agentes, relações e processos nas ilhas do Bonfim

123

vação. As várias visitas à zona permitiram identificar que, na zona, a 
maioria dos núcleos se encontra habitada, o que corrobora com a au-
sência de problemas identificados no levantamento de 2015. O mesmo 
cenário foi observado no 1º caso de estudo (várias ilhas circundantes já 
reabilitadas e em uso) e difere do 2º caso, pois conforme se tem vindo 
a explorar, a zona de São Victor apresenta uma maior taxa de proble-
mas identificados. No caso particular da ilha em estudo, ambas as filas 
parecem estar habitadas, à excepção de duas habitações, em ruínas, na 
fila mais a norte. O estudo da CMP não assinala problemas como aban-
dono ou sobreocupação, ainda que sejam registados alguns problemas 
de acessibilidade interna ao núcleo.

Ainda assim, enquanto orgão estatal mais próxima das populações, a 
Junta de Freguesia (re)conhece a existências de problemas na zona. 
Conforme se viu, procuram atendê-los de acordo com os recursos alo-
cados (superiormente) para o efeito, que se têm revelado insuficientes; 
assim, a identificação do problema por uma entidade do 1º sector per-
mitiu um enquadramento e conjugação com uma entidade do 3º sector 
que, em 2016, ensaiou uma possibilidade de resposta operativa, à es-
cala da casa.

Processo de projecto

1. De quem?

A presente operação enquadra-se numa iniciativa promovida por um 
agente do terceiro sector, o colectivo Critical Concrete. Considera-se 
que, à data, este agente era pouco poderoso, à semelhança da maior 
parte dos agentes identificados do 3º sector, cerca de 7 das 13 identifi-
cadas (53,8%). Considera-se também que o interesse deste agente no 
acesso à habitação para todos na freguesia do Bonfim é “diferente” do 
propósito definido pois, conforme veremos seguidamente, o colectivo 
actua em outras áreas para além da reabilitação, como por exemplo a 
investigação.

A iniciativa é descrita como "educacional e social", que procura pro-
mover "novos mecanismos para reabilitar a habitação social e melho-
rar os espaços públicos e culturais compartilhados pelas comunidades 
de baixa renda"291. Segundo entrevista realizada a Samuel Kalika, a 

291 Sobre a iniciativa: <ht-
tps://criticalconcrete.com/
about/>
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escolha do Bonfim como território do curso foi "contextual". Confor-
me explica, após abordagem a diferentes freguesias, "foi a do Bonfim 
que respondeu melhor. E pronto, começamos a trabalhar lá. Foram 
quem respondeu com mais interesse ao projecto."292 Tanto o mau esta-
do de conservação da habitação como as fracas condições económicas 
do morador eram conhecidas da JFB há algum tempo, o que permitiu 
"intervir numa situação que para eles [JFB] estava bloqueada há mui-
to tempo".

Nesta fase inicial, sublinha-se a participação do programa Habitar en-
quanto mediador entre a JFB e a Critical Concrete, sugerindo a divisão 
das tarefas - o telhado ficaria ao encargo da JFB (a casa estava em lista 
de espera para receber um telhado novo) enquanto que o interior iria 
requerer mão de obra menos especializada. Este trabalho menos espe-
cializado foi levado a cabo pelos participantes, através da mentoria de 
Patrick Hubmann293 e do Colectivo Warehouse,294 que se consideram 
inseridos na rede enquanto “profissionais comprometidos”. Quanto à 
administração local, a colaboração com a mesma “foi uma necessidade 
para a execução do projecto”,295 pois são estas entidades que melhor 
conhecem a realidade do território. Contudo, foi também necessário 
“estabelecer relações com parceiros económicos”, de outros sectores, 
que conseguissem patrocinar a operação com recursos distintos.

A partir da análise do Financial Statement referente ao projecto,296 é 
possível tomar conhecimento dos parceiros e patrocinadores envolvi-
dos.297 As contribuições foram feitas no formato de empréstimos, doa-
ções em espécie, descontos, ferramentas e materiais distintos. A in-
tegração do projecto no programa Actors of Urban Change e o apoio 
da Fundação Millenium permitiram canalizar investimento financeiro. 
Empresas privadas como a Bosch, Cin, Umbelino Monteiro, Bricode-
pot Gaia, Amorim Revestimentos e Junker providenciaram materiais 
e ferramentas. Estes agentes permitiram o arranque do projecto pois, 
conforme explica Kalika, ”quando consegues esses parceiros, conse-
gues fazer coisas”.

Para além destes, é importante referir o valor pago pelos estudantes, 
uma vez que constitui a principal fonte de financiamento da operação 
(aproximadamente 40.000€).

292 Entrevista com Samuel 
Kalika, disponível no Volu-
me Anexo.

293 Mais informação sobre 
este profissional disponí-
vel em <http://www.patri-
ckhubmann.com/>

294 Mais informação sobre 
o colectivo disponível em 
<http://warehouse.pt/>

295 Entrevista com Samuel 
Kalika, disponível no Volu-
me Anexo.

296 Disponível em <https://
criticalconcrete.com/finan-
cial-statement-2016/>

297 Robert Bosch Stiftung, 
participação no programa 
Actors of Urban Change, 
Fundação Millenium. Bos-
ch, Cin, Umbelino Montei-
ro, Bricodepot Gaia, Amo-
rim Revestimentos e Junker.
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2. Como?

Passada a fase inicial de recolha de recolha de patrocínios e recursos, 
a operação-formação arrancou no final de julho de 2016. Durante três 
semanas, cerca de 40 participantes trabalharam no terreno, procurando 
a reabilitação completa da habitação do Sr. Alfredo.

Numa 1ª fase, em conjunto com o colectivo Warehouse e Patrick Hub-
mann, os participantes procuraram desenvolver e testar um sistema 
construtivo que fosse possível de implementar em três semanas de 
workshop. O protótipo, “um módulo à escala real, composto por pa-
redes isoladas, pavimento e um tecto em madeira (…) seria a parte 
estrutural de um conceito mais abrangente”.298

Numa 2ª fase, após o período de prototipagem à escala real, e dada a 
brevidade do workshop, foi necessário eleger “as áreas da casa com 
primazia em serem protegidas e isoladas”, que iriam receber o siste-
ma construtivo desenvolvido. Posteriormente, procederam à aplicação 
prática do sistema, cujas particularidades se exploram mais à frente.

Conforme se pode ler na página web do Colectivo, “acima de tudo 
pretendia-se que os próprios participantes implementassem na prática 
este sistema construtivo”. Os mais de 40 envolvidos foram divididos 
entre pequenas equipas, em que cada uma era responsável por uma 
área ou espaço específico da habitação. “entre a demolição, o desenho, 
passando pela construção e acabamentos, todos os participantes tive-
ram a possibilidade de se envolver em todas as etapas", potenciando 
uma experiência de aprendizagem intensa baseada na experimentação 
prática.

Durante o processo, Samuel Kalika pensou que iriam encontrar alguma 
resistência por parte dos restantes moradores da ilha. “achávamos que 
os restantes moradores iam ficar com “ciúmes”, questionando porque 
estão a fazer a sua casa e não a minha casa”. Contudo, com o desen-
volvimento do processo, verificou que os restantes moradores tinham 
noção da urgência da situação. "percebiam muito bem o que se estava 
a passar, e as necessidades de intervir naquela casa. Então os vizinhos 
estavam também a ajudar (…) Foi muito positiva a reacção do entor-
no."

298 Mais informação sobre o 
sistema construtivo disponí-
vel em <http://warehouse.
pt/>
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[Fig. 40], Sistema construti-
vo, "caixa interior"

Fotografia disponibilizada 
por Samuel Kalika

[Fig. 41], Vista da cozinha

Disponível em: <http://wa-
rehouse.pt/>

[Fig. 42], Plantas da
solução

Disponível em
 <http://warehouse.pt/>
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Uma das questões levantadas em operações desta natureza prende-se, à 
semelhança do 1º caso de estudo, com a participação no processo da(s) 
pessoa(s) para as quais se projecta. Quando questionado sobre o envol-
vimento do Sr. Alfredo durante o decorrer da operação, Samuel Kalika 
assume que existiram falhas no acompanhamento, sendo que uma das 
razões apontadas foi o facto de um mentor não pretender a intervenção 
do morador, “de modo a não atrasar o processo”. Como consequência 
dessa falta de acompanhamento e mediação, não se aperceberam que 
o Sr. Alfredo "não estava a perceber o que se estava a passar".299 Essa 
percepção veio à tona aquando da entrega da chave, em que o morador 
chamou a atenção para vários problemas.

3. O quê? Para quem?

Antes da operação, a casa apresentava graves patologias construtivas, 
próprias da construção da época. Não existia qualquer tipo de isola-
mento e as instalações técnicas de água e esgotos eram praticamente 
inexistentes. Tinha uma área útil de 37m2, um pequeno pátio frontal e 
ainda um quintal nas traseiras, com cerca de 35m2.  

O sistema construtivo implementado procurava responder às questões 
mais urgentes, particularmente de isolamento e infraestruturação. As-
sim, a solução baseou-se na:

No final do processo, a casa cinco passou a ter uma sala de estar de Ve-
rão, sala de inverno, quarto com isolamento, casa de banho e cozinha, 
passando a reunir condições de habitabilidade mínimas e condignas.

A habitação reabilitada destinou-se ao mesmo residente, sr. Alfredo 
Ferreira, que já ali residia previamente e que pôde permanecer na mes-
ma zona de residência, passando a ter acesso a uma habitação condig-
na. Ainda assim, esta operação possibilitou que o morador não fosse 
o único beneficiário, permitindo que os vários agentes participantes 
“ganhassem” algo.

299 Entrevista com Samuel 
Kalika.

300 Mais informação sobre o 
sistema construtivo disponí-
vel em <http://warehouse.
pt/>

 “criação de caixas isoladas para cada espaço individual da casa. 
Estas “caixas” permitiam que fosse instalada a canalização, a elec-
tricidade assim como a entrada de luz natural necessária para cada 
espaço.”300
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Os participantes tiveram a possibilidade de pôr em prática os seus co-
nhecimentos, bem como adquirir novos. Ganharam experiência prá-
tica, no terreno, enquanto desenvolveram um projecto com impacto 
visível na vida de uma pessoa.

A Critical Concrete ganha credibilidade enquanto organização. O pro-
jecto foi divulgado em vários meios da comunicação social, o que con-
fere legitimidade ao projecto e à associação. Esta exposição permitiu 
plantar “sementes” para as duas edições seguinte, que decorreram na 
freguesia de Ramalde. Por outro lado, ainda que seja uma “organização 
sem fins lucrativos”, o desenvolvimento deste e de outros projectos e 
investigações permitem a subsistência dos agentes coordenadores da 
iniciativa.

A JFB beneficia do projecto na medida em que resolve um problema 
que o Pelouro de Acção Social tem vindo a “atacar” desde sempre. Ain-
da que a escala de intervenção seja reduzida, torna-se pertinente pelo 
envolvimento do “Casa Reparada, Vida Melhorada”, contribuindo para 
fomentar o investimento no programa e consequentemente ampliar a 
escala de intervenção.

Os patrocinadores ganham publicidade ao contribuírem para uma 
“causa social”, recebendo atenção nos media algo que, conforme se 
mencionou anteriormente aquando da categorização sectorial, retorna 
no formato de mais vendas ou na renovação da imagem da empresa, 
mais interessada em envolver-se em causas socialmente relevantes.

Quanto às objecções levantadas pelo morador aquando da entrega da 
chave, essas deveram-se, segundo entrevista do jornal Público, à es-
tranheza perante o “ar de prefabricado” da solução. Conforme explica 
Alfredo Ferreira, “quando entrei, foi aquele impacto, não gostei nada 
(...) Mas foi por causa de sermos muito conservadores, sabe? Agora, 
adoro”.301

4. Qual a possibilidade de replicação do modelo?

O presente modelo de funcionamento baseia-se na coligação entre ac-
tores de diferentes sectores da sociedade, pois partindo de uma enti-
dade do 3º sector (à partida sem recursos próprios), estará sempre de-
pendente da canalização de recursos de outras fontes, até ao momento 
em que consigam produzir os seus próprios. Apenas quando reunidos 

301 Artigo "Uma caixa de 
madeira mudou a vida de 
Alfredo". In <https://www.
publico.pt/2016/10/26/lo-
cal/noticia/uma-caixa-de-
-madeira-mudou-a-vida-
-de-alfredo-1748791>
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os agentes/recursos necessários, é que o projecto é possível de ser con-
cretizado.

O relatório financeiro da operação apresentado pela Critical Concre-
te permite um aprofundamento desta questão. Inclui duas variáveis. 
Por um lado, a “receita” (discriminando quem contribuiu com quan-
to). Por outro, as “despesas” (discriminando onde foram aplicados os 
fundos). Após a soma das taxas de participação dos quarenta partici-
pantes (40.143€), a contribuição da fundação Robert Bosch Stiftung 
(5.000€), a participação no programa Actors of Urban Change (3.150€) 
e a contribuição da Fundação Millenium (1.200€), o montante reco-
lhido remonta a 49.763€, e o custo final de obra a 44.598€,302 mais do 
que o preço por habitação no caso da operação da Bela Vista e sem o 
envolvimento de mão-de-obra especializada.

Estas informações comprovam os entraves existentes em projectos 
desta natureza. Quase 50.000€ tiveram de ser “angaridos” para a re-
modelação de uma única habitação. Comparativamente, a JFB gastou 
aproximadamente 45.000€ em 20 casas, através do programa Casa Re-
parada, Vida Melhorada.

Ainda assim, um projecto desta natureza ilustra que a Critical Concrete 
(3º sector) reconheceu o potencial desta modalidade habitacional en-
quanto plataforma de produção de discurso "filantrópico" para, conse-
quentemente, canalizar financiamento para a operação. Contudo, uma 
vez que têm, necessariamente, de se aliar a agentes de outros sectores, 
a agenda projectual fica ditada pelos recursos que estes agentes, mais 
poderosos, disponibilizam. Neste caso em particular, o modelo de pro-
jecto poderia ter avançado ainda mais, encontrando-se limitado tanto 
pelos recursos disponíveis como pela brevidade [imposta] da operação. 

O recurso a plataformas online bem como aos meios de comunicação 
acaba por ser, crê-se, uma das principais formas destas entidades se 
“normalizarem perante a opinião pública”.303 Para além dessa estra-
tégia, procuram aliar-se a outros projectos, semelhantes, a partir dos 
quais possam canalizar legitimidade.

Quando questionado sobre as principais diferenças entre o projecto da 
Critical Concrete e outros como o Just a Change, Samuel Kalika re-
fere que os “Just a Change que são amigos e parceiros”. Quanto às 

302 Dividido entre as várias 
despesas, desde adminis-
trativas, alimentação, salá-
rios, material de construção, 
(…). Mais info disponível 
em: <https://criticalcon-
crete.com/financial-state-
ment-2016/>

303 Mensagem proferida por
Pablo Iglesias na conferên-
cia “Dar la batalla en los
medios”. Vídeo já não dis-
ponível.
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diferenças na implementação de projectos, refere que os Just a Chan-
ge abordam mais “reabilitação de urgência”. Contudo, o modelo de 
funcionamento é distinto, pois canalizam recursos de entidades “muito 
poderosas”. Conforme explicou Kalika:

Conforme se explorou anteriormente, a associação Just a Change é 
uma IPSS cujo foco de actuação é a pobreza habitacional. Os “parcei-
ros institucionais muito potentes” a que se refere serão possivelmente a 
Fundação Manuel António da Mota e, por consequência, a CMP. Neste 
sentido, considera-se esta iniciativa como um outro agente da rede, 
pois é como se funcionasse como iniciativa “mentora” da presente. 

A implementação de um modelo como o da Critical Concrete será sem-
pre mais moroso, porque ancorado às (muitas) entidades que o fazem 
acontecer. Comparativamente, um modelo como o da Just a Change já 
funciona, pois para além de enquadrarem as operações como de “ur-
gência”, trabalham com voluntários e têm financiamento directo de en-
tidades poderosas – facto que descomplicam muito a possibilidade de 
replicar o modelo.

5. Qual a articulação e contribuição da arquitectura?

No presente projecto em estudo, o(s) arquitecto(s) assumiram a posi-
ção de mentores, procurando desenvolver uma solução que fosse pos-
sível de ser implementada num curto espaço de tempo. O Colectivo 
Warehouse foi a entidade parceira responsável pelo desenvolvimento 
da solução. Atendendo à curta duração do projecto, as equipas projec-
tistas tiverem a necessidade de produzir uma solução célere e economi-
camente viável e que, acima de tudo, resolvesse o problema.

O sistema adoptado consistia na implementação de "caixas isoladas 
para cada espaço individual da casa" de modo a instalar as infraes-
truturas em falta na habitação, bem como possibilitar a entrada de luz 
natural em cada espaço.305 O material de eleição utilizado nestas caixas 

 “(…) a vantagem deles [Just a Change] é que fazem muito mais obras. 
Mas também porque têm seis anos, sete anos, e têm já uma coisa bem 
montada, com parceiros institucionais muito potentes. A diferença é con-
ceptual.  Mas também nos unimos em várias coisas.”304

304 Entrevista com Samuel 
Kalika.

305 Mais informação sobre o 
sistema construtivo disponí-
vel em <http://warehouse.
pt/>
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foi a madeira, devido à necessidade de rapidamente montar e aplicar a 
solução, bem como às suas boas características de isolamento - o que 
permitiu que a casa se tornasse mais eficiente energeticamente.

O sr. Alfredo Ferreira regressou a casa a 4 de Setembro. Contudo, 
conforme se percebeu através da notícia do jornal Público, o projecto 
apressado resultou em algumas partes inacabadas. Em Novembro, al-
guns membros da Critical regressaram à casa para concluírem certos 
pontos, dando a operação por concluída.

Aprendizagens e desafios para o futuro

Este contexto pretende ilustrar como uma reabilitação arquitectónica 
pode impulsionar o discurso em redor das temáticas da desigualdade 
social e urbana. Ainda que a escala de intervenção seja consideravel-
mente mais reduzida que nos casos de estudo anteriores, a verdade é 
que melhorou a qualidade vida de para quem se projectou, o sr. Alfredo.

O envolvimento de um grupo interessado em aprender, ao mesmo tem-
po que faz parte activa da solução, torna-se uma combinação que pro-
duz bons resultados. Os estudantes, a quem a escola de verão é maiori-
tariamente destinada, são ancorados à realidade do quotidiano a partir 
da experiência, seja através do trabalho físico a que serão submetidos, 
à gestão do projecto entre os vários participantes e à possibilidade de 
contactarem, durante um período, com a realidade daquela casa e do 
sr. Alfredo.

~

O quarto caso de estudo tem como cenário projectual a Praça da Ale-
gria. À luz da temática que se pretende explorar, a rua de São Victor, 
Praça da Alegria, Fontaínhas e zona circundante foram lugares cons-
tante no decorrer da presente análise, e nos quais se entra com curiosi-
dade num último aproximar da investigação.
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O último caso em análise explora as propostas académicas a concurso 
na 27ª Edição do Concurso de Soluções Construtivas Pladur, que em 
2017 teve como tema “Reabilitar para arrendar: espaços habitáveis no 
Porto”. Tendo como cenário projectual a ilha do nº 81 da Rua Praça da 
Alegria, esta exploração procura analisar quais as inovações arquitec-
tónicas decorrentes da articulação de novos agentes, mais próximos 
da realidade para a qual se projecta. Recorrendo a uma plataforma 
institucionalizada como um concurso de arquitectura, a nova rede per-
mitirá aproximar a academia à realidade do lugar, possibilitando a 
produção de ferramentas que potenciem a concretização de soluções 
mais úteis e realistas. 

Neste sentido, procuram-se assinalar os vários passos necessários para 
a construção de uma plataforma que compatibilize os interesses envol-
vidos, compreensíveis através da leitura do programa proposto, ques-
tionando qual o seu contributo no projecto habitacional para população 
com menos recursos. À semelhança dos casos anteriores, foi realizada 
uma conversa, agora mais informal, com um agente envolvido, o arqui-
tecto Alberto Lage, professor da FAUP e profissional que tem vindo a 
colaborar com o concurso Pladur.

1. Enquadramento projectual

O Concurso de Soluções Construtivas Pladur é promovido anualmente 
pela empresa espanhola Pladur306, destinado a estudantes de arquitec-
tura portugueses e espanhóis. A ilha escolhida como cenário projectual 
localiza-se na zona da cidade com maior concentração destes núcleos, 
na parte sul da freguesia do Bonfim.  

O enquadramento histórico deste núcleo é semelhante ao apresentado 
no caso de estudo nº 2, sito na Rua de São Victor nº 99, que dista cer-
ca de 190 metros. Conforme se expôs anteriormente, o confronto das 
actuais dinâmicas urbanas com as dinâmicas comunitárias enraizadas 
no território criam um enquadramento adequado para colocar questões 

Parte III. Redes intersectoriais: 27ª Edição
do Concurso de Soluções Pladur (2017)

Rua Praça da Alegria, nº 81

 

306 Empresa espanhola de 
fabricação de sistemas 
construtivos de gesso lami-
nado.
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sobre as desigualdades no acesso à habitação em espaço urbano. Nas 
imediações é possível identificar indícios da convivência entre estas 
dinâmicas, dos quais se selecionam três exemplos ilustrativos.

A norte, o empreendimento Alegria Plaza. No terreno ao lado, no nº 
76 da Rua Praça da Alegria, o perfil da fachada denuncia aquilo que 
parece ter sido, em tempos, uma outra ilha; corredor central ladeados 
por duas fileiras de casas. Contrastando com as paredes gastas, uma 
lona denunciava as novas intenções para o lugar: o projecto residen-
cial “Alegria Plaza”. O investimento parte da LUXIMO´S Christie´s 
International Real Estate, uma agência imobiliária que exerce a sua 
actividade na mediação de imóveis premium no Algarve, Porto e Norte 
de Portugal. O projecto para o empreendimento conta com 14 aparta-
mentos. Apesar de no local ainda não existirem indícios de constru-
ção, os apartamentos T1, com 69 m2, estão à venda entre 188.000€ 
e 198.000€, enquanto que o T3 recuado, com 125 m2 e 3 lugares de 
garagem era anunciado em Abril de 2018 na plataforma online OLX 
por 378.500€.308

A sul, as vistas para o Douro. Descendo a rua da Praça da Alegria, a 
cerca de 50 metros, encontra-se a Alameda das Fontaínhas, com vista 
privilegiada para o rio Douro.309 Um pouco por toda a extensão fluvial, 
a vista desimpedida é disputada e promovida: Riverside City Centre 
Apartment, Panoramic Porto ou Typical Villa Oporto24 são alguns 
exemplos de alojamentos locais num raio de 100 metros com centro na 
ilha em estudo.310 

Em Novembro de 2017, o anúncio da compra do Bairro da Tapada pela 
empresa Porto Baixa311 para suposta conversão das 88 casas em aloja-
mento local, levantou contestação.312 Em Janeiro de 2018, a comissão 
de moradores do Bairro/Ilha da Tapada – representados por Fernando 
Matos Rodrigues313 – levou a questão ao Parlamento da Assembleia 
da República, procurando "reivindicar o seu direito à habitação neste 
local do centro portuense".314 Em Julho de 2018 surge a notícia de que 
a CMP comprou o bairro, alegando o “direito de preferência”, de modo 
a manter a “função social do edificado e os contratos de arrendamento 
existentes”.315

A poente, o Abrigo dos Pequeninos. Justamente em frente à ilha em 
estudo, encontra-se o devoluto Abrigo dos Pequeninos, que a par com 

308 Na actualidade o anúncio 
surge como inactivo. Dis-
ponível em: <https://www.
olx.pt/anuncio/t3-recuado-
-porto-baixa-alegria-pla-
za-c-3-l-garagem-e-arru-
mo-IDALJMm.html>

309  Até 1 de Janeiro de 2016, 
era ali realizada a Feira da 
Vandoma, que atraía cen-
tenas de pessoas na ma-
drugada de sexta-feira para 
sábado. Foi alocada para 
Avenida 25 de Abril, em 
Campanhã.

310  Disponíveis em: <www.
airbnb.pt/>

311 Empresa gestora de in-
vestimentos imobiliários.

312 "Bairro de 88 casos vira 
alojamento local no Por-
to". Disponível em: <ht-
tps://www.jn.pt/local/noti-
cias/porto/porto/interior/
bairro-de-88-casas-vira-
-alojamento-local-no-por-
to-8942779.html>

313 Profissional envolvido 
com questões do direito à 
habitação.

314 Moradores da ilha da Ta-
pada no Porto recusam ser 
deportados para dar lugar 
a turistas. Disponível em: 
<https://www.dn.pt/lusa/
interior/moradores-da-i-
lha-da-tapada-no-porto-
-recusam-ser-deportados-
-para-dar-lugar-a-turis-
tas-9071736.html>

315 "Câmara do Porto 
aprova por unanimidade 
comprar Bairro da Ta-
pada nas Fontainhas". 
Disponível em: <https://
www.dn.pt/lusa/interior/
camara-do-porto-aprova-
-por-unanimidade-com-
prar-bairro-da-tapada-nas-
-fontainhas-9630954.html>



Parte III. Redes intersectoriais: 27ª edição do Concurso de Soluções Pladur

135

a Escola Básica da Alegria preenche o quarteirão da Praça da Alegria. 
Construído em 1935, com projecto de Rogério de Azevedo, foi edifica-
do com o propósito de servir as crianças provenientes de famílias com 
menos recursos económicos que morassem nas ilhas de São Victor. 
A 1 de Maio de 1944 passa para a posse da CMP.316 É encerrado em 
2013 sem proposta de reutilização. Em Setembro de 2016, surge a in-
formação de que a Câmara quer vender o imóvel.317 Para além dos 1,4 
milhões de euros para a compra, o comprador teria de recuperar o es-
paço (obras avaliadas em 800 mil euros) para posterior arrendamento à 
própria CMP, durante 20 anos. Em Abril de 2017, a CMP anuncia que o 
Abrigo passará, a partir de 2018, a ser utilizado como espaço expositi-
vo das obras de arte da colecção Municipal. Perante estas informações, 
algumas iniciativas têm procurado devolver o espaço aos cidadãos, 
propondo uma conversão que servisse a comunidade envolvente. Até 
ao momento não existem notícias de mais desenvolvimentos. 

A nascente, o Bairro de São Victor.

2. Construção da plataforma 

2.1. Agentes intervenientes na definição dos programas

A escolha da ilha como base projectual deveu-se a uma sinergia inicial 
entre o professor Alberto Lage e os agentes decisores do Concurso Pla-
dur. A Pladur (2º sector) considerou a proposta viável, mantendo como 
condicionante a introdução dos seus produtos na solução física pro-
jectada. Ao vincular o uso dos materiais à obra, a entidade promotora 
pretende "potenciar as sinergias entre empresa e Universidade"318, ao 
mesmo tempo que utiliza o projecto como um showroom, onde se en-
saiam diferentes aplicações dos produtos. Recorrendo ao levantamento 
efectuado por António Pedro Faria, foi possível construir as primeiras 
matrizes projectuais.319

Através do contacto do professor Alberto Lage, o programa Habitar 
Porto (3º sector) foi incorporado na equipa da construção das bases. A 
articulação com o programa veio acrescentar uma outra camada de in-
formação ao programa físico, tendo em conta o trabalho de campo que 
tem vindo a ser desenvolvido. O programa disponibilizou o documento 
“O património: de objecto de disputa a agregador social”, que inclui a 

316 Mais informação disponí-
vel em: <http://gisaweb.cm-
-porto.pt/creators/18979/>

317 "Câmara do Porto au-
torizada a pedir emprés-
timo de 20 milhões". Dis-
ponível em: <https://www.
jn.pt/local/noticias/porto/
porto/interior/camara-do-
-porto-autorizada-a-pedir-
-emprestimo-de-20-milho-
es-5387351.html>

318 Mais informação em: 
<ht tp: / /www.pladur.pt /
pt-pt/sobre-pladur/actua-
lidad-pladur/Paginas/co-
meca-a-27-edicao-dos-pre-
mios-pladur.aspx>

319 FARIA, António, Porto, 
Área de S.Victor: cidade, 
arquitectura, política, Por-
to: FAUP, 2015
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Sociograma 8: Definição de rede envolvida na 27ª Edição do Concurso de Soluções Construtivas Pladur (2017) 
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experiência de trabalho acumulada com o Pelouro de Acção Social da 
JFB (1º sector). O documento indica algumas variáveis a ter em conta 
aquando da intervenção, bem como informação detalhada sobre a ilha: 
quais os diferentes estados de conservação das habitações; quais os 
diferentes regimes de propriedade e a qual capacidade aquisitiva dos 
diferentes grupos para os quais se projecta. 

Da coligação entre as partes interessadas nasceu uma nova rede de 
agentes, que compôs o programa físico, social e económico do con-
curso.

2.2. Programas projectuais  

Dimensão física (o que se constrói) 

O programa base obrigatório referente à dimensão física foi proposto 
pela Pladur, através de um documento fornecido às equipas participan-
tes. Segundo o regulamento, a área total da ilha são 1.751 m2, sendo 
que a área contemplada na proposta deveria rondar os 1.400 m2 (no 
caso das soluções com um piso) ou os 1.777 m2 (no caso das soluções 
com dois pisos). Os restantes 352 m2 do lote seriam destinados a espa-
ços exteriores e de circulação.

O desenho espacial deveria compreender "16 unidades habitacionais, 
uma zona comum de uso polivalente e espaços verdes para uso da 
comunidade (hortas urbanas)". A zona de uso comum estaria dividida 
entre uma sala polivalente situada no rés-do-chão (com área compreen-
dida entre 80 e 100 m2), uma pequena biblioteca, uma zona de exposi-
ção e uma zona de cozinha.  

Requeria-se a manutenção do acesso original, um portão, a partir da 
Rua da Praça da Alegria bem como a definição de duas habitações-tipo: 
uma solução para alojar uma família de 3 a 4 membros e outra solu-
ção para um grupo de 3 estudantes. Para além dos quartos e serviços 
necessários, a unidade habitacional deveria contar com cozinha e zona 
de estar. Todas as soluções deveriam optar por sistemas construtivos 
comercializados pela empresa Pladur. 

Para além destas condicionantes, a contribuição do Programa Habitar   
permitiu reconhecer outras variáveis, que ainda que não fossem obri-
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gatórias, conferiam realidade às propostas que as tivessem em conta. 
Quanto à dimensão física, o programa propôs uma ordem de priori-
dades na intervenção, mediante os contextos físicos identificados no 
território: 

- Situação tipo A: “casas degradadas, habitadas ou não, que neces-
sitam de uma intervenção integral”. Esta situação seria o objecto de 
intervenção prioritária.

- Situação tipo B: “casas em regime de arrendamento, habitadas ou 
não, com alto valor afectivo para os seus arrendatários”. Esta situação 
seria também objecto de intervenção desde que existisse garantia de 
realojamento dos inquilinos dentro da própria ilha. 

- Situação tipo C: “casas em regime de propriedade, habitadas ou não, 
nas quais não é urgente intervir”. No caso destas habitações, a inter-
venção poderia ser realizada de forma independente às anteriores.

Dimensão socioeconómica (para quem e como se constrói) 

O programa obrigatório não contemplava quaisquer variáveis relati-
vas às dimensões sociais e económicas. Conforme explorado anterior-
mente, na zona de São Victor foram identificados alguns indícios de 
substituição de populações. Assim, um projecto que proponha atender 
às necessidades reais deste lugar, deverá ter em conta para quem se 
constrói e como se constrói, de forma a “garantir a recuperação com 
o objectivo de inclusão social”.320 Neste sentido, o programa Habitar 
acrescentou algumas variáveis, baseadas em levantamentos no local, 
que permitiram que os desenhos das propostas salvaguardassem os in-
teresses dos actuais e futuros residentes, bem como do(s) proprietá-
rio(s). 

O levantamento do programa identifica o estado de ocupação das 23 
habitações, bem como qual o regime de propriedade – se inquilinos 
ou proprietários - que se conjuga com a variável supramencionada, 
relativa ao estado de conservação das habitações [ver esquema lateral]. 
Caberia a cada equipa projectista definir quais as suas prioridades de 
intervenção. 

Quanto aos futuros utilizadores, são apresentados dois possíveis perfis. 

320 O património: de objeto 
de disputa a agregador so-
cial. Algumas recomenda-
ções. Habitar Porto, 2018
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A partir de experiências de trabalho prévias, identifica-se que existe 
procura deste tipo de habitações por utentes do Gabinete de Acção So-
cial (GAS) da JFB, bem como por estudantes. Distintos em poder de 
compra e tempo de permanência no território, encontram nas ilhas uma 
modalidade habitacional que responde às suas capacidades/necessida-
des. Assim, procurava-se uma solução que conseguisse conjugar estes 
grupos no mesmo núcleo, projectando o espaço de acordo com a capa-
cidade económica de cada um.

É definido o valor de arrendamento máximo dos utentes do GAS em 
200€/mês, considerando que os estudantes universitários poderão pa-
gar um valor superior. A solução arquitectónica deveria assim determi-
nar a proporção de utilizadores de cada um dos perfis. Valorizava-se a 
solução que permitisse que os utentes do GAS ocupassem casas com 
mais de 36 m2, pagando um preço por m2 inferior ao dos estudantes, 
sendo que as intervenções poderiam também contemplar espaços evo-
lutivos.  

Segundo dados do INE, à data de ocorrência do concurso, o valor médio 
das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de alojamentos 
familiares no Bonfim situa-se nos 6,52€. No caso de uma habitação 
com 36 m2 a 6,52€/m2, tal corresponderia a 235€/mensais.321 Estando 
definido nesta variável que o valor de arrendamento seria de 5,5€/m2, 
assistir-se-ia a uma diminuição na renda de 37€.

Conforme se tem vindo a explorar, os inquilinos são os elementos mais 
interessados e, simultaneamente, com menor poder no quadro actual 
da habitação no Bonfim. Esta medida iria protegê-los, propondo um 
tecto máximo para o valor de arrendamento. 

Outro interesse a ter em conta na proposta prende-se com a questão da 
rentabilidade do proprietário, uma das principais dificuldades identifi-
cadas em operações em edificado desta natureza. Conforme explorado 
no 1º caso de estudo, a CMP demonstrou interesse em atrair proprie-
tários privados de ilhas a reabilitarem o património, colocando-o no 

321 INE 2017

36 m2 X 6.52/m2 = 235 € (valor de arrendamento efectivo à data de 
realização do concurso) 

36 m2 X 5.5€/m2 = 198 € (valor de arrendamento proposto)
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mercado a preços controlados. Perante esta realidade, tornou-se perti-
nente que a proposta arquitectónica conjugasse a capacidade aquisitiva 
destes grupos com o lucro que o proprietário conseguiria extrair com 
a operação. Ainda que não seja possível apurar com exactidão estes 
valores, uma vez que não são conhecidas todas as variáveis322, pode-se 
estimar um valor bruto, baseado no preço por m2 que, à data, o progra-
ma definiu para a reabilitação, de 500€/m2 de construção:

O programa propõe um cenário em que as verbas aplicadas na reabi-
litação seriam provenientes de um empréstimo estatal, a liquidar num 
prazo máximo de 15 anos:

Uma vez que as estimativas apresentadas se baseiam no caso de uma 
família do GAS, e supondo que os estudantes universitários possam 
pagar mais, o rendimento extraído poderá ser ainda mais elevado. Há 
que mencionar que na actualidade, tais valores seriam impracticáveis, 
pois, conforme se tem vindo a expor, o preço por metro quadrado na 
zona subiu consideravelmente, situando-se nos 679 €/m2 no 1º trimes-
tre de 2018.323

2.3. Análise de resultados: tabela compilativa

A partir destas variáveis, foi realizada uma ficha individual que per-
mitiu sistematizar as respostas projectuais de 13 propostas que chega-
ram à fase final do concurso (9 espanholas e 4 portuguesas). Esta ficha 
contemplava três dimensões: 1) Condições de intervenção: programa 
físico e socioeconómico; 2) Abordagem arquitectónica: demolição e 
construção; 3) Comunicação. Uma vez que o ponto “Comunicação” é 
um suporte à investigação, e não um objecto de investigação em si, op-
tou-se pela supressão do mesmo no decorrer da análise, aprofundando 

322  De realçar que estes va-
lores não tomam em conta 
a taxa de juro aplicada na 
prestação mensal junto da 
instituição bancária, bem 
como impostos aplicados 
sobre o valor de arrenda-
mento. 

323 INE 2018

18.000€ ÷ 140 meses = 128,57€ (encargo mensal bancário previsto) 

198€ (renda mensal) – 128,57€ = 69,43€ (lucro mensal) 

69,43€ X 12 meses = 833,16€ (lucro anual) 

833,16€ ÷ 18.000€ x 100 = 4,63% (rentabilidade bruta anual) 

36 m2 x 500€/m2 = 18.000 € (custo da operação de reabilitação) 
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** [SM] = modular; [SPF] = pré-fabricado; [SE] = evolutivo; [SI] = individualizado

TABELA 1. CONDIÇÕES DE INTERVENÇÃO

1. PROGRAMA FÍSICO 2. PROGRAMA SOCIOECONÓMICO

Regime de
ocupaçãoPladur Combinação

de utilizadores
Cálculo da

viabilidade económicaHabitarPROPOSTAS   

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

TOTAL: 
13/13
100%

7/13
± 54%

10/13
± 77%

10/13
± 77%

8/13
± 62%

TABELA 2. ABORDAGEM ARQUITECTÓNICA

1. DEMOLIÇÃO

NA DT DP

2. CONSTRUÇÃO

Ligação com
outras ilhas

Sistema construtivo **
SM SPF SE SI

0/13
0%

4/13
± 31%

9/13
± 69%

6/13
± 46%

11/13
± 85%

8/13
± 62%

9/13
± 69%

2/13
± 15%

Junção entre tabelas
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a análise das outras dimensões. 

Uma primeira tabela compilativa [tabela nº1: condições de interven-
ção] partiu da interpretação das bases projectuais físicas, sociais e 
económicas. Avaliou-se se cada proposta respondia às questões base 
levantadas pelos programas: 

Programa físico 

Pladur. Cumpre com o programa físico requerido pela empresa?

Habitar. Toma em consideração a prioridade de intervenção proposta 
pelo programa, ditada pelo estado de conservação da habitação?

Programa socioeconómico 

Regime de ocupação. Tem em consideração o esquema de ocupação 
das habitações considerado pelo programa? 

Combinação de utilizadores. Prevê a combinação de utentes do GAS, 
de estudantes e dos residentes actuais? 

Cálculo da viabilidade económica. Prevê a viabilidade económica, cal-
culando encargos com a operação?

Após esta primeira aproximação aos resultados, depreendeu-se que 
as variáveis de análise das diferentes abordagens arquitectónicas se-
riam definidas pelo espectro de soluções identificadas nas propostas. A 
informação recolhida com as fichas individuais permitiu restringir as 
várias opções numa segunda tabela [tabela nº2: abordagem arquitec-
tónica], onde se avaliou qual a solução apresentada por cada proposta 
aos dois parâmetros: 

Demolição. É proposta a demolição total [DT]? Parcial [DP]? Não se 
prevê demolição [NA]? 

Construção. Prevê ligação com outras ilhas? Qual o sistema constru-
tivo adoptado?
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Neste último parâmetro, “Construção”, identificam-se quatro sistemas 
construtivos. Solução modular (prevê a modularidade da proposta); so-
lução pré-fabricada (prevê a implementação de uma solução produzida 
e/ou moldada industrialmente, com dimensões padronizadas); solução 
evolutiva (prevê que a habitação possa ser transformada pelo utiliza-
dor, a partir de um padrão definido previamente pelo projectista, uma 
das opções sugerida pelo programa Habitar como forma de adaptar a 
“obra” às necessidades dos utilizadores com menor poder aquisitivo); 
e solução individualizada (prevê que cada situação/habitação será pro-
jectada mediante as suas questões específicas).

Após a sistematização das 13 propostas, efectuou-se uma leitura dos 
resultados globais. Verifica-se que o programa físico requerido pela 
Pladur é cumprido por todas as propostas, uma vez que se trata da base 
matriz obrigatória.

Quanto às condicionantes físicas sugeridas pelo Habitar, essas servem 
de referência a cerca de 54% das propostas. Estas têm em consideração 
a ordem de prioridades de intervenção sugerida pelo programa, optan-
do por não intervir nas casas em regime de propriedade, habitadas ou 
não, nas quais não é urgente intervir (situação C), privilegiando a in-
tervenção das situações A e B, por essa ordem. Tal situação poderá de-
ver-se, segundo explicado pelo professor Alberto Lage, a que “grande 
parte dos alunos não leram os anexos do Habitar, na minha opinião, 
porque a maneira como estava construído o site não permitia aceder a 
esses anexos como deve ser”.324

No programa socioeconómico, foram definidas três variáveis. Nos re-
quisitos “regime de ocupação” e “combinação de utilizadores”, regis-
ta-se uma elevada adesão, em que 2/3 das propostas cumprem com 
estes requisitos (77%). Relativamente ao “cálculo da viabilidade eco-
nómica”, a adesão desce para 62%. Certas propostas não contemplam  
qualquer informação referente à viabilidade económica da operação, 
pelo que a informação introduzida nesta variável carece de dados mais 
concretos.

Pela análise da segunda tabela, verifica-se que todas as propostas pre-
vêem acções de demolição. Cerca de 31% projectam a demolição total, 
enquanto que 69% apenas parcial. Conforme explorado anteriormente, 
tais números revelam que o edificado original das ilhas se encontra 

324 Conversa com o arq.
Alberto Lage, 9/04/2018.
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em elevado estado de degradação, exigindo que algumas habitações 
tenham de ser demolidas. Contudo, denota-se uma tendência maioritá-
ria que indica vontade em manter a estrutura original quando possível, 
sendo que a demolição parcial parece ser a melhor solução. Para além 
disso, considera-se que no enquadramento de uma operação de custo 
condicionado como a presente a demolição de habitações em bom es-
tado não faria sentido, uma vez que a manutenção das habitações que 
não requerem demolição baixaria o custo da operação total. 

Relativamente às opções construtivas, identifica-se uma tendência para 
a ligação da ilha com outras da envolvente. Esta ligação não era reque-
rida em nenhum dos programas, não sendo também conhecido nenhum 
exemplo “real” onde tal articulação tenha sido aplicada. Ainda assim, 
surge em 6 situações (46%). Destas, cinco prevêem a combinação de 
vários perfis de utilizadores e respeitam os regimes de propriedade e 
ocupação ressalvados pelo Habitar, o que leva a questionar se existe 
relação entre estas variáveis. Equaciona-se como motivo plausível a 
oportunidade identificada pelos projectistas de pensar as ilhas como 
elemento despoletador de uma reabilitação urbana de maior escala. 
Partindo da escala celular, da casa, propõem ampliar a operação à es-
cala do quarteirão, permitindo assim que mais pessoas beneficiem da 
intervenção. Tal opção verifica-se, por exemplo, na proposta P12: “Es-
tudam-se as possibilidades de comunicação entre as várias ilhas atra-
vés de percursos no interior dos quarteirões, considerando a ilha como 
possível suporte da evolução da cidade.”325

No que respeita ao sistema construtivo, a opção “modular” foi a mais 
escolhida (85%), a par com a “evolutiva” (69%). Ambos os sistemas 
permitem reduzir custos e incrementar a rapidez da operação. A com-
binação entre estas duas modalidades é interessante, porque se asse-
melha àquela que é a herança estrutural da ilha: a modularidade da 
estrutura (em regra, 4x4 metros) e as apropriações feitas pelos morado-
res, implementadas ao longo do tempo, conforme podiam. As soluções 
“pré-fabricadas” (62%) surgem como outra opção, talvez menos viável 
tecnicamente, dado o lote estreito que dificultaria a implementação/
transporte do sistema. Uma quarta solução opta por uma solução indi-
vidualizada (15%), personalizando as diferentes necessidades indivi-
duais/familiares em cada habitação.

325 SIZA, Álvaro, L’isola 
proletária come elemen-
to base del tessuto urba-
no, Lotus Internacional nº 
13, citado na proposta 12, 
"Identidade Colectiva".
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[Fig. 44], Algumas propos-
tas a concurso:

- In between
- S.P.R.E.AD.
- Eu nasci aqui e daqui não 
- saio
- Identidade Colectiva
- Encajando ilhas
- La línea que nos une,
la línea que nos separa

Disponível através do
contacto com as equipas

Identidade Colectiva

|41

You cannot make what you want to make, but what the material permits you to make. You 
cannot make out of marble what you would make out of wood, or out of wood what you would 
make out of stone […] Each material has its own life, and one cannot without punishment 
destroy a living material to make a dumb senseless thing. That is, we must not try to make 
materials speak our language, we must go with them to the point where others will understand 
their language.

Eric Shanes, Brancusi, Abbeville Press [New York] 1989, p.106

Longe de uma posição tecnocrata, a solução desenha-se a partir de uma resposta consciente 
a um problema real: como pode o Pladur contribuir para uma melhoria da qualidade de 
habitação?
Pretende-se salientar o que de melhor tem o material: versatilidade e plasticidade, facilidade de 
construção, manutenção, e otimização do espaço. 
A possibilidade da forma permite resolver questões funcionais ou programáticas. A parede 
curva para dar espaço a um quarto ou para uma casa de banho. Criam-se momentos, com 
diferentes profundidades, funções ou relações com o exterior.
Não existem duas habitações iguais.

Identidade Colectiva
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3. Ferramentas arquitectónicas 

Tratando de um concurso, a proposta vencedora [P13] escolhida pelo 
júri326 será, logicamente, a que melhor conjuga todas as variáveis em 
análise. A proposta enumera 5 questões-chave, que são atendidas a par-
tir das ferramentas operativas propostas pela equipa: 

1. Secção simbiótica. A separação dos estudantes dos residentes nas di-
ferentes habitações irá originar grandes diferenças nos valores de arren-
damento. A solução apresentada é uma secção simbiótica, que propõe 
a convivência de diferentes estractos sociais em todas as habitações, 
com residentes actuais/famílias do GAS no piso térreo e estudantes no 
piso superior. Tal solução permite tornar mais acessível o arrendamen-
to para os residentes e assegurar um equilíbrio financeiro da operação.

2. Incremento da densidade constante. Identificam a presença de três 
variáveis: curto prazo (forte assimetria no tempo de permanência en-
tre os estractos sociais contemplados - “permanência dos residentes 
e a fugacidade dos estudantes”); reversível (necessidade de ser flexí-
vel mediante necessidades e possibilidade económicas, permitindo a 
convivência opcional entre residentes e estudantes) e crescimento nulo 
(respeitando os limites territoriais, é dada primazia à ocupação dos es-
paços disponíveis em detrimento de mais construção). O respeito por 
estes três parâmetros permitiria manter uma densidade populacional 
constante, contrariando a existência de habitações vazias. 

3. Construção comum do comum. Assumem que o objecto de interven-
ção são as habitações. Ainda que idealizem a localização dos espaços 
comuns junto aos muros no interior do lote, a construção e manutenção 
dos mesmos fica a cargo da população residente. Tal indica uma opção 
por uma solução em aberto e construída pela comunidade, projectando 
o vazio e impulsionando o fortalecimento das dinâmicas comunitárias 
da ilha.   

4. Anti-tábua rasa. Sabendo da possível inexistência de consenso en-
tre todos os residentes, procuram contudo respeitar as várias situações 
identificadas pelo programa socioeconómico. Mantendo a individuali-
dade de cada caso, adoptam um sistema protocolar que pode ser activa-
do ou não por cada proprietário e inquilinos. Pretende-se assim respei-
tar as diferenças de cada um dos envolvidos, mantendo as redes sociais 

326 O júri foi constituído por 
representantes de várias en-
tidades e instituições, bem 
como profissionais com 
actividade profissional re-
levante para a temática da 
presente edição. O júri foi 
presidido por Eloy Algorri, 
representante do CSCAE e 
César Costa, representante 
da Ordem dos Arquitectos. 
Três elementos estavam re-
lacionados com a empresa 
Pladur – Patrício Abando, 
director de vendas (secretá-
rio do júri, sem voto); Na-
talia Agromayor, arquitecta, 
responsável de prescrição 
Pladur, (coordenadora sem 
voto) e Pedro Moya, geren-
te da região centro da Pla-
dur. Quanto a outros pro-
fissionais com actividade 
profissional relevante para 
a presente edição, pode-
-se mencionar Aitor Varea 
Oro (arquitecto e coorde-
nador do programa Habitar 
Porto), Clemente Menéres 
(arquitecto) e Javier Sáenz 
(arquitecto). Enquanto re-
presentantes das academias 
de cada país, estiveram pre-
sentes Rufino Hernández 
(arquitecto e professor na 
Universidade Técnica do 
País Basco, assessor sem 
voto) e Jorge Bastos, arqui-
tecto, professor Universida-
de Técnica de Lisboa (as-
sessor sem voto). Também 
o vencedor da 25ª edição do 
Concurso Pladur, Juan Ma-
nuel Ortiz, fez parte do júri. 
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[Fig. 45], Alegría, proposta 
vencedora. Painéis a con-
curso e renderização

Disponível através do
contacto com a equipa 
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existentes, ao mesmo tempo que se procura complementa-las com uma 
solução realista.

5. Implante. O muro original é mantido e serve de suporte à nova es-
trutura de madeira, na qual se inserem as habitações. É projectado um 
módulo com dois pisos, que agrega as escadas para o piso superior e a 
cozinha e casa de banho de banho do piso térreo. Aproveitam elemen-
tos infraestruturais já existentes, procurando minimizar os custos e que 
a operação seja o menos invasiva possível. 

Reconhece-se que seria possível que uma análise semelhante fosse rea-
lizada para o resto das propostas e, inclusivamente, aceita-se a necessi-
dade de desenvolver uma grelha de análise mais apropriada que permita 
responder a questões como: Em que medida o programa socioeconó-
mico altera as ferramentas habituais? Em que medida as ferramentas 
habituais são capazes de responder ao programa socioeconómico?

No entanto, o foco da presente Dissertação é o estudo das redes sociais 
que nutrem e das que se alimenta o arquitecto para produzir uma cida-
de mais justa. Será neste contexto, que não exclui outras abordagens e 
outras ferramentas, que se procura seguidamente responder à questão 
inicial:

Quais as ferramentas que potenciam a contribuição do arquitecto na 
construção do acesso à habitação urbana e de qualidade para todos?

[Fig. 46], Alegría, proposta 
vencedora. Renderização

Disponível através do
contacto com a equipa 
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Sociograma 9: Definição de rede envolvida no Concurso de Ideias para a Rua das Antas, nº 52 (2018)
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4. Novas plataformas projectuais 

Concurso na Rua das Antas, nº 52 (2018)

A habitação a custos controlados é uma necessidade imperativa na ac-
tualidade, combatendo a segregação social e espacial de que os mora-
dores com menos recursos são alvo. As ilhas, mais do que um mal a er-
radicar, surgem assim como potenciais focos de fixação de populações. 

A aceitação das ilhas do Porto como cenário do concurso Pladur de 
2017 foi um acontecimento possibilitado pela articulação de agentes 
empenhados a uma rede existente, agentes estes interessados em dis-
cutir a questão da habitação no Porto. Dos contributos e interesses de 
cada parte envolvida surgiu assim um novo campo ideológico e pro-
jectual, uma nova plataforma, que permitiu pensar de forma diferente a 
temática da habitação para as populações com menor poder aquisitivo 
no território do Bonfim.

A partir da experiência adquirida nesta iniciativa, o programa Habi-
tar Porto lançou um outro concurso, com ligeiras alterações. Sob o 
mote "Pensar, Construir, Habitar", traçou as directrizes para uma nova 
competição, desta feita o Concurso de ideias para a recuperação de 
uma ilha na Rua das Antas, nº 52. Neste contexto, a Junta de Fre-
guesia de Campanhã foi a entidade pública promotora do concurso. 

O objectivo desta iniciativa é duplo. Por um lado, esperava-se que fo-
mentasse a criação de estratégias realistas, baseadas no entendimento 
do património "não como um objecto em disputa mas antes como um 
elemento de valorização e coesão social".327 Por outro, e reconhecendo 
a pertinência e actualidade da temática, procurava-se que "os resulta-
dos deste concurso de ideias pudessem diagnosticar as dificuldades, 
mas também as oportunidades das intervenções arquitectónicas nas 
ilhas".328 À semelhança do concurso da Pladur, prevêem a combina-
ção de utilizadores, desde utentes do Gabinete de Acção Social (GAS), 
bem como de outros indivíduos que ocupem habitações com rendas 
livres, procurando soluções que contribuam para o aumento da oferta 
de habitação a custos controlados. 

327 O património: de objeto 
de disputa a agregador so-
cial. Algumas recomenda-
ções. Habitar Porto, 2017

328 Bases do concurso para a 
ilha da Rua das Antas, nº 52.
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Enquanto que os concorrentes do concurso da Pladur eram estudantes, 
neste caso as equipas de projectistas deveriam ser compostas por dois 
elementos com o título de arquitecto, sendo que um deles deveria ter 
experiência profissional no mínimo de 3 anos. Acrescentam também 
que a equipa pode ter uma composição multidisciplinar, com inclu-
são de outros técnicos de disciplinas relevantes para a prossecução do 
projecto. Assim, assiste-se à criação de uma nova rede, impulsionada 
pelo Habitar, dado que não existia conexão entre a proprietária da ilha 
(proprietários comprometidos), os projectistas (profissionais compro-
metidos) e os possíveis inquilinos. 

O júri foi composto por Andreza de Jesus (proprietária da ilha), por 
Roberto Falanga, Filipe Oliveira, Aitor Varea Oro e Pedro Ramalho, 
e teve como assessor do concurso o arquitecto João Rapagão. A pro-
posta vencedora receberá um prémio de 4.000€ e a possibilidade de 
desenvolver o projeto, caso este seja viável. Em Abril de 2018 foram 
entregues as 5 propostas finalistas do concurso. Em Junho, as equipas 
finalistas do concurso tiveram oportunidade de explicar as estratégias 
projectuais e responder a possíveis questões. 

Em  Julho de 2018, a proposta “Espaço (em) Aberto” da Merooficina329 
foi eleita vencedora. Esta procurava, segundo entrevista à equipa de três 
projectistas, “dar conforto às habitações”, “melhorar o pátio comuni-
tário” e “manter a construção de origem, em alvenaria de pedra”.330 
As estruturas assentam numa lógica evolutiva, podendo ser ampliadas 
conforme necessidade da proprietária e/ou utilizadores, apresentando 
tipologias entre T0 e T3. Segundo o coordenador do projecto, Aitor Va-
rea Oro, o concurso visava vários objectivos, mas fundamentalmente: 

Esta nova plataforma permitiu a conjugação de agentes com interesses 
compatíveis, fomentando o debate actual sobre as ilhas e sobre os parâ-
metros vigentes no acesso à habitação a custo justo.

A Divisão Municipal de Reabilitação Urbana (1º sector) elaborou o 
quadro urbanístico de referência, tornando mais realista a intervenção. 

329 www. merooficina.com/

330  Porto Canal. Três jovens 
arquitetos vencem projeto 
para reabilitar ilha de Cam-
panhã, no Porto. Disponí-
vel em <http://portocanal.
sapo.pt/noticia/159994>

331 op. cit.

“respeitar a ilha enquanto património da cidade, (…) fazer com que fosse 
um bom negócio para a proprietária e inquilinos, (…) cumprir com o regu-
lamento vigente de requalificação do território (…) e tornar as habitações 
aptas para pessoas com mobilidade reduzida.”331
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[Fig. 51], Espaço (em) aberto
Proposta vencedora para o 
concurso da Rua das Antas, 
nº52. Painél 1/3

Merooficina, 2018

[Fig. 52], Espaço (em) aberto
Proposta vencedora para o 
concurso da Rua das Antas, 
nº52. Painél 2/3

Merooficina, 2018
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O concurso divulgou este quadro como uma boa prática, pelo que não 
só se qualifica o território como os profissionais comprometidos (2º 
sector). Outras instituições, como o IHRU (1º sector), foram adiciona-
das à rede, alargando o número de parceiros institucionais e recorrendo 
a casos reais para afinar ferramentas, como o novo programa estatal 1º 
Direito. Tomando como exemplo esta ilha, foi feita uma simulação da 
viabilidade económica da operação.332 O sucesso da mesma permite 
que a JFC (1º sector) identifique outros proprietários que poderão dar 
continuidade à iniciativa. Através destas novas relações cumpre-se o 
objectivo de mobilizar os privados, despoletando investimento estatal 
e criando plataformas onde os arquitectos possam dar contributos mais 
úteis para as populações.

332 A operação terá um 
investimento superior a 
400.000€, em parte com-
participado pelo programa 
estatal 1º Direito. 

[Fig. 53], Espaço (em) aberto
Proposta vencedora para o 
concurso da Rua das Antas, 
nº52. Painél 3/3

Merooficina, 2018
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Considerações finais

Desde o plano inicialmente definido até à escrita das presentes con-
siderações, muito Bonfim foi percorrido e vivido. Muitas ilhas foram 
visitadas. Muitos espaços foram absorvidos. Todas estas e tantas outras 
interacções com a vida, sem excepção, contribuíram para as constru-
ções e desconstruções que necessariamente pautam um processo de 
investigação, que desde o início se propôs a compreender a realidade 
dos mundos invisíveis do Porto oriental.

Durante este processo, a visão romântica inicial caiu por terra, e deu 
lugar a um posicionamento crítico, pessoal, perante as alterações a de-
correr nas várias escalas em análise. Compreendeu-se que os processos 
que operam à escala global, aparentemente longínquos e inatingíveis, 
na realidade se reflectem na mais pequena escala observada, a célula 
da casa.

Se desde a sua origem as ilhas foram feitas invisíveis por detrás de uma 
casa burguesa, actualmente, no mundo contemporâneo globalizado e 
conectado digitalmente, tornaram-se visíveis através de uma simples 
consulta online. Neste contexto, a mudança de paradigma perante estes 
núcleos foi veloz, uma vez que as entidades envolvidas (interessadas) 
na sua renovação reconhecem o potencial das plataformas online e dos 
media como elementos catalisadores e construtores do discurso públi-
co que, conjugados com incursões na realidade offline, potenciaram a 
criação de uma nova imagem acerca do objecto-ilha.

Catapultado pelo design da marca urbana, este novo discurso sobre a 
cidade atraiu outros grupos populacionais temporários e/ou permanen-
tes, possuidores de um poder de compra superior ao das camadas mais 
vulneráveis da população portuguesa. Conforme se verifica, a sua pre-
sença incentiva investimentos, nomeadamente de agentes com poder 
que reconhecem a oportunidade de rentabilizar produtos e serviços que 
atendam às vontades destes novos consumidores.

Contudo, ainda que esta onda de renovação urbana tenha impulsio-
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nado os sectores económicos, construtivos e culturais, os produtos e 
serviços comercializados para estes grupos assentam, muitas vezes, na 
apropriação e capitalização dos mesmos espaços que servem as popu-
lações nativas residentes. Especificamente no campo da habitação, a 
oferta restante (leia-se, aquela que escapa à conversão para alojamento 
turístico) apresenta novos valores, díspares das capacidades aquisitivas 
da população portuguesa, acentuando as desigualdades no acesso à ha-
bitação urbana e de qualidade para todos.

Este processo de mercantilização estendeu-se às ilhas, conforme é ve-
rificável na freguesia do Bonfim. Este território passa hoje por mu-
danças, instaurando-se como zona de confluência entre o dinamismo 
que irradia da “baixa” e a injecção cultural prevista no futuro para as 
zonas orientais. Neste contexto, as ilhas emergem no mercado como 
produto de edição exclusiva e limitada, tipicamente portuense, e tal 
qual aquando da revolução industrial, constituem uma oportunidade 
para a rentabilização de um pequeno lugar na cidade, com poucos re-
cursos envolvidos.

Estas dinâmicas de consumo urbano confrontam-se com a ausência de 
medidas de protecção dos seus residentes que, desempoderados, não 
possuem as ferramentas necessárias para resolver os seus “problemas 
habitacionais”. Perante a possibilidade da substituição destas popula-
ções, mais interessadas e, paralelamente, menos poderosas face aos 
actuais processos de acesso à habitação, acentua-se a necessidade de 
optimizar a articulação entre estas e os agentes detentores do poder, 
mais capazes de concretizar projectos que as salvaguardem.

Foi através da identificação das relações estabelecidas entre os distin-
tos agentes e sectores envolvidos no actual panorama do acesso à ha-
bitação para populações com menor poder aquisitivo que foi possível 
interpretar a realidade e reconhecer os diferentes graus de interesse e 
poder envolvidos nas redes de suporte de cada um dos três processos 
de reabilitação em análise. Alcançou-se assim um diferente enquadra-
mento para as mesmas questões lançadas, compreendendo que embora 
todos os cenários se tenham realizado, se diferenciam quanto aos inte-
resses e aos poderes envolvidos.

Num primeiro cenário, existe poder e interesse. Pode-se tomar como 
exemplo o caso de estudo nº 1, onde os agentes mais poderosos são 



Parte III. Redes intersectoriais: 27ª edição do Concurso de Soluções Pladur

159

também os impulsionadores da operação. O objectivo atingido serve as 
populações residentes e resulta da combinação dos interesses das vá-
rias partes envolvidas. Este contexto permitiu a concretização de uma 
operação que se pretende replicar, ainda que se reconheça a dificuldade 
em construir relações que permitam um enquadramento semelhante.

Num segundo cenário, existe poder mas não existe interesse em pro-
mover habitação acessível para todos. Pode-se tomar como exemplo o 
caso de estudo nº 2, onde a rede necessária para o impulsionamento da 
operação se cinge a compradores e proprietários, ainda que a comuni-
dade de São Victor seja imprescindível para validar o projecto turístico. 
A operação decorre, mas resulta num objecto que servirá interesses 
especulativos, sendo representativa de muitas das operações de reabili-
tação urbana a decorrer na cidade actualmente.

Num terceiro cenário, não existe poder suficiente mas existe interesse. 
Pode-se tomar como exemplo o caso de estudo nº 3, onde o agente 
impulsionador da operação necessitou de estabelecer protocolos com 
outras entidades, tanto públicas como privadas. Nesta situação, a ope-
ração só avança quando se obtiverem recursos, disponibilizados atra-
vés da articulação com outros agentes/entidades, mais poderosos, que 
comunguem dos mesmos interesses. 

O sociograma, enquanto ferramenta de leitura da realidade, permitiu 
uma aproximação gradual e curiosa às relações sociais que sustentam 
o objecto de estudo, concluindo que existem dimensões que se podem 
controlar e outras não. Foi perante esta assunção que se procurou iden-
tificar aquelas que se podem "controlar" e trazer para a prática pessoal.

Neste sentido, a análise das propostas arquitectónicas submetidas ao 
Concurso Pladur permitiu reconhecer o benefício de uma nova arti-
culação, entre as academias e outras entidades que já se encontram 
a actuar no terreno como, por exemplo, o Programa Habitar e o Pe-
louro de Acção Social da JFB. A intersectorialidade da rede permite 
a identificação de mais dimensões/variáveis inerentes ao projecto e, 
consequentemente, que a solução proposta pelo arquitecto seja mais 
útil e realista. As ferramentas arquitectónicas aplicadas pelas equipas 
de modo a responder às questões lançadas pelos programas físicos e 
socioeconómicos traduzem a importância e pertinência de aproximar a 
academia à realidade do lugar com o qual se projecta. Assim, conclui-

Considerações finais
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-se que seria benéfico para os estudantes e futuros profissionais se a 
Academia fosse mais activa em participar, influenciar e ser influencia-
da pelas redes comunitárias, benefício esse que a presente investigação 
procurou corporizar.

Admite-se que esta investigação poderia ter tomado outros caminhos 
que, dada a limitação do formato da Dissertação de Mestrado, não fo-
ram possíveis de abarcar. Quanto ao sociograma, revelou-se uma fer-
ramenta de interpretação da realidade extremamente útil, ainda que se 
reconheça que a sua actualização possa vir a alterar alguns dos agentes, 
posicionamentos e relações, tendo em conta a acelerada mutação da 
realidade. Ficam em aberto questões que concernem, nomeadamente, 
sobre quais as ferramentas desenvolvidas por outras propostas para o 
Concurso da Pladur, tendo em conta a variedade de soluções arquitec-
tónicas apresentadas, bem como a análise dos resultados do Concurso 
de ideias para a Rua das Antas nº 52.

Num momento em que os debates e (re)construções sobre o acesso 
à habitação prosseguem, a presente investigação foi o primeiro passo 
para compreender as relações inerentes ao projecto de arquitectura que 
vise servir as populações.
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O presente Volume Anexo é um catálogo de informação que auxilia 

a leitura do primeiro volume de Habitar (n)o Bonfim: dinâmicas co-

munitárias e processo de projecto no Porto Oriental. Sumariza as en-

trevistas e o Programa proposto pelo Programa Habitar. Quando per-

tinente, é especificado no Volume I a qual informação recorrer, ainda 

que possa ser utilizado em qualquer momento da leitura ou até como 

volume individual.
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Q1: O projecto para a ilha da Belavista foi anunciado em 2013, du-
rante a campanha eleitoral do presidente Rui Moreira, tendo sido 
concluído recentemente. Assentou na colaboração entre a Câmara 
Municipal do Porto, a Domus Social, o LAHB, a associação de mora-
dores e o vosso gabinete. Quais são, na sua opinião, as vantagens e 
desvantagens de trabalhar com parceiros como a administração lo-
cal?
António Cerejeira: O projecto resultou de um compromisso que na 
fase de campanha, o Rui Moreira assumiu com aqueles moradores. O 
professor Fernando Matos, que faz parte do Laboratório, foi ele próprio 
que desenhou, para a candidatura do Rui Moreira, o programa de habi-
tação. E com esse compromisso, o Rui Moreira permitiu tornar pos-
sível as expectativas que os moradores tinham em relação à hipótese 
de recuperar a Belavista. Na realidade, o Laboratório fez e prestou o 
serviço não para o serviço central, para a Câmara, mas para os próprios 
moradores. O Laboratório conseguiu fazer a ligação entre os mora-
dores e a administração pública.

Q2: As ilhas sustentam um modo de vida comunitário, onde os habi-
tantes estabelecem relações entre si. Qual o grau de envolvimento, se é 
que existiu, dos moradores nas fases de concepção, desenvolvimento e 
implementação do projeto? Este envolvimento, alterou a forma como 
normalmente desenvolvem os projetos no vosso escritório? Pode refer-
ir alguma situação específica que tenha implicado um desafio em ter-
mos de arquitetura e alguma situação em que a arquitetura tenha tra-
zido algum contributo teórico-prático à intervenção social corrente?
A.C.: O Laboratório instalou-se na ilha. A primeira questão que nós 
trouxemos para o debate foi perceber se, de facto, o modelo de orga-
nização da ilha interessava à cidade contemporânea. Imagine que não 
fazia sentido. Não valeria a pena recuperar a ilha da maneira que foi 
recuperada. A primeira noção que nós tivemos que ter a certeza foi 
esse entender, se no modelo da cidade contemporânea se enquadra a 
ilha. Uma cidade deve ser uma cidade densa, compacta, intensa, com 
petente. E para isso, o que é que implica? Implica nessa densidade 
concentrar muitas pessoas, reduzir a matriz e a origem dos destinos 

[E1] Caso de estudo nº 1 | Rua D. João IV, nº 832
Entrevista realizada a António Cerejeira Fontes
8/11/2017
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mais frequentes, por exemplo trabalho, casa. Ao ter uma cidade mais 
compacta e mais próxima permite que as pessoas possam utilizar meios 
de transporte mais suaves, colocar o carro como alternativa e dar pri-
oridade ao pedonal, a seguir ao ciclável e depois ao transporte público. 
E nesse sentido, construir com esta intensidade que o Porto tem, em 
que pega numa casa burguesa e no terreno atrás constrói a ilha, permite 
acrescentar intensidade aquilo que é a oferta que a cidade tem. Isso 
numa perspectiva. Noutra perspectiva, sentir que esta capacidade de a 
cidade ser muito densa, muito eficiente e muito intensa tem a ver com 
as pessoas também. E a ilha acrescenta também aquilo que é a cidade 
contemporânea, uma cidade comprometida com o lugar. E como é que 
se faz isso? Cada porta de casa, dá para a rua. E como as casas são 
pequenas, a casa é estendida para a rua. Então, resulta assim que as 
pessoas estão comprometidas não só com o seu espaço privado, mas 
também com o espaço de rua, que também é utilizado e partilhado com 
os vizinhos. E este processo de relação com o território, com o lugar, 
com os vizinhos, cria uma nova dimensão, ou uma outra dimensão à ci-
dade, que deixa de ser tão indiferente, ou indiferente, para passar a ser 
uma cidade mais comprometida. Isso também é positivo. E é o modelo 
que a cidade precisa. Uma cidade em que as pessoas não vivam lá, isto 
é, as cidades admitem toda a fauna de pessoas. Mas por indiferença. 
Nós saímos da porta de casa e passamos a ser um número. Aquela 
relação de lugar, de vizinhança, de bairro, perdeu-se. E a ilha consegue 
devolver isso. É um modelo que interessa também à cidade. E podia-se 
estar aqui a elencar muitas mais características. Acreditamos que a ilha 
é um modelo que vale a pena replicar. Reconstruir e também repli-
car. Por outro lado, nós vivemos durante dois anos na ilha. Criamos lá 
o Laboratório, trabalhávamos lá, tínhamos uma equipa lá a trabalhar 
permanentemente, e permitiu entendermos a realidade da ilha de uma 
forma muito mais presente. Isto de nós estarmos num gabinete, a tra-
balhar à distância, para um projecto num determinado local, por muito 
que a gente vá lá, viver é diferente. E esta é a grande experiência que 
nós tivemos na Belavista, foi possível atingir um grau de envolvimento 
grande, tão grande, ao ponto de se sentir aquilo que as pessoas sentiam. 
E qual foi o lado positivo? Obviamente foi uma arquitectura participa-
da, pelas pessoas. Nós estávamos a trabalhar para as pessoas. Portanto, 

Rua D. João IV, nº 832
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o nosso cliente era a comissão de moradores, e permitiu entender ao 
longo daquele tempo aquilo que de facto precisavam. Não pela manei-
ra como expressavam, mas entendendo aquilo que as pessoas durante 
150 anos fizeram naquela ilha. Eram obras que faziam porque eram 
necessárias. Faziam da forma mais sintética, mais austera, porque não 
tinham muitos rendimentos. Então fomos capazes, olhando para aquilo 
que foi feito durante tantos anos, perceber aquilo que era importante o 
projecto fazer. E na realidade, o que o projecto faz é “copiar” exacta-
mente aquilo que ao longo de 150 anos indicaram que era importante 
fazer. O nosso projecto vai pegando em todos os pontos, de todos os 
momentos de intervenção que eles fizeram ao longo do tempo na ilha, 
criando uma maior performatividade.

Q3: Como é que o gabinete conseguiu o projecto? Existiu concurso 
público?
A.C.: Não. O professor Fernando Matos, que trabalha há trinta anos 
sobre ilhas, na sua actividade como professor na ESAP, tem um conhe-
cimento muito profundo daquilo que é a realidade da habitação básica 
no Porto, tanto seja nas ilhas como nos bairros. E o projecto aparece 
pelo contacto que ele foi fazendo com as pessoas. Portanto, quem nos 
pede para fazer é a associação de moradores e foi um projecto entreg-
ue. Não foi um projecto cobrado. Foi um projecto feito por nós, Labo-
ratório, para as pessoas.

Q4: Relativamente ao investimento na obra, qual foi o investimento 
realizado por metro quadrado construído - se excluirmos os espaços 
e arranjos exteriores?
A.C.: Foi muito baixo. Muitos dos custos que se fez na construção teve 
a ver com as infraestruturações da ilha, que não existiam. O próprio 
muro, que estava instável, acabou a meio da obra, com quase vinte 
metros de altura, sobre uma plataforma em baixo. Excluindo isso, o 
preço anda, por fracção, anda na ordem dos vinte mil euros, as mais 
pequenas, e trinta mil as mais caras, as com mais área.

Q5: Relativamente à possibilidade de replicar o modelo. Esta ilha 
em particular estava praticamente desabitada e é camarária. Acred-
ita ser possível que proprietários privados repliquem o modelo sem 
apoio das instituições? O que é necessário para que isso aconteça?
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Rua D. João IV, nº 832

A.C.: É possível, porque é um modelo que interessa à cidade. A cidade 
está a precisar, de facto, de habitação a preços mais baixos. Com esta 
questão do turismo, esta pressão turística, com uma gentrificação mui-
to acentuada, a oferta a este nível tenho a certeza absoluta que tem res-
posta. E tentar-se evitar a tentação de transformar as ilhas em ponto de 
turismo. As ilhas vão sofrer uma pressão nesse sentido, mas a ilha pode 
ser uma resposta às necessidades de habitação a custos mais baixos. E 
eu quero distinguir habitação social de habitação básica. Nós defen-
demos a habitação básica, não a habitação social. Habitação básica são 
casas que permitam dar resposta a quem não tem dinheiro para pagar 
mais e a quem tem dinheiro e não quer pagar mais. E que a ocupação 
possa ser o mais transversal possível. Que não seja focado só num 
extracto social. E não só nas condições monetárias como nas idades, 
jovens que possam ocupar, pessoas mais novas, estudantes, mais vel-
hos, enfim, que não seja uma ocupação muito tipificada, tanto na faixa 
etária como no extracto social. E a habitação básica, o que é que é? É 
uma habitação com a dignidade suficiente para que qualquer pessoa 
possa admitir lá viver. E isso é muito importante.  Apesar de que tudo é 
habitação social, mas nesta leitura que se faz, mais próxima, não deixa 
de ser segregadora. Não é? E a pessoa que vive num bairro, no fundo 
sente-se expulso da cidade, e fora da cidade com os privilégios, não é? 
E de facto está errado. A habitação é um direito das pessoas, de toda a 
gente, é um direito do homem, e que deve ser possível de colocar no 
mercado de uma forma absolutamente transversal. 

Q6: Qual foi a origem do capital investido?
A.C.: Foi o IHRU. Foi a Câmara que arranjou o dinheiro.

Q7: As rendas condicionadas foram anunciadas aquando da cam-
panha. Conseguiram mantê-las ou estabilizá-las? Quais os critérios 
para a escolha dos restantes moradores? E qual a repercussão desse 
factor no desenho do espaço?

A.C.: Um dos factores que para nós foi muito importante era não cair 
na tentação de pegar em duas casas e transformar numa. Como as casas 
tinham uma planta de vinte e quatro metros quadrados de implantação, 
várias pessoas nos pressionaram no sentido de criar casas que ocu-
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pariam não uma fracção mas duas fracções, para as casas terem mais 
área. E nós batemos-nos, porque um dos critérios de aferição do valor 
da renda é por metro quadrado. Então, o que interessava era encontrar 
soluções com uma performatividade alta, de uma grande capacidade de 
oferecer aquilo que as pessoas precisam numa casa, mantendo uma área 
mais pequena. E assim garantíamos que as casas não tinham depois, no 
fim, rendas incomportáveis. Claro que em relação aos moradores que 
lá estavam, havia um compromisso político de manter as rendas que 
eles já tinham. Vivem lá durante quarenta ou cinquenta anos, com as 
casas miseráveis, a pagar uma renda que se calhar para a miséria das 
casas era mais do que injusto, e agora que as casas estavam boas, iam 
ter uma alteração de renda. Debatemo-nos também, para que houvesse 
um compromisso político, no sentido de manter os valores das rendas 
originais dos moradores que lá estavam. Os novos, vão pagar rendas 
em função da sua capacidade financeira e em função da área. Capaci-
dade de se ter mais rendimentos ou menos rendimentos versus sempre 
a área. A área é um factor fundamental, e a área útil de espaço que 
possa ser utilizado para determinada função, deve ser muito alta. Nós 
conseguimos chegar aos 94%, em que só as escadas e aquele espaço de 
entrada é que a gente exclui. Tudo o resto, são espaços de utilização.

Q8: No período posterior à intervenção, existiu acompanhamento à 
obra e aos residentes?
A.C.: Sim. Ainda fazemos esse acompanhamento, porque agora estão 
a entrar os novos moradores. E é preciso que os novos moradores e os 
antigos moradores se possam integrar, de uma forma positiva. A escol-
ha dos moradores que vão viver de novo para a ilha é muito importante 
para que a ilha mantenha o seu equilíbrio. E esse acompanhamento tem 
sido feito.

Q9: Qual o balanço que fazem e o que fariam de maneira diferente?
A.C.: O LAHB e um arquitecto são actores no meio de um contexto, 
que tem a ver com pessoas, que tem a ver com organismos, que tem a 
ver com a academia. Portanto tudo isso tem que ser combinado. E às 
vezes nós temos todo este contexto mais receptivo, mais favorável no 
sentido daquilo que nós estamos a fazer, e outras vezes não. E nós em 
determinados momentos tivemos muitas dificuldades. E para nós foi 
uma grande aprendizagem. Dentro da própria Câmara por exemplo, 
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havia algumas partes que eram contra o projecto. Mesmo assim, ele 
foi feito. Portanto, aquilo que eu mudaria? Aquilo que está feito não 
é exactamente aquilo que nós tínhamos proposto no início. Nós tínha-
mos proposto que dentro da ilha tivessem uma série de equipamentos 
de âmbito local, da ilha, e de âmbito daquela área envolvente, daquele 
bairro. As hortas são o caso. As hortas que existem na ilha, são para 
os moradores, mas são também para quem vive à volta, que pode ficar 
com um talhão ou com dois ou o que for, e explorar aquela horta. Nós 
também propúnhamos um espaço para a associação de moradores, com 
um café que pudessem tirar alguma rentabilidade. Propúnhamos tam-
bém uma lavandaria comunitária, que houve muito apoio político e até 
proposta política nesse sentido e que acabou por não se fazer, por não 
se construir. Não sei se no futuro se construirá. Mas era importante, 
dentro da ilha, ter actividades que não fossem só próprias da ilha, mas 
que tivessem ligadas aquela comunidade que envolve a ilha. Era muito 
importante para a integração da ilha no tecido urbano. E eu tenho pena 
que não tenha sido feito isso.

Q10: E porque é que isso não aconteceu?

A.C.: Havia um espaço que nós tínhamos destinado para essa associa-
ção de moradores que depois foi transformado em mais casas da ilha. 
Vamos ver. É muito importante que a ilha tenha a sua privacidade, é 
como uma caixa de escadas de um prédio; ninguém quer que a caixa de 
escadas seja espaço público, que não haja portas e que alguém possa 
andar na caixa de escadas. E na ilha é exactamente a mesma coisa. Se 
nós temos uma rua, e temos um prédio, e temos um terreno cá atrás, é 
bom que haja alguma actividade aqui nesta área que possa ser comum 
a esta parte e a esta parte. Para coser o tecido urbano. Para que as ilhas 
não estejam do lado de trás de um prédio, nas costas, numa cidade es-
condida. Que faça parte do tecido urbano. 
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[E2] Caso de estudo nº 2, Rua de São Victor nº 99
Entrevista realizada a Filipe Arouca
21/11/2017

Q1.: O projecto 99 colored socks está sediado no número 99 da rua 
de São Victor. Pode situar-me cronologicamente o início do projecto 
e a razão porque escolheram uma ilha, no Bonfim, como base para 
o projecto?
Filipe Arouca: Isto foi um mero acaso. Estávamos aqui a passear pelo 
Porto, e quando passeamos aqui pela zona de São Victor, percebemos 
que existiam aqui uma série de ilhas com características muito próprias. 
Na verdade, não há muitas cidades na Europa com estas características 
das ilhas, há aqui e há em Manchester. Lisboa tem um conceito um 
bocadinho parecido, que são as vilas, mas que não é bem bem igual. E 
esta em particular estava abandonada. Pronto, havia uma única pessoa 
aqui a viver, que é a Isabel, que hoje é a nossa governanta, e isto tudo 
passou-se, respondendo mais directamente à pergunta, há cerca de um 
ano atrás, mais ou menos. Depois iniciamos obras, as obras ainda le-
varam cerca de sete meses, oito meses, e só depois é que iniciamos a 
exploração.

Q2: A ilha estava num estado de degradação muito elevado e só 
graças ao vosso investimento foi possível reverter o processo. Con-
sidera que se reuniam as condições para o fazer ou foi necessário 
vencer resistências? Se as houve, pode elencar algumas e dar alguma 
possível solução?
F.A.: Na verdade não encontramos muitas resistências, por vários mo-
tivos. Primeiro, pelo facto da ilha estar praticamente abandonada. Es-
tamos a falar de doze casas no total, com apenas uma pessoa a viver, 
como disse. E portanto, logo aí, a resistência foi praticamente nula. Por 
outro lado, a pessoa que vivia aqui, que era a Isabel, estava desempre-
gada. Nós conseguimos colocar a Isabel numa ilha ao lado, portanto, 
na mesma rua, e dar-lhe um emprego, que a Isabel na altura não tinha. 
E nesse sentido, a resistência foi muito baixa. Por outro lado, um dos 
móbiles que tivemos, foi tentar contribuir para a comunidade local. E 
daí que... aliás, se tiver oportunidade de ver aqui algumas mensagens 
que temos, nós procuramos integrar um projecto de responsabilidade 
social, de tal forma que as pessoas que aqui colaboraram na recon-
strução da ilha, são pessoas da comunidade local. Ou é o canalizador, 
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ou é o serralheiro, ou é o carpinteiro. Foram tudo pessoas que estavam 
aqui nesta zona, do bairro ou da rua, que acabaram por colaborar con-
nosco na reconstrução da ilha. E isso também nos fortaleceu de alguma 
forma, em relação à comunidade. Esta rua não tinha muito movimento, 
portanto, o comércio era muito localizado na própria rua, e nós de algu-
ma forma acabamos por construir aqui uma micro-economia. Porquê, 
porque quem nos fornece a fruta, o leite, as águas, etecetera, para os 
pequenos-almoços etecetera, é a mercearia aqui da frente, da rua, quem 
nos dá o pão, todos os dias de manhã, quentinho também, é a padaria 
da rua, e isso é uma economia que não existia, passou a existir. E por-
tanto, acho que acabou por ser um projecto win-win. Nós ganhamos 
porque conseguimos ter aqui algumas condições muito interessantes e 
particulares, mas por outro lado, a própria rua ganhou bastante, porque 
começou uma economia em escala que não existia antigamente. Isso 
foi positivo.

Q3: Os comerciantes da zona afirmam que os turistas não usam os 
comércios existentes. E de facto, verifica-se que começam a aparecer 
outros locais para outro tipo de públicos, como aquele barbeiro na 
Praça da Alegria, por exemplo. Como vê a realidade da rua?
F.A.: Eu acho que a rua neste momento já tem dois tempos. Tem aquela 
que era a rua original, e se calhar daqui para baixo a rua ainda tem um 
tempo, daqui para cima, tem outro. Nós, como disse, dentro do possível, 
tentamos relacionar-nos com vários comerciantes. Não conseguimos 
relacionar-nos com todos. Julgo que da rua para cima, começam a sur-
gir novos investimentos, até porque temos aqui a Faculdade de Belas 
Artes, e é natural que novas ideias surjam, novos conceitos começam a 
surgir também. O caso da barbearia... Que eu saiba, não tivemos nen-
hum turista a usar a barbearia, mas é normal que a cidade se renove, e 
é de salutar que a cidade se renove. Se nós pudermos contribuir para 
aquelas que já cá existiam, eles próprios puderem renovar, tanto mel-
hor. Agora, acredito que nem todos tenham sucesso. Infelizmente é um 
bocadinho isso. Mas se pelo menos grande parte deles conseguir re-
generar-se, eu acho que vai ser muito positivo. Também não depende 
só de nós, não é? Depende também muito da vontade de eles próprios 
quererem regenerar. Há negócios muito particulares e há 
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negócios muito semelhantes também, há aqui vários tipos de negócios 
que são praticamente todos eles iguais, numa só rua. E é natural que 
uns acabem por prevalecer em relação aos outros. Mas isso é um tema 
que não depende só de nós.

Q4: Existiu algum escritório de arquitectura envolvido no projecto? 
Qual a contribuição para a obra?
F.A.: Sim, sim. Bom, nós tratamos aqui da ilha um pouco com cuida-
dos paliativos, porque havia coisas que não queríamos perder, na sua 
essência, e havia por outro lado, barreiras em termos de construção que 
não íamos nunca conseguir superar. De qualquer das formas, envolve-
mos um arquitecto, que fez o plano, acompanhou a obra também, e 
dentro do possível, criamos um espaço agradável, e novo, e adequado 
às necessidades de um turista. Aliás, o licenciamento de um alojamento 
local não é complexo. Existem muito poucas regras a cumprir, mas de 
qualquer das formas existem algumas e é importante cumpri-las. E isso 
passava naturalmente pela ajuda de um arquitecto que nos ajudasse a 
cumprir na obra com esses mesmos requisitos.

Q5: Qual a oferta tipológica? O projecto pode ser utilizado como 
alojamento ou pode um dia ser convertido para habitação?
F.A.: Actualmente temos três apartamentos, são todos apartamentos 
duplex, excepto este aqui ao lado, esse não é duplex. Antigamente, só 
existia um apartamento com dois andares, com rés-do-chão e primeiro 
andar. Os restantes não. Portanto nós crescemos ligeiramente em al-
tura, aproveitando a altura desta primeira casa, que era a única que 
tinha dois níveis. Todos os apartamentos são duplex, como lhe dizia, 
há três desses apartamentos que são T2, os restantes são todos T1. Sala 
e cozinha em baixo, num único espaço, e depois o quarto em cima. 
Quando iniciamos este projecto, não sabíamos se iriamos necessari-
amente avançar para alojamento local. Ponderamos várias situações, 
mas sabíamos que estava aqui um espaço que valia a pena recuperar. E 
com isto quer dizer que se calhar daqui a dois anos, três anos, se assim 
o entendermos, podemos voltar este empreendimento não para aloja-
mento local em termos de turismo, mas para uma oferta habitacional no 
Porto, que pode perfeitamente cumprir com os requisitos da população 
local.
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Q6: Relativamente ao investimento. Foi um investimento privado, ou 
teve algum apoio de instituições?
F.A.: Nós não recorremos a nenhuma instituição, na altura o inves-
timento foi 100% privado, e a obra foi toda feita com investimento 
privado.

Q7: Estão a pensar em replicar o modelo noutras ilhas?
F.A.: Eventualmente sim. Eu acho que neste momento não existe, 
como disse, e voltando um bocadinho ao princípio da conversa, aca-
bou por ser um achado. Porque é muito difícil encontrar uma ilha em 
que apenas uma casa esteja ocupada. Existem diversas outras que têm 
duas, três casas que não estão ocupadas, mas uma ilha inteira assim, 
nestas circunstâncias, dificilmente voltaremos a encontrar. Mas even-
tualmente, se se der a ocasião, eventualmente é um negócio que po-
demos vir a equacionar.

Q8: Têm procurado construir relações com a comunidade?
F.A.: Temos, temos. É muito por aquilo que já falamos. Tentar que o 
pão fresco que nos chega todos os dias de manhã seja da padaria da D. 
Maria José, que o senhor Firmino continue a trazer-nos a fruta e a mer-
cearia, e tudo aquilo que precisamos para os pequenos-almoços, que 
as duas empregadas de limpeza, a Isabel e a Lina, possam ficar aqui 
durante muitos anos, e vivem aqui nesta zona, a Isabel na rua, a Lina no 
bairro... Que o carpinteiro, que o canalizador, possam continuar a vir 
aqui porque de vez em quando temos necessidades pontuais de fazer 
alguns retoques e são sempre eles que são chamados... E temos muito 
orgulho nisso. Temos muito orgulho que seja a comunidade local a 
contribuir aqui para a nossa ilha.

Q9: Têm tido procura? Tem corrido bem?
F.A.: Sim, tem corrido muito bem. Nós abrimos oficialmente a 1 de 
Agosto, ainda somos um projecto muito recente. O Agosto, o Setembro 
e o Outubro correram super bem, muito acima até das nossas expetati-
vas. Novembro é um mês bastante mais calmo, comparativamente com 
os outros. Mas dezembro já se antecipa bastante bom, muito próximo 
do mês de outubro que foi fantástico. Também acho que é um compor-
tamento normal, tem a ver com o fluxo de turismo na cidade, mas sim, 
estamos bastante contentes com o resultado.
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Q1: Porque escolheram o Bonfim como território da primeira sum-
mer school?
Samuel Kalika: Intervir no Bonfim foi mesmo contextual. Nós 
começamos a falar com diferentes freguesias, e naquela altura, foi a do 
Bonfim que respondeu melhor. E pronto, então começamos a trabalhar 
lá. Foram quem respondeu com mais interesse ao projecto.

Q2: O projecto contou com o apoio de várias instituições, bem como 
apoio da administração local. Quais são as vantagens e desvantagens 
de trabalhar com parceiros como a administração local?
S.K.: A realidade não é tanto ter vantagens e desvantagens, é mais uma 
necessidade para a execução do projecto, por várias razões. A primeira 
necessidade é que tu não podes fazer um projecto social e pôr-te numa
situação de escolher áreas para esses locais, então tens de trabalhar 
com eles para perceber bem o que estão a fazer e o que não estão a 
fazer. Então, essa era a primeira questão, de trabalhar com eles com 
a condição de nós intervirmos numa situação que para eles está blo-
queada há muito tempo, como era a casa do Alfredo, que por questões 
de orçamento e legal também, era complicado para eles fazer mais, ou 
seja, fazer o que se pretendia que era fazer uma vivenda digna àquela 
pessoa. Agora sobre as dificuldades, pronto, há muitas. A primeira é o 
tempo, porque uma organização privada não trabalha ao mesmo tempo 
que uma organização pública, normalmente é muito mais lenta, é muito 
mais complicada para trabalhar. Mas, não podes evitar, na realidade. 
Não é nenhuma questão, não podes evitar trabalhar com aquela gente, 
porque eles são quem conhece muito bem o terreno. E a fundo, conhe-
cem as instalações, conhecem todas as famílias, quem recebeu o quê, 
têm uma visão sobre o tempo, sobretudo os técnicos, os políticos não
percebem nada, mas os técnicos que estão a trabalhar na junta per-
cebem muito bem que família recebeu o quê, quando, qual é a situação 

[E3] Caso de estudo nº 3 | Travessa do Campo 24 de agosto, nº 126

Entrevista realizada a Samuel Kalika
24/10/2017
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real da família desde 30 anos, sabes? Têm essa visão a largo prazo que 
é fundamental para aquele tipo de trabalho.

Q3: Relativamente às empresas de construção, que foram parceiras 
da Summer School. Vantagens e desvantagens?
S.K.: É a mesma coisa que com as adminstrações. Desvantagens são 
a agenda, o tempo. É muito difícil conseguir conseguir dos parceiros 
económicos um apoio real. No princípio sempre há interesse, sempre 
consegues reunir-te com a gente, mas no dia da verdade, do “ok, envia 
as ferramentas, envia as tintas, as pinturas,” não sei quê, não sei quan-
tos, chegar à realidade, à concretização da parceria, isso não é fácil. 
Mas nas que funcionam, já funcionam bem. E o melhor exemplo disso 
é com a Bosch, foi difícil começar, porque no princípio conseguimos 
muito rapidamente um acordo com a empresa, com o departamento de 
marketing em Aveiro, mas foi difícil, na realidade, passar de departa-
mento a departamento, para chegar às pessoas que realmente decidem 
sobre enviar ou não enviar o material. Então, isso, na realidade, é uma 
questão de canais de comunicação, e também a dificuldade que tu estás 
a pedir coisas. Não estás a oferecer coisas. Quer dizer, estás também a 
oferecer coisas, mas pronto... É uma empresa, não estás a pedir vinte 
mil euros de material que vais pagar. Estás a pedir emprestadas coisas, 
estás a pedir coisas grátis. Não estás no topo das prioridades. Então aí, 
precisa-se de muito empenho, muita garra para conseguir concretizar 
algumas parcerias com parceiros económicos. Há outra coisa que é, 
quando consegues esses parceiros, permite-te fazer coisas. Se no pri-
meiro ano não conseguíamos o acordo com Bosch, para seguir com 
esse exemplo, tínhamos de comprar vinte mil euros de máquinas. Que 
não tinhamos. Então, fazem as coisas possíveis. Esse ano, o ano passa-
do, passou-se com a empresa Cin, que dá as tintas. Dá tintas de super 
boa qualidade. Uma coisa é fazer com muita gente, outra coisa é ter o 
material para fazer. Então, são complementos à realidade. E é 
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interessante porque o projecto era parte de um programa, ao princípio 
conseguimos uma pequena bolsa económica dentro de um projecto eu-
ropeu maior, que se tratava disso, de colaborações entre sector público, 
sector privado e sector cultural. E era muito interessante ver como na 
realidade, num projecto como esse, é o triângulo das Bermudas, é onde 
as coisas se passam.

Q4: Neste caso particular, qual a atenção dada à rede na qual o ha-
bitante está inserido e qual o grau de envolvimento do residente, do 
Senhor Alfredo, no desenvolvimento do projecto?
S.K.: Sobre a reacção do contexto social do Alfredo, foi muito positi-
va. Nós tinhamos um pouco de stress com isso, primeiro porque acha-
vamos que os restante moradores iam ficar com ciúmes, ‘ai pronto, 
porque estão a fazer a sua casa e não a minha casa’. E na realidade, a  
situação era tão complexa, tão complicada que a gente percebia muito 
bem o que se estava a passar, e as necessidades de intervir naquela 
casa. Então os vizinhos estavam também a ajudar, a facilitar água quan-
do precisávamos de água,... Foi muito positiva, a reacção do entorno. 
Quanto à participação do Alfredo durante a Summer School, acho que 
isso foi um ponto fraco da primeira edição. Por várias razões, de men-
toria, um mentor não queria, que dava muito stress, com o tempo, não 
queria que o Alfredo se envolvesse demais, e isso foi uma limitação. 
E a outra limitação foi que mesmo o Alfredo, naquela altura, nós não 
percebíamos. Nós não percebíamos que ele não estava a perceber o que 
se estava a passar. Eu ia lá e perguntava ‘então Alfredo, estamos a fazer 
isto, estamos a fazer isto, está tudo bem, que acha?’ E ele respondia 
‘Ah sim, está tudo bem, tudo na boa, tranquilo’. Como, façam o que 
têm de fazer. Nós achávamos que por ele dizer que sim, que estava tudo 
bem. Mas na realidade, no momento que nós entregamos a chaves, que 
terminou o projecto, ele ficou tipo ‘pronto, isso não está terminado, não 
gosto disso, não gosto do outro...’ Não sei quê, não sei quantas. Ficou 
tenso. Com o tempo, apropriou-se da casa, e já gostou de tudo.  Podes 
ver o artigo do Público, que ele mesmo relata isso muito melhor que eu. 
Mas que, ao princípio não gostava, e que, eu acho que foi por falta de 
mediação, de perceber bem, de envolvê-lo no processo mais.
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Também outra limitação foi que o Alfredo estava doente quando fize-
mos a Summer School. Estava em recuperação de uma ferida no joe-
lho. Então, é uma coisa que este ano conseguimos muito melhor. Este 
ano, fizemos o desenho completamente participativo com a família. A 
família estava mesmo desenhando com os estudantes. E nós modera-
mos esse processo do princípio ao fim, e foi muito mais exitoso, nesse 
sentido. Porque a aprovação da família era muito mais fácil de con-
seguir, porque elas decidiram tudo. Nós fizemos os planos com elas, 
demos quatro cenários, ao final elas diziam ‘queremos esse, queremos 
esse’. Pronto, fazemos esse. 

Q5: No período posterior à intervenção, existiu acompanhamento à 
obra e ao residente?
S.K.: Pouco. No ano passado, pouco. Este ano, muito. Comparativa-
mente. Também são coisas, tipicamente das coisas que nós vimos que 
foram um pouco fracas no primeiro ano sabes, o acompanhamento tan-
to psicológico. Mas pronto, é para aprender.

Q6: Como é que se sustenta economicamente o vosso projeto?
S.K.: Não sei se conseguiste ver na web, temos publicados os resul-
tados financeiros. Pagamos a Summer School com... acho que 70% 
com as inscrições, porque é um programa privado, então a maioria dos 
estudantes pagam, e depois temos umas bolsas para estudantes portu-
gueses e locais. Mas o resto, a maioria da gente, paga. Então, isso fi-
nancia a Summer School, o programa educativo e a reconstrução. Não 
é suficiente para viver, então temos outras fontes de ingresso, tipo fazer 
obras. Ou eu vou dar workshops, de desenho participativo, de produ-
ção e coisas assim... mas até agora, foi uma coisa em modo sobrevi-
vência. Um pouco.

Q7: Um projecto como este, deve ganhar escala? E o que seria ne-
cessário?
S.K.: Não se pode fazer mais que uma Summer School por ano, por-
que é um trabalho de preparação do caraças. É enorme. Para conseguir 
quarenta alunos a virem de todo o mundo, pagarem mil euros para vir 
aqui a um programa educativo, não é fácil. Acho que agora... não sei 
se somos a maior, mas somos uma das cinco ou dez maiores escolas 
de Verão de todas as categorias confundidas. Então, isso não se pode 
fazer cinco vezes por ano. O que estamos agora a desenvolver agora 
é um research lab, um laboratório de investigação, sobre aquecimento 
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e isolamento no sul da Europa, para populações desfavorecidas. Esta-
mos a trabalhar com isso, com os Just a Change. O que vamos fazer 
é, começar a fazer intervenções mais pequenas, durante o ano, de qua-
tro dias, cinco dias, em casas. Porque como visitamos muitas casas 
para preparar a Summer School, temos também uma base de dados, 
de habitações, que o Riccardo e a Iana estão a tentar incrementar, em 
colaboração com a ASAS de Ramalde, e a Junta de Freguesia de Ra-
malde, para ver situações onde nós podemos intervir assim. Quatro 
dias fazemos móveis, fazemos o sistema de aquecimento, isolamos a 
casa... Intervenções menores, mas onde temos capacidade. Agora, ou-
tra coisa que se pode fazer para incrementar o potencial do projecto, 
é construir. Construir para fazer mais habitações de tipo social. Uma 
tipologia se calhar não tanto para não fazer o trabalho da municipali-
dade. A municipalidade tem de construir habitações sociais, e nós não 
podemos entrar. Mas habitações também para a gente que não tem o 
poder aquisitivo, o poder económico de seguir a bolha especulativa que 
está a passar no Porto. Então, aí, isso é uma pista que estamos a seguir 
agora, que estamos a ver e estamos a estudar outros modelos que há aí 
na Europa. Agora vou a Barcelona, falar com La Borda, com o COP 57,
para ver como é que fazem isso. Para reunir com investidores sociais. 
É um projecto de co-housing, é simples, que está agora a terminar, a 
parte da construção, e a Cooperativa 57 é um modelo de financiamento 
de cooperativas habitacionais. Agora, isso é uma pista de trabalho para, 
reunir investidores, que de alguma forma consigam pegar em 3,5% de 
interesse por ano, menos que um banco, mas pronto, que conseguem, 
fazendo especulação imobiliária. E construir, realmente, com modelos 
bem fechados, habitações desse tipo. Então, é uma pista mais a médio 
prazo, mas para a qual estamos a trabalhar também.

Q7: Acreditas que este tipo de projeto pode existir dentro das insti-
tuições? Ou estará sempre ancorado a outros agentes?
S.K.: Acho que num mundo perfeito, nós não existimos. Claramente. 
Porque num mundo perfeito, não há necessidade de intervir onde os 
municípios não conseguem intervir. Agora, isso dito, o mundo perfeito 
não existe. E nunca irá existir. Sempre existirão espaços onde os po-
deres políticos ficam curtos, e onde é preciso ter uma sociedade civil 
activa, para pôr o dedo na ferida. E eu acredito muito nesse tipo de 
projecto, a vários níveis. Primeiro porque claro, reabilitas casas, mas 
reabilitas poucas casas. Tens o factor de multiplicação com os estu-
dantes. Os estudantes que passam pelas nossas mãos, no final também 
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ficam afectados pelo projecto. Sempre perguntamos ‘qual é a pior coisa 
da Summer School, qual é a melhor coisa da Summer School’. A pior 
coisa da Summer School, de forma unânime, é o trabalho. É trabalho 
a mais, é muito o que fazemos durante três semanas. Mas isso vai em 
par com a melhor coisa, que é ‘não acredito no que fizemos em três 
semanas’. Ficam super orgulhosos. Idealmente, vamos desaparecer. 
E os poderes políticos conseguiriam fazer esse tipo de trabalho. Mas 
desafortunadamente, sempre haverá buracos, onde a gente como nós 
temos de intervir. E é assim, isso tem um papel, que o terceiro pilar de 
impacto é o impacto político. O impacto do activista. Que está a dizer 
que é preciso pôr-se o dedo na ferida. E de alguma forma, fazes... claro,
afectas os estudantes, afectas a casa que estás a reabilitar e também 
afectas os políticos, que fazes pensar “ok, aí temos um problema”. Sim, 
nós resolvemos, mas resolvemos para uma casa. Há muitas mais. Mas 
então também isso cria um problema, porque essa pobreza habitacional 
é muito discreta, sabes? Não é uma coisa que se fala muito, não é um 
problema onde sentimos que a municipalidade do Porto está a pegar 
nas coisas a sério, sabes? Faz obra social, um pouco... pagam para o 
Porto Inovation Hub, mas o Porto Inovation Hub é só falar, sabes? É 
muito boa gente, eu conheci aquela gente, conheceram o nosso projec-
to, mas então perguntamos “ok, agora que fazemos com vocês? Podem 
ajudar a financiar alguma coisa?” Há só dinheiro para falar. Acho que, 
de alguma forma, nós ao fazermos, estamos a colocá-los numa situação 
de ‘pronto, estão só falando’. Gastar dinheiro, falando. Que está bem, 
mas não fazem. Então, esse papel de dinamismo, de alguma forma, de 
actividade, funciona com os alunos, porque veem que podem fazer coi-
sas incríveis em três semanas mas também funciona com os poderes 
políticos que veem, que pronto... e como colaboramos com eles, vêem 
o processo.
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O PATRIMÓNIO: 
DE OBJETO DE DISPUTA 
A AGREGADOR SOCIAL.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES.
Aitor Varea Oro, arquiteto;  
Liliana Lopes, educadora social. 
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XXVII CONCURSO DE SOLUCIONES  CONSTRUCTIVAS PLADUR®

Habitar Porto é uma iniciativa apoiada pela Administração 
Local que procura a transformação social a partir da 
habitação.O nosso objetivo principal é contribuir para a 
construção de uma cidade inclusiva e diversa, promovendo 
processos de reabilitação urbana a custo justo.

A nossa equipa é composta por pessoas da área da 
arquitetura e da educação social. Todos os dias lidamos 
com pessoas que querem melhorar as suas condições 
de alojamento mas que nem sempre têm capacidade 
para o fazer de modo autónomo.

É nesta situação que se encontram @s habitantes das ilhas, 
espaços que sempre foram ocupados pelas populações 
com menos recursos e, por conseguinte, submetidos 
com frequência a negligência e abandono por parte de 
proprietári@s, e a fenómenos de estigmatização social.

Atualmente, o olhar sobre estas estruturas habitacionais 
mudou, e começam a surgir processos de revalorização 
dirigidos para populações com maior poder aquisitivo, 
pressionado para as margens as populações que encontram 
nestes espaços a sua única solução de habitação possível.

Acreditamos que não é inevitável escolher entre a 
degradação dos espaços e a expulsão das suas 
populações tradicionais. Por isso, lançamos-vos o 
repto de fazer assentar o vosso projeto numa série de 
condições extraídas da realidade socioeconómica da 
zona que o contextualiza. Atrevem-se? 
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c) Estas prestações deverão ser sempre inferiores 
ao valor da renda mensal das casas recuperadas. 
Os valores de arrendamento determinar-se-ão até 
um valor máximo de 5,5€/m2;

d) As casas arrendadas destinar-se-ão a dois 
tipos de habitantes: utentes do Gabinete de Ação 
Social (GAS), que podem pagar até 200€/mês; e 
estudantes universitári@s, que poderão pagar um 
valor superior

4. Será parte da solução arquitetónica determinar a 
proporção de usuári@s de cada um dos dois tipos,
assim como quais o número de casas e tipologias que 
permitam conciliar as condicionantes anteriores

5. Valorizar-se-á que @s utentes do GAS possam optar 
por casas com áreas superiores ao permitido pelo seu 
poder aquisitivo. Ou seja, estas pessoas poderão ocupar 
casas com mais de 36m2 mantendo o pagamento de 
200€/mês se:

a) Se consegue uma intervenção sufi cientemente 
económica e estratégica de modo a que, cumprindo 
com a condição 4c, as famílias do GAS paguem 
um preço por m2 inferior ao dos estudantes;

b) Se prevê a existência de vivendas evolutivas, 
cujas áreas úteis possam ser aumentadas pel@s 
utentes do GAS, recorrendo à mão-de-obra local, 
sem aumentar o valor da renda;

c) Qualquer combinação de ambas, ou qualquer 
outra estratégia, não seja incompatível com as 
restantes condições referidas.

1. A situação específi ca da ilha a intervir está representada 
grafi camente no esquema adjunto, destacando-se três 
tipos de situações:

• Situação tipo A: casas degradadas, habitadas ou 
não, que necessitam de uma intervenção integral;

•Situação tipo B: casas em regime de 
arrendamento, habitadas ou não, com alto valor 
afectivo para os seus arrendatários;

• Situação tipo C: casas em regime de propriedade, 
habitadas ou não, nas quais não é urgente intervir. 

2. Será objecto de actuação a situação A, podendo incluir-
-se a situação B sempre que se garanta o realojamento 
dos inquilinos dentro da própria ilha, e a situação C 
sempre que a intervenção possa realizar-se de forma 
completamente independente do resto.

3. Para garantir a recuperação com o objectivo de 
inclusão social, evitando a substituição uma população 
por outra, propõem-se uma série de condicionantes de 
contorno económico, baseadas em experiências reais de 
intervenção sobre o território:

a) Consideramos que um valor de 500€/m2 é 
razoável para alcançar um standard de qualidade 
que compatibilize o lucro d@ proprietári@ com o 
arrendamento a custo justo;

b) Suporemos que a intervenção se realizará 
através de um empréstimo estatal, a devolver num 
período máximo de 15 anos, pelo que se prevê um 
total de 140 prestações mensais

XXVII CONCURSO DE SOLUCIONES  CONSTRUCTIVAS PLADUR®

CONDIÇÕES DE INTERVENÇÃO
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