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Os edifícios representam um setor de atividade importantíssimo, no domínio da enge-
nharia civil, abrangendo áreas tão diversas como a conceção, o projeto, a obra, o con-
trolo de qualidade e a gestão técnico-financeira, entre outras, o que exige um conheci-
mento muito eclético e uma grande abertura à inovação e ao conhecimento científico, 
bem como ao saber da experiência acumulada pelos técnicos e empresas.

As conferências são uma excelente oportunidade para se difundir e trocar conheci-
mento visando dar resposta às exigências da sociedade, que variam ao longo do tem-
po. Com esse objetivo vai decorrer no Porto de 21 a 23 de novembro a construção2018, 
na sequência de conferências similares que decorreram em Lisboa2001, Porto2004, 
Coimbra2007, Coimbra2012 e Lisboa2015. Pretende-se envolver professores, inves-
tigadores, projetistas, empresas de construção, fabricantes de materiais, técnicos (en-
genheiros e arquitetos) e estudantes, por outras palavras toda a fileira da construção 
num evento em que a academia e a prática profissional se fundem numa experiência 
enriquecedora e renovada.

Pretende-se, por um lado, refletir sobre a física e tecnologia das construções, sobre a 
gestão e sistemas de informação, sobre a patologia e reabilitação e, por outro, contri-
buir para a avaliação da adequação da regulamentação, para uma abordagem susten-
tável, para a preservação do património e para apresentar casos de estudo.

O sucesso do evento só será efetivo se for materializado pela forte participação dos 
profissionais e empresas e se as suas conclusões possibilitarem o avanço do conheci-
mento e da prática profissional.

A comissão organizadora convida todos os interessados a participar na construção2018.

Vasco Peixoto de Freitas                                                     Vitor Abrantes
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Resumo. O lote de habitação da cidade do Porto, cuja matriz tem a sua génese no final da Idade 
Média, resulta da dicotomia entre os dois principais polos urbanizados, o cabido, no interior da 
muralha, e o porto fluvial. 
É quando este lote se torna estreito e profundo, que vai surgir o tipo edificatório da casa 
burguesa, na cidade mercantilista (Séc. XVII), disseminado nas primeiras grandes expansões 
urbanas almadinas (Séc. XVIII) e consolidado ao longo de todo o período liberal (Séc. XIX), 
estendendo-se mesmo às primeiras décadas do subsequente (Séc. XX). A sua evolução paulatina 
ao longo destes séculos, no que se refere aos aspectos de ordem funcional, construtiva e estética, 
constitui certamente um dos principais motivos da singularidade desta tipologia edificatória 
intrinsicamente ligada à cidade do Porto. 
Não obstante as grandes transformações urbanas ocorridas na cidade consolidada, com o 
dealbar do Século XX, nomeadamente a associação de lotes, ainda persistiram alguns exemplos 
de novos edifícios de implantação tradicional, que representam o último estado evolutivo da 
tipologia edificatória da casa do Porto. 
É sobre estes exemplares que se propõe apresentar uma caracterização retirada de recentes 
trabalhos académicos dedicados ao estudo do sistema construtivo da arquitectura modernista na 
cidade do Porto, na primeira metade do Século XX. Trata-se de uma amostragem aleatória, de 
cerca de quinze exemplares, de arquitectos notáveis, designadamente: Marques da Silva, Rogério 
de Azevedo e Arménio Losa, entre outros.  
Através deste artigo pretende-se aportar um contributo para a história da construção em 
Portugal, bem como discutir os valores de um património pouco conhecido, apelando à sua 
salvaguarda. 

A EVOLUÇÃO DA CASA DO PORTO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: 
TIPOS EDIFICATÓRIOS
António Neves e Joaquim Teixeira
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo baseia-se na informação recolhida no âmbito de trabalhos académicos, cruzada com 
a investigação a que os autores estão associados, designadamente, sobre o sistema construtivo da casa 
burguesa do Porto [1] e sobre a evolução da arquitectura moderna portuguesa [2]. 
A cidade do Porto possui um rico património arquitectónico respeitante ao edificado doméstico, muito 
do qual se encontra abrangido por algum tipo de classificação e subsequente protecção. A maioria dos 
exemplos provêm dos séculos XVIII e XIX, estendendo-se até à primeira metade do século XX.  
Os estudos efectuados em torno deste edificado, têm permitido constatar um sentido de coerência e a 
sua evolução tranquila ao nível da matriz de ocupação do lote, da organização interior e até dos 
sistemas construtivos. Para sustentar esta percepção, seleccionaram-se quinze edifícios que 
obedeceram aos seguintes critérios de selecção: inserirem-se em lotes estreitos; possuirem sempre a 
função habitacional, mesmo que partilhada com outras actividades; quando se trata de edifícios 
plurifamiliares, consideraram-se apenas os que possuem uma habitação por piso. É ainda importante 
referir que não foram considerados os edifícios cujas tipologias organizativas apesar de 
corresponderem ao número estabelecido de habitações por piso, estivessem dependentes da associação 
de lotes para a sua concretização, em termos legais. 
Foram assim selecionados os edifícios, que correspondem às seguintes localizações e autores, por 
ordem cronológica (ver Figura 1): i) Rua de Alexandre Braga, n.º 533, Marques da Silva [3]; ii) Rua 
da Alegria n.º 168, Inácio de Sá [4]; iii) Rua de Fernandes Tomás, n.º 137, Rogério de Azevedo [5]; iv) 
Rua de Gonçalo Cristovão, n.º 12, Arménio Losa [6]; v) Rua de Miguel Bombarda, n.º 57, Manoel 
Marques [7]; vi) Rua do Moreira, n.º 193-5, Arménio Losa [8]; vii) Rua dos Caldeireiros, n.º 186, 
Arménio Losa [9]; viii) Rua de Coelho Neto, n.º 40, Arménio Losa [10]; ix) Rua dos Mártires da 
Liberdade, n.º 135-7, Aucíndio dos Santos [11]; x) Praça da Liberdade, n.º 57-59, Júlio de Brito [12]; 
xi) Rua Pinto Bessa, n.º 535, Viana de Lima [13]; xii) Rua de Cedofeita, n.º 193-5, Arménio Losa 
[14]; xiii) Rua do Bonjardim, n.º 233, Cassiano Barbosa [15]; xiv) Rua de Ramalho Ortigão, n.º 16-18, 
Mário Abreu [16]; e xv) Rua de Pedro Hispano, n.º 421-5, Arménio Losa e Cassiano Barbosa [17]. 
 

 
i) L.O. 628/1929, M. da Silva 

 
ii) L.O. 464/1932, I. de Sá  

 
iii) L.O. 1130/1933, R. Azevedo  

 
iv) L.O. 652/1934, A. Losa  

 
v) L.O. 1105/1934 M. Marques 

 
vi) L.O. 1283/1935, A. Losa 

 
vii) L.O. 842/1936, A. Losa  

 
viii) L.O. 1050/1936, A. Losa 

 
ix) L.O. 896/1937, A. dos Santos  

 
x) L.O. 60/1938, J. J. de Brito  

 
xi) L.O. 209/1940, V. de Lima 

 
xii) L.O. 386/1941, C. Barbosa 

 
xiii) L.O. 581/1942, C. Barbosa 

 
xiv) L.O. 347/1944, M. Abreu 

 
xv) L.O. 157/1945, Losa/Barbosa 

Figura 1. Panorâmica dos edifícios seleccionados 
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2. SÍNTESE EVOLUTIVA DA CASA TRADICIONAL - SÉCULOS XVII A XIX 

De acordo com Oliveira [18], autor da primeira caracterização sobre o edificado doméstico da cidade 
do Porto, a maioria das casas mais antigas que chegaram aos nossos dias são edifícios que datam dos 
séculos XVII a XIX. O que não significa que esses mesmos edifícios não possam conter, 
pontualmente, elementos mais antigos pertencentes a materiais mais perenes, tais como: paramentos 
em alvenaria ou peças de cantaria. 

2.1 Organização funcional 

O edificado doméstico da cidade do Porto, também conhecido por casa burguesa, deve esta designação 
ao facto de ter surgido num burgo muralhado, mas igualmente, por ser constituído maioritariamente 
por habitações unifamiliares pertencentes a burgueses comerciantes ou artífices. Até meados do século 
XIX, estas casas associavam a função de habitar à actividade comercial ou mesteiral. 
Adoptando a classificação de Fernandes [19], podem-se considerar três grandes tipos de edifícios até 
ao final do século XIX: o mercantilista, que corresponde ao século XVII, o iluminista, correspondente 
ao século XVIII e o liberal, correspondente ao século XIX e às duas primeiras décadas do século XX. 
A casa mercantilista surge no interior da cidade muralhada e sobre-ocupada, encontrando-se 
predominantemente associada a lotes de pequena dimensão e forma irregular, constituídos por 
edifícios de uma só frente, integrados em quarteirões compactos, localizados em áreas como: Ribeira, 
Barredo e Sé. Pelas suas características, estas casas tendem a desenvolver-se em altura, podendo 
ultrapassar facilmente os cinco pisos. Com uma ocupação polifuncional, o piso do rés-do-chão 
destinava-se à actividade laboral e os restantes à habitação, sendo a sua ligação efectuada através de 
escadas de lanço único ou de dois lanços paralelos. Os seus interiores não eram muito 
compartimentados, visto ainda não existir uma grande especialização de uso dos espaços [20]. Um 
segundo tipo, surge nos quarteirões situados na frente fluvial da Ribeira, do Barredo e de Miragaia, 
sendo constituído por lotes regulares, estreitos e profundos, com duas frentes de rua, desenvolvendo-se 
igualmente em altura. De ocupação polifuncional semelhante ao tipo anterior, a matriz da organização 
funcional das casas, efectuada a partir de um núcleo central de escadas, está na origem das tipologias 
que vão desenvolver-se até às primeiras décadas do século XX.  
A casa iluminista, cujos melhores exemplos se situam nas ruas de Santo António, Santa Catarina, 
Cedofeita, Clérigos e Almada, mantém o essencial dos aspectos organizativos e compositivos do 
período anterior, no que se refere ao segundo tipo. As alterações que lhe são introduzidas decorrem da 
acção urbanística almadina concertada, baseada na construção de grandes arruamentos rectos e 
estruturantes do desenvolvimento urbano, que se pretendia globalizador e racionalista. Nas áreas de 
expansão verifica-se um aumento das dimensões dos lotes, o que origina uma alteração da relação do 
edifício com o logradouro que passa a destinar-se a horta e jardim. Em consequência, as casas também 
aumentam de dimensão, quer em área, quer em número de pisos, o que origina um aumento dos pés-
direitos, mas também do número de aberturas por piso, que passam a ser três. No que se refere às 
principais alterações: observa-se em alguns edifícios a inserção de um entre-piso, entre o rés-do-chão e 
o 1.º piso, com um pé-direito baixo, destinado a servir de complemento à actividade laboral ou ao 
armazém; a escada central, em torno da qual se articulam os diferentes espaços, passa a ser iluminada 
e ventilada por uma clarabóia, assim como os compartimentos interiores que lhe são contíguos; os 
espaços continuam a seguir a tradição de uma não especialização, com a excepção da “sala de visitas”, 
localizada no piso nobre, e da cozinha, que continua a localizar-se no último piso, junto da cobertura e 
da fachada do tardoz, por motivos de desenfumagem. 
A casa liberal caracteriza-se por dois tipos: o primeiro, resulta de uma evolução da tipologia da 
habitação iluminista, de ocupação polifuncional, ao longo de todo o século XIX; o segundo, está 
associado a uma ocupação exclusivamente monofuncional e destinada apenas a habitação, a partir de 
meados do século XIX. A imposição da construção de instalações sanitárias, adjacentes ao alçado 
tardoz, o aumento do pés-direitos dos pisos e a organização dos logradouros com jardins e hortas, 
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constituem as principais inovações comuns a estes dois tipos de casas. No que se refere às dimensões 
dos lotes, não se observam alterações significativas, no entanto, enquanto o tipo polifuncional dá 
continuidade às características da matriz organizacional anterior, o tipo monofuncional inaugura uma 
nova tipologia de habitação, concebida segundo uma complexa hierarquização funcional e social, sem 
precedentes na espacialidade da casa corrente. De entre as suas principais inovações destacam-se: a 
introdução de cave sobre-elevada, onde se situam as zonas de serviço e de armazenagem; a deslocação 
da cozinha do último piso para o rés-do- chão, voltada para o logradouro, nalguns casos situada num 
pequeno volume adjacente à fachada do tardoz; a afectação dos compartimentos dos rés-do-chão a 
uma ocupação social e os dos pisos superiores aos quartos; localização no andar recuado, ou sótão 
com águas furtadas, de áreas de serviço e dos quartos da criadagem. A caixa de escadas central 
continua a desempenhar a função de principal elemento de articulação do programa, ao nível de cada 
piso e verticalmente. O espaço onde esta se localiza toma a forma de uma espécie de saguão encerrado 
que permite a iluminação e ventilação dos compartimentos interiores, através de uma grande clarabóia. 
Enquanto o tipo polifuncional continua o preenchimento de arruamentos abertos na época anterior, 
predominando fundamentalmente no centro urbano, o segundo tipo situa-se nas novas zonas de 
expansão da cidade: Foz do Douro, Campanhã, Avenida de Rodrigues de Freitas, Rua do Heroísmo ao 
Bonfim, Rua de S. Roque da Lameira, Rua de D. João IV, Rua da Alegria, Praça do Marquês de 
Pombal,Rua de Costa Cabral, Rua da Constituição, Rua de Álvares Cabral e Rua da Boavista.  

 

 

Figura 2. Tipo mercantilista. 

 

Figura 3. Tipo iluminista. 

 

Figura 4. Tipo liberal. 
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2.2 Materiais e sistema construtivo 

Os materiais empregues no sistema construtivo da casa burguesa do Porto caracterizam-se pela sua 
disponibilidade local e fácil transporte, como é próprio da construção pré-industrial, designadamente: 
a alvenaria e cantaria de granito, as madeiras locais (Pinho e Castanho), as argamassas de cal e os 
materiais cerâmicos (telhas e, a partir da segunda metade do século XIX, os mosaicos e azulejos), os 
metais são apenas aplicados pontualmente em gradeamentos (de varandas e vãos) e em ferragens e 
acessórios diversos. 
As alvenarias e cantarias são empregues nas paredes exteriores, de meação e de fachadas. As madeiras 
são usadas nas estruturas dos sobrados e coberturas, em paramentos leves (frontais e tabiques) 
interiores e exteriores, numa infinidade de revestimentos e ainda na execução das caixilharias 
exteriores e interiores. A cal é usada em argamassas de saibro cuja aplicação abrange desde os 
assentamentos aos acabamentos finais, sendo ainda aplicada na confeção de alguns tipos de tintas. As 
telhas de canal vão substituindo os antigos revestimentos de colmo e garantindo maior segurança 
contra incêndio, sendo também substituídas por telhas Marselha, de maior estanquidade, a partir de 
meados do século XIX. Esta data marca também a moda que se generalizou de utilização do azulejo 
no revestimento das fachadas. As crescentes preocupações higienistas, seja com a introdução de 
sanitários, seja com os melhoramentos das cozinhas, vão ainda generalizar a aplicação de mosaicos em 
pavimentos e de azulejos de interior. 
Importa ainda sublinhar que ao longo do período em apreço observa-se um progressivo aumento da 
capacidade de transformação e disponibilização dos materiais empregues na construção das casas, 
acompanhado por um apuramento das técnicas, o que resultou numa sistematização que permitiu 
responder às necessidades prementes de habitação, mas também é responsável pela grande unidade e 
coerência urbana da cidade histórica. 

3. A HABITAÇÃO NA 1.ª METADE DO SÉCULO XX 

Em estudo recentemente disponível [21] sobre a evolução da organização funcional dos estudaram-se 
apenas os edifícios de habitação multifamiliar, aí designados por prédio de rendimento, o que deixa de 
fora uma parte significativa dos exemplos agora seleccionados. 

3.1. Organização funcional 

Não é um acaso que o primeiro edifício seleccionado (i) seja um projecto do arquitecto Marques da 
Silva. Sem querer agora repetir o que já dissemos sobre este arquitecto e sobre este edifício [2] [22] 
[23], do ponto de vista da sua organização funcional será talvez dos primeiros edifícios portuenses a 
incluir três programas - comércio, escritórios e habitação. Esta especificidade e as peculiaridades do 
lote onde se insere dão origem a uma complexa organização na qual se podem estabelecer alguns 
paralelos com a casa burguesa do tipo mercantilista com os acesso verticais, encostados às paredes de 
meação e de tardoz e a servirem para iluminar os compartimentos interiores. Na aresta oposta é 
desenhado um pátio que, no projecto inicial era acompanhado por um pequeno saguão e uma série de 
dispositivos arquitectónicos com o objectivo de minorar as dificuldades de iluminação e ventilação. 
Nota-se também uma preocupação funcional com a concentração das zonas de águas. 
Estas dificuldades não estão tão patentes no edifício (ii), da autoria do arquitecto Inácio de Sá. A sua 
localização num lote de gaveto permite-lhe uma solução distributiva pouco usual, com a criação de um 
corredor de distribuição encostado à meação, que articula com uma caixa de escadas perpendicular a 
esta, mas que em face da pouca profundidade disponível, acaba por ficar encostada à fachada. 
O edifício (iii), da Rua de Fernandes Tomás, do arquitecto Rogério de Azevedo, implanta-se num lote 
mais próximo dos que caracterizam a tradicional ocupação urbana do Porto. As dificuldades que se lhe 
levantam têm a ver com a adaptação da tipologia da casa burguesa a uma ocupação plurifamiliar. 
Assim, mantem-se um volume de menores dimensões adossado ao tardoz, onde se localiza a cozinha, 
tal como acontecia na casa liberal. Esta parece informar também a hierarquização espacial que 
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podemos encontrar nesse e em todos os lotes analisados. Também neste exemplo, a tentativa de 
concentração das zonas de águas bem como a exigência legal vigente de iluminação e ventilação 
natural das cozinhas e instalações sanitárias, leva a sua localização numa posição invulgar. 
Em Gonçalo Cristovão (iv), a conjugação de uma largura ligeiramente maior da construção com a 
possibilidade de abrir compartimentos em direcção à meação, permite ao arquitecto Arménio Losa 
desenhar um edifício bastante avançado na sua organização interior, ao mesmo tempo que retoma 
alguns temas da casa burguesa portuense. Assim reencontrámos o rés-do-chão elevado da casa do tipo 
liberal, sendo agora utilizado o piso semi-enterrado para a localização de duas garagens para 
automóveis. A escada é rodada e alongada, desenvolvendo-se agora maioritariamente paralela à 
meação de modo a permitir deixar largura para dois dos quartos que abrem assim para o espaço lateral 
livre. Os restantes dois quartos viram-se para a rua, ficando entre cada grupo as instalações sanitárias. 
Configura-se assim uma zona privada da casa totalmente separada pelo átrio de entrada da zona social 
da mesma. A zona social vira-se agora para o tardoz beneficiando da calma permitida pelo logradouro. 
Na sua configuração, num interessante contraste entre inovação e tradição, reinterpreta a articulação 
entre sanitário de serviço (com localização semelhante à das casas burguesas), cozinha, sala e varanda 
envidraçada (realizada com um à época moderno caixilho de Ferro, também ele uma reinterpretação 
das caixilharias tradicionais da fachada de tardoz). Esta miscigenação entre tradição e modernidade, 
surge também na cobertura, parcialmente realizada com telhado em estrutura de madeira e com 
cobertura plana, com acesso directo a partir da caixa de escadas e destinada ao lazer dos habitantes. 
A articulação herdada da casa liberal, em dois volumes com a cozinha ocupando o de menor dimensão 
encostado ao tardoz da casa, pode ser novamente encontrada na casa (v) que o arquitecto Manoel 
Marques projecta para a Rua de Miguel Bombarda no mesmo ano. Aqui encontrámos uma ligeira 
alteração do desenho e sistema construtivo da escada que, apesar de se manter perpendicular à parede 
de meação, pela introdução de degraus em leque, vê o seu comprimento reduzido permitindo a 
articulação de dois espaços lado-a-lado na largura do lote. Também da casa liberal voltamos a 
encontrar a sobre-elevação do rés-do-chão e hierarquização entre as áreas sociais e privadas da casa. 
Arménio Losa projecta em 1935 uma casa unifamiliar na Rua do Moreira (vi) que remete mais para a 
casa mercantilista. A localização no rés-do-chão da oficina ou comércio é substituída por uma 
garagem e o acesso feito por um pequeno vestíbulo e escada de tiro, de modo a maximizar o espaço. A 
escada nos pisos superiores é também de três lanços mas, tal como em Gonçalo Cristovão, é alongada 
e disposta maioritariamente de forma paralela à parede de meação. Mantem-se a separação entre zonas 
sociais e privadas sendo que esta decalca praticamente a organização da casa burguesa, inclusivamente 
(como no exemplo anterior deste mesmo autor) o esquema sanitário de serviço/cozinha/sala/varanda 
envidraçada. No piso superior o espaço libertado pela modificação da escada permite um quarto de 
banho, que assim desaparece do tardoz neste piso, e também a articulação de dois quartos em cada 
fachada. 
No ano seguinte Arménio Losa projecta dois edifícios para o mesmo proprietário na Rua dos 
Caldeireiros (vii) na Rua de Coelho Neto (viii). O primeiro insere-se num lote de gaveto com apenas 
duas frentes. No piso térreo localiza-se um armazém, mas a entrada é feita agora pelo alçado lateral, 
novamente por átrio estreito e escada com lanços encostados às paredes de meação. Nos pisos 
superiores articula-se em dois lanços paralelos encostados às meações, como no caso edifício (i). 
Na Rua de Coelho Neto face à forma quase triangular do lote, Losa propõe de novo um 
armazém/comércio no piso térreo usando um átrio estreito com uma escada de tiro de acesso aos pisos 
superiores. Nesses pisos a escada adquire igualmente um desenho em dois lanços perpendiculares à 
parede de meação, mas com a subtileza de estes lanços possuirem agora desenvolvimentos diferentes o 
que permite articular a entrada dos dois compartimentos existentes do lado do seu lanço menor e 
iluminar o seu lanço maior por um saguão. Este ilumina também as instalações sanitárias, a despensa e 
a cozinha. Ainda neste edifício nota para o alargamento do espaço de circulação entre a escada e o 
tardoz que, assim, passa de corredor a quarto de costura e para o desenho da loggia virada para a rua. 
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O edifício (ix), na Rua dos Mártires da Liberdade, é projectado pelo arquitecto Aucíndio dos Santos. A 
sua organização continua a manter uma relação com a das casas burguesas do Porto, utilizando, mais 
uma vez, um átrio estreito e uma escada de tiro para libertar o espaço para o armazém/comércio no 
Rés-do-Chão. Nos pisos superiores utiliza-se novamente uma escada de dois lanços perpendiculares à 
meação que, tal como na casa burguesa, ilumina os compartimentos interiores, situação que, apesar de 
não representada nos desenhos, acontece actualmente. À escada junta-se um saguão utilizado para o 
mesmo fim. No tardoz, voltámos a encontrar o sanitário de serviço e varanda envidraçada em ambos 
os pisos, sendo no inferior esta última intersectada pela cozinha que se estende até à fachada. 
Os dois exemplos seguintes de alterações parciais a casas burguesas. No primeiro caso, da autoria de 
Júlio José de Brito (x), resulta do desígnio de regularização da forma da praça da Liberdade, seguindo 
os modelos da arquitectura ecléctica prevista para este espaço urbano. 
No segundo caso, localizado na Rua de Pinto Bessa (xi) e da autoria de Viana de Lima, a alteração 
resulta do interesse demonstrado por este arquitecto pelos princípios e formas associados ao 
Movimento Moderno e em particular à obra de Le Corbusier. Ambos os edifícios utilizam a caixa de 
escadas para a iluminação dos seus compartimentos interiores, sendo que no da Praça da liberdade é 
também utilizado um saguão para esse fim. O edifício de Viana de Lima demostra ainda, tal como 
acontecia com os de Inácio de Sá (ii) e Rogério de Azevedo (iii) as dificuldades de adaptação destas 
tipologias à habitação plurifamiliar - nomeadamente na adaptação da caixa de escadas - e na 
introdução de alguns princípios à época inovadores, como o da concentração das zonas de águas. 
Voltando aos edifícios construídos de raiz, em 1941, o arquitecto Cassiano Barbosa, projecta um 
edifício na Rua de Cedofeita (xii) que cruza de forma muito interessante tradição e inovação. No piso 
térreo desta casa encontrámos a habitual solução de átrio estreito/escada (quase) de tiro combinada 
com um espaço comercial, articulando depois com uma escada cujo desenho vai variando ao longo dos 
pisos e que acaba com uma geometria que se aproxima de um quadrado. Voltámos a encontrar a planta 
em “L” da casa liberal com a localização da cozinha no tardoz em volume adossado, que no piso do 
rés-do-chão contém escritório de apoio ao comércio e no piso mais privado da casa uma área de apoio 
ao quarto de casal. No tardoz repete-se novamente a localização de um pequeno sanitário dando apoio 
às actividades desenvolvidas nos dois primeiros pisos. No piso superior este é substituído por outro de 
maiores dimensões e articulado em duas áreas, servindo os quartos. A varanda envidraçada reaparece, 
agora do lado da rua, constituindo-se como uma área comum aos dois quartos menores e como um 
filtro do ruído provocado por uma das principais vias de penetração na cidade.  
De notar ainda a introdução de alguns elementos associados ao Movimento Moderno, como a janela 
em largura, levada a cabo com um interessante redesenho de alguns pormenores da tradição 
construtiva local. 
O mesmo autor, Cassiano Barbosa, projecta no ano seguinte um edifício com comércio, escritórios e 
habitação na Rua do Bonjardim (xiii). Aqui, a partir da entrada, encontrámos uma sequência átrio 
estreito, corredor de entrada com degraus e escada maioritariamente de lanço único encostada à 
meação. No alinhamento com esta escada que aqui se repete em todos os pisos encontrámos um 
saguão para onde se abrem as cozinhas e instalações sanitárias, situação ainda regulamentar à data. Na 
memória descritiva volta a referir-se a preocupação de que o edifício esteja “em harmonia com o 
carácter da arquitectura das edificações do local”. 
Esta preocupação está também presente no exemplo seguinte, um edifício projectado pelo arquitecto 
Mário Abreu na Rua de Ramalho Ortigão (xiv). A organização, neste caso particular, apresenta pouca 
relação com a casa burguesa. A regulamentação em vigor e o número de pisos relacionam-se com a 
introdução de um elevador e de uma instalação sanitária de maior dimensão, que ocupam agora o 
centro do fogo. A escada é deslocada para o tardoz, ainda que o acesso a esta, semelhante ao do caso 
anterior, ainda evoque de certa maneira o da casa burguesa, assim como a evoca a localização das 
áreas de serviço na fachada de tardoz e do quarto e sala na da rua.  
O último exemplo (xv) é realizado em parceria pelos arquitectos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, 
em 1945. Este edifício, localizado na Rua de Pedro Hispano, mantem a tradição de situar no rés-do-
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chão o espaço relacionado com o ofício do proprietário, neste caso um consultório médico. Utiliza 
ainda a elevação deste piso face à rua que caracterizava a casa liberal, ambas em busca de privacidade. 
Encontrámos novamente a localização de um pequeno sanitário de apoio no tardoz, onde também são 
localizadas a cozinha e a sala, em relação próxima. Igualmente se acede ao piso superior por uma 
escada de três lanços perpendicular à parede de meação. 

3.2. Materiais e sistemas construtivos 

Ao longo da primeira metade do século XX, constata-se uma progressiva contaminação dos sistemas 
construtivos tradicionais por novos materiais e técnicas que vão marcar profundamente toda a 
arquitectura moderna. Não obstante, esta transformação é efectuada de forma paulatina, garantindo 
uma enorme continuidade com a tradição construtiva local, facto já demonstrado para o caso 
específico da obra de Losa e Barbosa [22], posteriormente alargado a uma análise mais diversificada 
no contexto portuense da época [23]. 
No que se refere às estruturas verticais, constata-se em todos os casos a continuidade no recurso à 
alvenaria de pedra, pontuada pela introdução de elementos de betão, em lintéis de vãos, em consolas 
de varandas ou de pequenas palas ou em platibandas. Nos seus revestimentos e acabamentos passa a 
ser recorrente a menção ao isolamento da humidade com produtos hidrófugos. Apesar de ainda 
persistirem pontuais elementos em cantaria, ou o recurso a azulejo, o reboco de cimento pintado torna-
se o revestimento predominante. 
Todavia, o betão armado conhece a sua maior aplicação nos pavimentos de cozinhas e sanitários ou 
mesmo nas lajes de rés-do-chão, quando existem caves, e do 1.º piso, bem como nas escadas de acesso 
a estes pisos, muito provavelmente, por imposição normativa. Os restantes pisos continuam a ser 
executados em estrutura de madeira, soalhada e estucada nos tectos, à semelhança da tradição, apenas 
com alterações de estilo. Quanto às coberturas, continuam a ser preferidas as estruturas de madeira 
revestidas a telha marselha, dissimuladas por detrás de platibandas, embora comecem a aparecer 
progressivamente os primeiros exemplos de aplicação de coberturas planas, denominadas “em 
terraço”. 
Nas paredes interiores de cozinhas e sanitários começa a utilizar-se tijolo furado, imposto também por 
legislação, que coexiste com as tradicionais paredes de tabique, embora se constate em muitos casos a 
opção por este novo material. O azulejo é de aplicação obrigatória em zonas de água, cozinhas e 
sanitários. Nestas mesmas zonas, constata-se também a utilização generalizada de mosaicos 
hidráulicos no revestimento dos pavimentos, aos quais se juntam, primeiramente nas zonas comuns - e 
nalguns casos acabam por substituir em ambas - os pavimentos executados em Marmorite. 
Assiste-se também a uma simplificação da pormenorização interior que resulta de imperativos 
formais, mas também económicos. 
Nas caixilharias, exteriores e, principalmente, nas de interior, a madeira continua a representar o 
material de eleição para a sua execução. Pontualmente, começam a surgir caixilhos metálicos. A 
progressiva disponibilização no mercado de novos tipos de perfis motiva o começo da sua aplicação 
desde logo, nos vãos comerciais, mas também em outras situações pontuais, substituindo a madeira. 
Nos exemplos em madeira, sejam de exterior, sejam de interior, verifica-se uma interessante 
actualização do desenho de base tradicional, que parece também influenciar as caixilharias de ferro. 
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Figura 5. Síntese das plantas tipo dos edifícios analisados. 

4. CONCLUSÕES 

O cruzamento da caracterização da casa burguesa com o levantamento agora realizado confirma uma 
enorme continuidade dos sistemas organizativos e construtivos com o tipo de edificado habitacional 
analizado. Tal continuidade parece apontar também para um certo consenso entre os profissionais mais 
proeminentes da cidade sobre algumas questões arquitectónicas, seguramente também baseado nas 
características da sua própria formação e da relação geracional que se estabelecia entre eles aquando 
da entrada na prática profissional. A Memória Descritiva do interessante edifício de Cassiano Barbosa 
na Rua de Cedofeita (xii), é muito reveladora deste quadro: 
“A construção faz-se segundo os métodos característicos da cidade: paredes de perpianho, estrutura 
horizontal e pavimentos em madeira, divisórias de tijolo, placa de cimento na cozinha e pavimentos e 
lambris, respectivamente de mosaico e de azulejo, no quarto de banho, retretes e na cosinha” (...)  
A fachada (...) atinge exactamente a altura do prédio vizinho do lado Norte para melhor manter a 
compostura da estética da rua (...) é guarnecida com algumas superfícies de cantaria, elemento 
predominante em quasi todos os prédio da Rua de Cedofeita que, por tal motivo, tem caracter próprio 
digno de ser mantido.” [  
Em síntese, as continuidades detectadas neste estudo, bem como em investigações anteriores 
sobre a arquitectura portuense [1] [2] [20] [22] [23], ao nível da relação com os sistemas herdados 
das formas de construir que foram constituindo uma tradição local, podem também ser alargadas, 
com segurança, aos dispositivos espaciais da casa burguesa do Porto, reforçando mais uma vez 
aquilo que chamámos em trabalhos anteriores, de sentido de continuidade integrador, que pode, 
ainda hoje, caracterizar a melhor arquitectura portuense. 
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