




 





 



 

 



 

 











FIG.1. Rua do Bonjardim, 541. Portão 
de acesso ao Bairro do Silva. 
(Fotografia da autora, 2018) 



 



FIG.2. Vista aérea do Bairro do Silva. 
Relação com o quarteirão. 

(Silva, 2018) 
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1. PORTO CANAL, “Rui Moreira 
defende ‘ilhas’ no Porto em vez de 
bairros na periferia”, Agosto de 
2013. [consultado a 12 de Março de 
2018]. Disponível em: «http://
portocanal.sapo.pt/noticia/6472/» 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/6472/
http://portocanal.sapo.pt/noticia/6472/


 FIG.3. Relação entre Ilha e cidade. 
A Estação de Metro, o Hospital, a 

Igreja, a Câmara Municipal. 
(Silva, 2018) 
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2. PORTO VIVO, Sociedade de 
Reabilitação Urbana, “Ilhas do 
Porto são uma oportunidade de 
reabilitação e repovoamento”, 
Abril de 2015. [consultado a 12 de 
Março de 2018]. Disponível em: «http://
www.portovivosru.pt/pt/
noticias/2015/04/27/ilhas-do-porto-
sao-uma-oportunidade-de-reabilitacao
-e-repovoamento» 







FIG.4. Trabalhadores numa fábrica. 
A máquina e a produção acelerada. 

(Todorov, 2017) 



 

 



FIG.5. Familistério de Jean Baptiste 
Godin. Século XIX. Espaço central. 

(University of Edinburgh, 2015) 
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3. [tradução da autora] in (Goitia, 
1978, p.174) 

“(…) anticipación de las ciudades- 
jardín del siglo XX nascidas de las 
ideas de Ebenezer Howard.” 



 FIG.6. Bairro Operário "O comércio 
do Porto" em Monte Pedral. 

(Marques da Silva, FIMS, 1905) 



 



 FIG.7. Reprodução de planta da 
cidade do Porto, da autoria de 
Georges Balck, originalmente 

publicada em 1813.  
(Balck, , [195-?] [1813]) 



 



 FIG.8. Caracterização das ‘Ilhas’ do 
Porto: principais tipos e adaptação 

do alçado da casa à face da rua. 
(Teixeira, 1996, p.184,185) 

Em cima, “Principais tipos de Ilhas” (página 184 do livro mencionado): 
1. Ilha construída num único lote; 
2. Ilha construída em dois lotes, com corredor central; 
3. Ilha construída em dois lotes, com as casas dispostas costas-com-costas e dois corredores laterais 
de acesso; 
4. Ilha construída em terrenos de traseiras correspondendo a vários lotes. Filas sucessivas de casas 
construídas costas-com-costas. 
 
 
Em baixo, “Adaptação da planta e do alçado da casa à face da rua para a construção de Ilhas nas trasei-
ras” (página 185 do livro mencionado): 
1. Planta e alçado original de habitação da classe média; 
2. Abertura de uma segunda porta para acesso independente à Ilha; 
3. Abertura de uma porta a meio do corredor, no início das escadas, para acesso à casa à face da rua. 



 



 FIG.9. Axonometria seccionada de 
habitações 'back-to-back', 1854. 

(Archives +, s.d.) 
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4. [tradução da autora] in (Oyón, 
2008, p.173) 

“(…) un tipo de habitación específi-
camente elaborado para responder 
a la franja més baja de la demanda 
generada durante el período de 
entreguerras.”  



 FIG.10. Passatge de Sant Pau. 
(Fotografia da autora, 2018) 
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5. [tradução da autora] in (Oyón, 
2008, p.194) 

“(…) un acceso-corredor central 
desde fachada que suele dividir el 
espacio en cuatro partes, tres dor-
mitorios y una (…) cocina – come-
dor.” 



FIG.11. Ilha na R. da Arrábida, Porto. 
(Fotografia da autora, 2014) 





FIG.12. Síntese de conceitos de 
protecção e intervenção em 
património arquitectónico. 

(Pereira, 2003, p.28)  
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6. Portugal, 2001-11-8. Lei nº 
107/2001: Lei de bases da política e 
do regime de protecção e valoriza-
ção do Património Cultural. Lisboa: 
Diário da República. 
(Artigo 2º, “Conceito e âmbito do 
património cultural”, p.5808) 
 
7. Portugal, 2001-11-8. Lei nº 
107/2001: Lei de bases da política e 
do regime de protecção e valoriza-
ção do Património Cultural. Lisboa: 
Diário da República. 
(Artigo 17º, “Critérios genéricos de 
apreciação”, p.5811) 
 
8. [tradução da autora] in (Capitel, 
1988, p.19) 

“Restaurar un edificio -dirá- no 
significa conservarlo, repararlo o 
rehacerlo, sino obtener su completa 
forma prístina, incluso aunque 
nunca hubiera sido así.” 
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9. [tradução da autora] in 
(Capitel, 1988, p.25) 

“La arquitectura alcanza valor 
en la condición vetusta que su 

pátina exhibe, o, mejor aún, en 
el icono romántico en que su 

ruina la convierte.”  
 

10. ( Solà-Morales, 2003, p.29, 
71 e 72) 
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11. [tradução da autora] in (Capitel, 
1988, p.41) 

“La ambición de Giovannoni de 
salvaguardar la ciudad antigua 
tropezó con la propia inconsistencia 
y ambigüedad de una tal cuestión: 
era el propio reconocimiento de la 
ciudad como antigua, como no con-
temporánea.”  
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12. ICOMOS, “O que é o Icomos”. 
[consultado a 13 de Junho de 2018]. Dispo-

nível em: «http://www.icomos.pt/
index.php/o-que-e-o-icomos/historia» 







Esq.L.1.
Cronologia associativa entre
história ca Cidade do Porto e
evolução do Bairro do Silva.



FIG.13. Pormenor da planta
de Telles Ferreira, 1882-1892.

Quadrícula 276.
(CMP, 1892)

Realce da área do Bairro.

- armazéns no corredor e por baixo da casa 1.
- casa 1 posterior a 1957 e com dois pisos para uma única família.
- habitações 2A a 5A por cima das habitações 2 a 5 e acessíveis por entradas distintas.
- habitações 6A a 8A por cima das habitações 6 a 8 e acessíveis por entradas comuns a estas últimas.
- habitações 22 a 26 acessíveis pelo pátio.
- habitações 27 a 31 acessíveis pelo “bairro de cima”.
- habit- habitações 27A a 31A por cima das habitações 27 a 31 e acessíveis por entradas comuns a estas últimas.
- habitações 34 a 43 possuem dois pisos para uma única família.
- 3 conjuntos de sanitários comuns.
- actualmente: total de 40 habitações organizadas em 23 “conjuntos” e em 4 zonas de edicado.

(consultar esquemas A e B do Volume II)

Esq.L.2.
Indicação da nomenclatura
das casas do Bairro do Silva.
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13. Planta passível de consultar no 
Arquivo Histórico da Câmara 
Municipal do Porto, Cota: D-CDT/
A3-309. 
 

14. Planta passível de consultar no 
Arquivo Histórico da Câmara 
Municipal do Porto, Quadrículas 
275 a 277, Cota: D-CDT/A4-51. 
 



 FIG.14. Pormenor de planta de 1928 
do projecto para as linhas da Estação 

de Caminhos-de-ferro da Trindade. 
(CMP, 1928) 

Note-se que parte das linhas estão 
desenhadas por cima de habitações 

pertencentes ao Bairro do Silva 
(assinalado a cinza). 
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15. Licença de Obra nº6/1895 
[Livro nº 136], passível de consultar 
no Arquivo Histórico da Câmara 
Municipal do Porto, Cota: D-
CMP/7(136) - f. 213-216. 
 
16. Licença de Obra nº89/1895, 
passível de consultar no Arquivo 
Histórico da Câmara Municipal do 
Porto, Cota: D-CMP/7(134) - f. 88. 
 

17 Licença de Obra nº89/1895, 
mencionada na referência anterior. 
 

18. Licença de Obra nº1111/1925, 
passível de consultar no Arquivo 
Histórico da Câmara Municipal do 
Porto, Cota: D-CMP/9(462) - f. 41-
44. 



 FIG.15. Fotografia aérea da cidade 
do Porto: 1939-1940, fiada 19, nº411. 

(CMP, 1939) 
 Identificação do Bairro. 
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19. Planta passível de consultar no 
Arquivo Histórico da Câmara 
Municipal do Porto, Cota: D-
CMP/21(28). 
 
20. Planta de obras de saneamento 
a efectuar no Bairro do Silva, 1939, 
passível de consultar no Arquivo 
das Águas do Porto, nos documen-
tos relativos ao número 541 da Rua 
do Bonjardim. 
 



 FIG.16. Acesso ao Bairro a partir do 
nº 541 da Rua do Bonjardim. 
(Fotografia da autora, 2018) 

FIG.17 e 18. Corredor de acesso 
ao Bairro. Percurso em contraluz. 

(Fotografias da autora, 2018)  



 

 



FIG.19. O pátio enquanto lugar 
de excelência de convívio e de 

salubrização. 
(Fotografia da autora, 2018) 

“(…) para o lado das traseiras de minha casa e lá para baixo era só “Bom dia” e “Boa tarde” 
e mais nada. (…) Éramos muito amigos do vizinho, que era como um irmão do meu marido, 
eram como irmãos! Chamava-se Viriato. Tinha uma senhora também (…) que é a Maria 
Adelaide. (…) Tinha outra que me deu pela barba, nem quero que me lembrem! (…) Tinha 
outras do outro lado também, uma chamada Glória, outra chamada Julinha… eram amigas! 
Ficávamos ali no pátio a conversar, vinha a ‘canalha’ brincar, jogar à bola, não se podia ter 
uma roupa estendida nem nada que eles jogavam por cima das cordas, só visto! Quando 
vim para aqui saiu a sorte grande ao meu filho (…) para ele foi a maior alegria (…) podia 
brincar (…)” - Entrevista à Dna. Irene, inquilina da casa 43, no dia 29 de Agosto de 2017. 
 
“Era uma maravilha para as crianças, os miúdos brincavam juntos, apesar de não haver 
boas condições. O ambiente ao princípio era uma maravilha, algumas pessoas eram como 
família (refere um sapateiro que vivia no Bairro, o Sr. Eduardo)… mas com o tempo foi-se 
degradando.” - Entrevista ao Sr. Manuel Pinto Ribeiro, inquilino da casa 38, no dia 25 de 
Fevereiro de 2018. 
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21. [tradução da autora] in (Oyón, 
2008, p.315) 
“Cuando la vivienda es pequeña, 
cuando se cohabita y hay sobreo-
cupación de los hogares existe la 
necesidad de buscar fuera, en la 
calle, el desahogo que no se tiene 
dentro de la misma. La calle se 
convierte así en la prolongación 
obligada de la casa, algo que es 
particularmente evidente entre los 
niños (…)”. 



 FIG.20. Sanitários comuns 
do “bairro de cima”. 

FIG.21. Sanitário adjacente 
ao acesso à casa 5A. 

(Fotografias da autora, 2018) 

 FIG.22 e 23. Vasos de flores, 
suportes em ferro forjado, 

um tanque de lavar a roupa, 
painel de azulejos. 

(Fotografias da autora, 2018) 

“Mudei a canalização e renovei a cozinha Coloquei alcatifa por cima do soalho em ambos 
os pisos e depois ainda pus novo soalho por cima da alcatifa do quarto pequeno; pus papel 
de parede; instalei persianas e coloquei uma janela nova no quarto de cima.” - Entrevista 
ao Sr. Manuel Pinto Ribeiro, inquilino da casa 38, no dia 25 de Fevereiro de 2018. 



 

22, 

23 

 

22.  “El hogar (…) tiene una dimen-
sión temporal y una continuidade, 
y es un producto gradual de la 
adaptación al mundo de la familia 
y del individuo.” in  (Pallasmaa, 
2017, p.18) 
 
23. “(…) ese lugar se convierte en 
una exteriorización y una exten-
sión de su ser” in (Pallasmaa, 2017, 
p.8) 
 



10m

L.1.
Planta de indicação dos cortes.

Nomenclatura dos desenhos:
L = desenhos de levantamento (plantas);
CL = cortes de levantamento;
Esq. L = esquemas de levantamento;
P = desenhos da proposta (essencialmente plantas);
CP = cortes da proposta;
EsEsq. P = esquemas da proposta.

Beatriz Filipe | Bairro do Silva



Beatriz FilipeA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva. | Bairro do Silva.

L2
Planta de coberturas

CL.A | Relação entre “bairro de baixo” e “bairro de cima”. Pátio como ‘vazio’ essencial.       5m

10m

5m CL.B | Relação entre “bairro de baixo” e “bairro de cima”.

L3.
Planta do nível 2.
Corte à cota 7,2m.

10m



Beatriz Filipe | Bairro do Silva.A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

5m 5mCL.C | Excerto de alçado da Rua do Bonjardim. Porta º541, acesso ao Bairro. CL.D | Corredor de acesso ao Bairro que se faz por dentro de uma casa burguesa.

10m 10m

L4.
Planta do nível 1.
Corte à cota 4,2m.

L5
Planta do nível 0.
Corte à cota 1,2m.
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24. Planta de obras de saneamento 
a efectuar no Bairro do Silva, 1939, 
passível de consultar no Arquivo 
das Águas do Porto, documentos 
relativos ao número 541 da Rua do 
Bonjardim. 



 FIG.24. Pormenor de alçado das 
habitações 2 a 5. Diferenciação de 

pisos através de materiais distintos. 
(Fotografia da autora, 2018) 



Esq.L.4.
Esquemas de ventilação e iluminação.

Em cima, Habitações 2A a 4A.
Em baixo, Habitações 2 a 4.

Esq.L.3.
Esquema de localização
das habitações 2 a 4.

A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva. | Bairro do SilvaBeatriz Filipe



Esq.L.5 | Localização das plantas expostas. Em baixo, casa 4. Em cima, casa 2A. Indicação do corte E.

Beatriz Filipe | Bairro do Silva.A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

1m 1m

L7.
Habitações 2 a 4.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa 2A.

L6.
Habitações 2 a 4.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa 4, acesso à casa 4A.
(a tracejado, indicação da porta referida no texto).

5m 5mCL.E | Corte transversal por uma das habitações do tipo 2 a 4 (à esquerda).



 



| Bairro do SilvaBeatriz Filipe

Esq.L.6.
Esquemas de localização
das habitações 5 e 5A.



A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

Esq.L.7.
Esquema de ventilação e iluminação.
Habitação 5.



acesso à
casa 5A

| Bairro do SilvaBeatriz Filipe

1m

L8.
Habitações 5 e 5A.
Planta do piso térreo.

Exemplar: casa 5, acesso à casa 5A.

CL.F | Alçado do edicado dos armazéns e das habitações 2 a 5.5m



 

 

FIG.25. Habitação 5. Acesso às 
duas divisões interiores a partir 
da sala comum. 
FIG.26. Habitação 5. Cozinha. 
Com acesso directo à rua mas 
também acessível a partir da 
zona comum da habitação. 
(Fotografias da autora, 2018) 



Beatriz Filipe | Bairro do Silva

Esq.L.8.
Esquema de localização
das habitações 6 a 8.



Beatriz Filipe | Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

CL.G | Alçado das habitações 6 a 8. Pátio e sanitários comuns.5m

1m

L9.
Habitações 6 a 8.

Planta do piso térreo.
Exemplar: casa 8, acesso à casa 8A.

Esq.L.9.
Esquemas de ventilação e iluminação.
Em cima, Habitações 6A a 8A.
Em baixo, Habitações 6 a 8.



A cidade de dentro. Um futuro para o bairro do Silva.

Esq.L.10 | Planta associativa entre as habitações 6 a 8 (em baixo) e 6A a 8A (em cima).

1m

L10.
Habitações 6 a 8.
Planta do 1º piso.
Exemplares: casa 7A e 8A.

5mCL.H | Corte transversal pelas habitações 6 a 8.



 



Esq.L.11.
Esquema de localização
das habitações 22 a 26.

Beatriz Filipe | Bairro do Silva



A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

Esq.L.12.
Esquemas de ventilação e iluminação.
Habitações 22 a 26.



CL.I | Alçado do edicado central voltado para o pátio. Habitações 22 a 26 e 27 a 31.5m

L11.
Habitações 22 a 26.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa 24.

1m

Beatriz Filipe | Bairro do Silva



 

FIG.27. Entrada da casa 24. 
(Fotografia da autora, 2018) 



 FIG.28. Habitação 31 (rés-do-chão). 
Vista contínua desde a porta de 

entrada até ao quarto das traseiras, 
passando pela cozinha, a meio.  

Neste compartimento observa-se 
uma adaptação: a colocação de um 
lavatório ( e de uma sanita) na zona 

do canto, colmatando, assim, uma 
carência da habitação. 

(Fotografia da autora, 2018) 



Beatriz Filipe | Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

Esq.L.14.
Esquemas de ventilação e iluminação.
Em cima, Habitações 27A a 31A.
Em baixo, Habitações 27 a 31.

Esq.L.13.
Esquema de localização
das habitações 27 a 31.



A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva. Beatriz Filipe | Bairro do Silva

acesso à
casa 31A

1m1m

CL.E | Corte transversal pelas habitações 22 a 26 e 27 a 31 (à direita).CL.J | Alçado de entrada nas habitações 27 a 31. 5m 5m

L13.
Habitações 27 a 31.
Planta do 1º piso.

Exemplar: casa 31A.

L12.
Habitações 27 a 31. 
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa 31, acesso à casa 31A.
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 FIG.31. Habitação 36. 
Entrada, sala comum e escadas 

de acesso à divisão do 1º piso. 
(Fotografia da autora, 2018) 



P0 P1

Beatriz Filipe | Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

CL.M | Corte transversal pelas habitações 39 a 43 e pelos sanitários comuns do “bairro de cima”. 5m

Esq.L.16.
Esquemas de ventilação e iluminação.

Habitações 34 a 43.

Esq.L.15.
Esquema de localização
das habitações 34 a 43.



CL.N | Alçado das habitações 39 a 43.

1m

Beatriz Filipe | Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

5m

1m

Anomalias:
A. reboco a descascar
B. os eléctricos quimados
C. manchas de humidade no tecto
D. manchas de humidade na parede
E. pavimento apodrecido e a ceder
FF. caixilho apodrecido e a ceder
G. ssuras consideráveis na parede

L15.
Habitações 34 a 43.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa 34.

L14.
Habitações 34 a 43.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa 34.

CL.L | Alçado das habitações 34 a 38. Corte pelo corredor do “bairro de baixo”. Casa 1 (à direita). 5m



 

FIG.32. Habitação 34. 
Compartimento ‘habitual’ do 1º 
piso. 
(Fotografia da autora, 2018) 
 
FIG.33. Habitação 35. 
Compartimento do primeiro piso 
mais amplo devido ao alargamento 
da trapeira. 
(Fotografia da autora, 2018) 



 FIG.34. Habitação 34. 
Aproveitamento do espaço por 

baixo das escadas enquanto 
pequena área de arrumo. 

(Fotografia da autora, 2018) 

 FIG.35. À esquerda, prateleira 
improvisada no vão das escadas 

da habitação 35. 
(Fotografia da autora, 2018) 

 
 FIG.36. À direita, prateleira 

improvisada no vão das escadas 
da habitação 31A (1º piso). 

(Fotografia da autora, 2018) 



 



 FIG.37. Revestimento 
exterior das casas 2 a 5. 

(Fotografia da autora, 2017) 



 

FIG.38. Revestimento exterior 
de algumas trapeiras com chapa 
ondulada. Vista da trapeira da 
casa 31A. 
(Fotografia da autora, 2018) 



 FIG.39. Habitação 37. 
Marcação da zona de entrada por 

meio de um lambril em azulejo. 
(Fotografia da autora, 2017) 



 

 



 FIG.40. O Bairro do Silva, 
praticamente abandonado à 

vista de todos, na Baixa da 
cidade do Porto, junto a um 

interface de transportes 
muito movimentado. 

(Silva, 2018) 



 







 FIG.41. Relação entre Ilha e cidade. 
Bairro visto da entrada traseira à 

cota baixa da Estação de Metro da 
Trindade. 

(Melo, 2019) 



 



 FIG.42. Pátio. 
Em primeiro plano o tanque 

inutilizado, de seguida, as 
casas 6 a 8. 

(Fotografia da autora, 2018) 

“Não se podia dar uma casa de vago que era logo aos 3, 4 e 5 à porta! Quando vim para 
esta casa, se o meu marido não fosse conhecido do Sr. Mário também não ficava com a 
casa porque já estavam aí uns poucos mais primeiro que eu (…) mal se desse uma casa de 
vago era aos 5, 6… era uma coisa doida! E depois… o metro deu cabo de tudo, também...” - 
Entrevista à Dna. Irene, inquilina da casa 43, 29 de Agosto de 2017. 



 



Esq.L.14. Serviços próximos 
do Bairro do Silva.

(cinza escuro)
Raio de 800m

Transportes públicos
Estacionamento
Padarias
Comércio

Educação
Cultura
Correios
Cemitério

Saúde e Acção Social
Administração e Justiça
Protecção Civil e Segurança
Praças e Zonas Verdes

Um futuro para o Bairro do SilvaBeatriz Filipe



 



FIG.43. Fábrica Lehmann: um 
edifício reaproveitado. 

(Montse, 2014) 
FIG.44. Fábrica Lehmann; 

novos usos: lojas e ateliers. 
(Jacqueline, 2015) 
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26. “utilizadores da arquitectura, 
como elementos que, por um lado, 
completam a obra pela sua experi-
ência e uso do espaço e, por outro, 
participam no seu processo de for-
mação e transformação ao longo do 
tempo” in (Farias, 2018, p.274) 
27. “Those who do not remember the 
past are condemned to repeat it.”, 
George Santayana - frase inscrita 
numa placa de apresentação de 
uma das exposições presentes no 
campo de Auschwitz I, Cracóvia. 



FIG.45. Porta e janela da casa 25.  
A célula habitacional é, primeira-
mente, lida no exterior por estes 

dois elementos. Ritmo. 
(Fotografia da autora, 2018) 



fí

ti



10m

P.1.
Proposta para o Bairro do Silva.
Planta de indicação dos cortes.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do Silva



CP.B | Relação entre “bairro de baixo” e “bairro de cima”.

P.3.
Proposta para o Bairro do Silva.

Planta do nível 2.
Corte à cota 7m.

(zona sombreada, corte à cota 5,6m)

5m 5mCP.A | Relação entre “bairro de baixo” e “bairro de cima”. Pátio como ‘vazio’ essencial.

P.2.
Proposta para o Bairro do Silva.
Planta de coberturas.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

10m 10m



5m 5mCP.C | Excerto de alçado da Rua do Bonjardim. Porta nº 541, acesso pré-existente ao Bairro.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

10m 10m

CP.D | Corredor pré-existente de acesso ao Bairro. Espaço para arrumação de bicicletas.

P.5.
Proposta para o Bairro do Silva.

Planta do nível 0.
Corte à cota 1,2m.

P.4.
Proposta para o Bairro do Silva.
Planta do nível 1.
Corta a cota 4,2m.
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 28. RGEU, RERU, PDM Porto e 
Recomendações Técnicas de Ha-
bitação Social, a título de exemplo. 
29. Esta casa terá sido, certamen-
te, construída entre 1957, ano de 
nascimento do meu pai, e 1969, 
ano de nascimento da minha tia.  



 FIG.46. Vista a partir do acesso à 
cota alta da Estação de Metro da 

Trindade. A figura humana marca a 
localização da nova entrada prevista 
para o Bairro do Silva na Travessa do 

Alferes Malheiro. 
(Melo, 2019) 

CP.E | Corte pelo novo acesso a partir da Travessa do Alferes Malheiro. 



 

 FIG.47. Esquisso da nova entrada 
a partir da Travessa do Alferes 
Malheiro. 
(Desenho da autora, 2018) 



 FIG.48. Esquisso do pátio com 
uma zona diferenciada ao fundo, 
desenhada por um banco e uma 
árvore que torna esta área mais 

fresca e abrigada. 
(Desenho da autora, 2018) 



 FIG.49. Esquisso do pátio entre as 
habitações do tipo A e do tipo B. 
Relação com o pátio principal. 
(Desenho da autora, 2018) 



Esq.P.1. 
Proposta para o Bairro do Silva. 
Espaço exterior e estruturas comuns. 

FIG.50. Esquisso da sala 
comunitária, correspondente 

à área de dois armazéns 
situados por baixo da casa 1. 
A diferenciação da direcção 
do pavimento marca o eixo 
da parede de meação entre 

os armazéns. 
(Desenho da autora, 2018) 



 FIG.51. Esquisso do pátio à cota 
alta, na área da casa 1 (a demolir). 
(Desenho da autora, 2018) 



 FIG.52. Esquisso do  local de 
armazenamento de bicicletas, 

situado no corredor pré-
existente de acesso ao Bairro. 

(Desenho da autora, 2018) 



 



 FIG.53. Corredor das casas 39 a 43. 
Os bancos abrigam contadores de 

electricidade e são também o local 
ideal para o habitante colocar as 

suas plantas, quando não o utiliza 
para o seu propósito primeiro. 

Por último, os bancos tornam o 
alçado “mais tridimensional”. 

(Fotografia da autora, 2018) 
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30. Quando foi obrigatório colocar 
contadores a minha avó decidiu 
mandar fazer uns bancos para os 
esconder/proteger e, assim, os 
moradores também se podiam 
sentar à porta de casa, a conversar 
ou simplesmente a apanhar sol . 



 FIG.54. Estratégia projectual. 
(Desenho da autora, 2019) 



 



 FIG.55. Módulo funcional. 
(Desenho da autora, 2019) 



 



Esquema tridimensional.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do Silva

P.6.
Proposta para o Bairro do Silva.

Habitação tipo A.
Axonometria explodida.



A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do silva.

Esq.P.3.
Esquema de localização
das habitações tipo A.

Esq.P.2.
Esquema de ventilação e iluminação.
Habitação tipo A.

P.7.
Habitação tipo A.
Corte axonométrico.

P0 P1



1m 1m

CP.G | Alçado do edicado da sala comunitária, do pátio à cota alta e das habitações tipo A.

P.9.
Habitações tipo A.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa A3.

5m 5m

P.8.
Habitações tipo A.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa A3.

CP.F | Corte transversal por uma das habitações tipo A (à esquerda).

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.



 

 

 FIG.56. Móvel parede. Estante 
voltada para o corredor e rou-
peiros voltados para os quartos. 
No meio, isolamento acústico. 
Portas de correr que deslizam 
para o espaço conseguido com 
a espessura do isolamento. 
(Desenho da autora, 2018) 



Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do Silva

P.10.
Proposta para o Bairro do Silva.

Habitação tipo B.
Axonometria explodida.

Esquema tridimensional.



P.11.
Habitação tipo B.
Corte axonométrico.

Esq.P.5.
Esquema de localização
das habitações tipo B.

Esq.P.4.
Esquema de ventilação e iluminação.
Habitações tipo B.

A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

P1P0



1m 1m

CP.I | Corte transversal pelas habitações tipo B.

P.13.
Habitações tipo B.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa B3.

P.12.
Habitações tipo B.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa B3.

5m 5mCP.H | Alçado das habitações tipo B. Pátio dividido em duas zonas distintas.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.



 

 FIG.57. Casa das Marinhas, arqui-
tecto Viana de Lima, Esposende 
1954-57. Pormenor da zona de pé-
direito duplo que comunica com a 
sala, em baixo, por meio de painéis 
deslizantes presentes no corredor: 
o piso superior. 
(Fotografia da autora, 2014) 



FIG.58. Casa das Marinhas, arqui-
tecto Viana de Lima, Esposende 

1954-57. Pormenor da zona de pé-
direito duplo: corredor superior 

que comunica com a sala. 
(Fotografia da autora, 2014) 



 

 FIG.59. Casa das Marinhas, 
arquitecto Viana de Lima, 
Esposende 1954-57. Pormenor 
da zona de pé-direito duplo. 
(Fotografia da autora, 2014) 



P.14.
Proposta para o Bairro do Silva.

Habitação tipo C.
Axonometria explodida.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do Silva

Esquema tridimensional.



P.15.
Habitação tipo C.
Corte axonométrico.

Esq.P.6.
Esquema de ventilação e iluminação.
Habitações tipo C.

Esq.P.7.
Esquema de localização
das habitações tipo C.

A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

P0 P1 P2



1m 1m

CP.L | Alçado das habitações tipo C. Entrada à cota alta. Corte pela sala comunitária.5m 5mCP.J | Alçado voltado para o pátio das habitações tipo C.

P.17.
Habitações tipo C.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa C1.

P.16.
Habitações tipo C.
Planta do piso térreo (nível do pátio).
Exemplar: casa C1.

Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do SilvaA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.



1m

5m

P.18.
Habitações tipo C.
Planta do 2º piso.
Exemplar: casa C1.

CP.F.(repetido) | Corte transversal pelas habitações do tipo C. (à direita).

A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.



P.19.
Proposta para o Bairro do Silva.
Possibilidades organizativas.
(piso térro, 1º piso, 2º piso)

| Um futuro para o Bairro do Silva

1m

Beatriz Filipe



 

 

 FIG.60. Móvel parede. Estante 
voltada para o corredor e armário 
voltado para o ‘quarto-sala’. 
(Desenho da autora, 2018) 



Beatriz Filipe | Um futuro para o Bairro do Silva

Esquema tridimensional.

P.20.
Proposta para o Bairro do Silva.

Habitação tipo D.
Axonometria explodida.



A cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva.

P.21.
Habitação tipo D.
Corte axonométrico.

Esq.P.9.
Esquema de localização
das habitações tipo D.

Esq.P.8.
Esquema de ventilação e iluminação.
Habitações tipo D.

P1P0



1m 1m

CP.N | Alçado das habitações tipo D. Corte pela Travessa do Alferes Malheiro (acesso ao Metro).CP.M | Alçado das habitações tipo D (entrada pela sala-quarto). Corte pela sala comunitária.

P.23.
Habitações tipo D.
Planta do 1º piso.
Exemplar: casa D5.

P.22.
Habitações tipo D.
Planta do piso térreo.
Exemplar: casa D5.

Beatriz FilipeA cidade de dentro. Um futuro para o Bairro do Silva. | Um futuro para o Bairro do Silva

5m 5m



CP.O | Corte transversal pelas habitações do tipo D.

P.24.
Sobreposição entre existente (amarelo)
e proposta. Redesenho da trapeira.
Proposta: maior altura e maior área.
Exemplar: casa D5.



 FIG.61. Habitações no Bairro da 
Bouça, arquitecto Álvaro Siza 

Vieira, Porto, 1973-77 /2004-06. 
(último piso destacado) 

(Siza, 1978) 



 



  
FIG.62 e 63. “Alter Ego”, Jean 
Musseau e Thierry Peltraut , 

Europan 1994. 
(Musseau, Peltraut, 1994) 



 

 



 FIG.64 e 65. “Tube House”, 
Charles Correa, 1961. 

(Correa, 1961) 



FIG.66. Desenhos técnicos das 
habitações em Carabanchel, 
Aranguren e Gallegos, 2003. 
(Aranguren, Gallegos, [2003]) 



 FIG.67. Habitações em Carabanchel, 
Aranguren e Gallegos, 2003. 

(Aranguren, Gallegos, [2003]) 
 
FIG.68. Habitações em Carabanchel, 

Aranguren e Gallegos, 2003. Espaços 
individualizados: quartos. 

(Aranguren, Gallegos, [2003]) 



FIG.69. Habitações em Caraban-
chel, Aranguren e Gallegos, 2003. 
Relação entre espaço a cotas 
distintas. 
(Aranguren, Gallegos, [2003]) 
 
 FIG.70. Habitações em Caraban-
chel, Aranguren e Gallegos, 2003. 
Espaço amplo comum. 
(Aranguren, Gallegos, [2003]) 



 Esq.P.10. Composição da cobertura:  
chapa ondulada, vigota de madeira 

para fixação da chapa, vigota de 
madeira (estrutural) intercalada por 

isolamento térmico, placa OSB, 
vigas de madeira. 

 
Esq.P.11. Duplicação de viga que 

suporta o piso na zona do vão das 
escadas.  



P.25 | Pormenor construtivo (relativo ao corte CP.F.). Habitações do tipo A e C. 50cm



50cm P.26 | Pormenor construtivo (relativo ao corte CP.B.). Habitações do tipo C e D.



 



 FIG.71. Persiana projectante presen-
te na habitação 31, rés-do-chão do 

Bairro do Silva. Pretende-se usar 
uma solução semelhante. 

(Fotografia da autora, 2018) 



 



FIG.72. Proposta para o Bairro do 
Silva. Materialização exterior. Rela-

ção com a cidade que lhe é imediata. 
(Montagem da autora, 2019) 



 



 FIG.73. Casa Vaz de Pais, em 
Chamusca da Beira, projecto de 

João Mendes Ribeiro, 2006. 
Materialidade da estrutura da 

cobertura contrastante com as 
paredes brancas e lisas. 

(Guerra, 2016) 



31

31. Pode encontrar-se esta materi-
alidade na Casa Vaz de Pais, em 
Chamusca da Beira (FIG.73), pro-
jecto de João Mendes Ribeiro 
(2006). 



 FIG.74. Materialidade e ambiência 
no interior da célula habitacional. 

(Desenho da autora, 2019) 









32. No âmbito da sessão pública 
“Pensar, Construir, Habitar”, promo-
vida pelo Habitar Porto, 15 de Junho 
de 2018, Espaço Mira Fórum, Porto.  

33. Helena Amaro, advogada e inves-
tigadora no MDT-CEAU-FAUP, no 
âmbito da sessão pública “Pensar, 

Construir, Habitar”. 
34. Sessão Pública realizada a 5 de 
Julho de 2018 no Teatro do Campo 

Alegre. 
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33

34



35. Expressão utilizada pela Arqui-
tecta Helena Roseta, no âmbito da 
sessão pública “Pensar, Construir, 
Habitar”. 
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 FIG.75. A minha avó paterna, uma 
das proprietárias do Bairro do Silva, 

sentada no banco em frente à casa 4. 
(Fotografia da autora, 2018) 



 



 Esq.P.12. Tabela comparativa de áreas 
gerais. Bairro do Silva (cinza claro), 

Proposta (rosa) e RGEU (cinza escuro) 



 



Esq.P.13. Esquema comparativo. 
Iluminação e ventilação naturais. 
Em cima, uma das casas 34 a 43; 

em baixo, proposta para uma habi-
tação Tipo D, localizada na implan-
tação das casas anteriores. Melhor 

qualidade habitacional com áreas 
maiores e melhores condições de 

ventilação e iluminação natural. 



 



Esq.P.14. Esquema de pavimentos. 
Proposta: interior do quarteirão 

mais permeável. 
(existente: interior do quarteirão 

praticamente impermeável). 



 FIG.76. Habitações na Praça D. 
Afonso V, de Pereira da Costa. 
Janelas interiores no espaço da 
casa-de-banho. 
(Moura, 2010) 





36

36. No âmbito da apresentação do 
Programa Estratégico para as Ilhas 
do Porto na sessão pública: 
“Arquipélago”, realizada a 5 de 
Julho de 2018 no Teatro do Campo 
Alegre.  





































Doc.1. Pormenor de planta da cidade do Porto, da autoria de Georges Balck, originalmente publicada em 1813.  
Arquivo Histórico da CMP, cota D-CDT/B2-1. 

(relativo ao Capítulo 1, p.27) 

Pormenor da planta da cidade do Porto, da autoria de Georges Balck, originalmente publicada em 1813.  
A branco, indicação da área onde se insere o Bairro do Silva. 

(Sítio dos Laranjais e Campo das Hortas) 



Doc.2. Pormenor da planta topográfica do Porto, desenhada por G. Costa Lima, em 1839. 
Arquivo Histórico da CMP, cota F-NP/CMP/7/3102. (escala aproximada à planta ao lado) 
(relativo ao Capítulo 1, p.27)  

Pormenor da planta topográfica do Porto, desenhada por G. Costa Lima, em 1839.  
A branco, indicação da área onde se insere o Bairro do Silva. 
(Sítio dos Laranjais e Campo das Hortas) 



Doc.3. Reprodução de planta topográfica de 1853 entre a Rua de Liceiras e a Praça da Trindade.  
Arquivo Histórico da CMP, cota D-CDT/A3-309.  

(relativo ao Capítulo 2, p.45) 

 N 



Doc.4. Reprodução da planta topográfica da cidade do Porto, levantada sob direcção de Augusto Gerardo Telles Ferreira. 1882-1892. 
Quadrícula 276, acompanhada por parte da quadrícula 275 e 277, em cima e em baixo, respectivamente. 
Arquivo Histórico da CMP, cota D-CDT/A4-51 (275, 276, 277).  
(relativo ao Capítulo 2, p.45) 

 N 



Doc.5. Pormenor de Licença de Obra nº6/1895 [Livro nº 136]. 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, Cota: D-CMP/7(136) - f. 213-216. 

(relativo ao Capítulo 2, p.47) 

 

 N 



Doc.6. Pormenor de Licença de Obra nº89/1895. 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, Cota: D-CMP/7(134) - f. 88. 
(relativo ao Capítulo 2, p.47) 



Doc.7. Pormenor de Licença de Obra nº1111/1925. 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, Cota: D-CMP/9(462) - f. 41-44. 

(relativo ao Capítulo 2, p.47) 



Doc.8. Pormenor de planta das linhas da Estação da Trindade para o Caminho de Ferro do Norte de Portugal. 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, Cota: D-CMP/21(28)  
(relativo ao Capítulo 2, p.49) 

 N 



Doc.9. Fotografia de um documento da Companhia dos Caminhos-de-ferro do Norte de Portugal: aviso de expropriação de algumas casas do Bairro do Silva.  
Arquivo das Águas do Porto, documentos relativos ao número 541 da Rua do Bonjardim.  

(relativo ao Capítulo 2, p.49) 



Doc.10. Fotografia de um documento da Companhia dos Caminhos-de-ferro do Norte de Portugal: indicação das casas expropriadas e demolidas.  
Arquivo das Águas do Porto, documentos relativos ao número 541 da Rua do Bonjardim.  
(relativo ao Capítulo 2, p.49) 



Doc.11. Memória descritiva relativa a planta de obras de saneamento a efectuar no Bairro do Silva, 1939. 
Arquivo das Águas do Porto, documentos relativos ao número 541 da Rua do Bonjardim.  

(relativo ao Capítulo 2, p.49) 



Doc.12. | Reprodução de planta de obras de saneamento a efectuar no Bairro do Silva, 1939, passível de consultar no Arquivo das Águas do Porto, nos documentos relativos ao número 541 da Rua do Bonjardim. Indicação das habitações levantadas. Note-se que a numeração nesta planta apresentada não é equivalente à numeração actual das casas.



(Doc.12.)









Esquema A | Numeração das habitações por volta de 1928. 
Bairro do Silva consolidado e no seu estado “maior”. 

(relativo ao Capítulo 2, p.44) 



Esquema B | Numeração das habitações por volta de 1938. 
Casas expropriadas e demolidas para a construção da Estação Ferroviária da Trindade. 
(relativo ao Capítulo 2, p.44) 



(relativo ao Capítulo 2, p.59) 



(relativo ao Capítulo 2, p.59) 



IMG.1. Corredor das casas 39 a 43. | IMG.2. Corredor das casas 34 a 38. 
IMG.3. Sanitários comuns do “bairro de cima”, no pátio adjacente às habitações 34 e 43.  

(relativo ao Capítulo 2, p.59) 

1 2 

3 



IMG.4. Escadas de acesso ao “bairro de cima”. 
IMG.5. Corredor de acesso ao armazém e às habitações do “bairro de baixo”. | IMG.6. Casas 5 e 5A, no fundo, e sanitários comuns. 
(relativo ao Capítulo 2, p.59) 

4 

5 6 



IMG.7. Cozinha da habitação 4 (piso térreo).  
IMG.8. Escadas de acesso à habitação 2A (piso 1).  

(relativo ao Capítulo 2, p.63) 

7 8 



IMG.9. Patamar das escadas de acesso à habitação 2A. 
IMG.10. Casa 2A: espaço comum à esquerda, quarto à direita. Divisões acessíveis pelo patamar das escadas. | IMG.11. Casa 2A: cozinha. 
(relativo ao Capítulo 2, p.63) 

9 

10 11 



IMG.12. Patamar das escadas de acesso à habitação 3A. | IMG.13. Cozinha da habitação 3A.  
IMG.14. Casa 3A: janela interior do quarto acessível pelo patamar das escadas. | Casa 3A: quarto da imagem anterior, janela da fachada.  

12 13 

14 15 



IMG.16. À esquerda, acesso à cozinha da casa 5, à direita, acesso às escadas da habitação 5A. 
IMG.17. Habitações 6, 7 e 8. Tanque. 
(relativo ao Capítulo 2, p.67 e 71) 

16 

17 



IMG.18. Cozinha da habitação 8 (piso térreo). | IMG.19. Casa 8: divisão acessível pela cozinha..  
IMG.20. Escadas de acesso à habitação 8A (piso 1). | IMG.21. Casa 8A: espaço comum iluminado pela janela da trapeira.  

(relativo ao Capítulo 2, p.71) 
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IMG.22. Cozinha zona comum da habitação 7A. | IMG.23. Casa 7A: divisão iluminada pela trapeira. 
IMG.24. + IMG.25. Casa 7A: divisão anterior sem mobília ou objectos. 
(relativo ao Capítulo 2, p.71) 
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IMG.26. Espaço comum da habitação 24. | IMG.27. Casa 26 - excepção organizativa: corredor de acesso à divisão central e à cozinha. 
IMG.28. Área comum da habitação 31 (piso térreo). | IMG.29. Casa 31: janela voltada para o pátio com persiana projectante. 

(relativo ao Capítulo 2, p.75 e 89) 
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28 29 



IMG.30. Escadas de acesso à habitação 31A. 
IMG.31. Casa 31A: aproveitamento da zona de menor altura para arrumação. | IMG.32. Casa 29A: aproveitamento de espaço para arrumação. 
(relativo ao Capítulo 2, p.89) 

30 

31 32 



IMG.33. Espaço comum da habitação 34. | IMG.34. Casa 35: área comum e escadas de acesso à divisão de cima. 
IMG.35. Casa 36: escadas de acesso ao compartimento do 1º piso. 

(relativo ao Capítulo 2, p.83) 
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IMG.36. Casa 36: quarto do piso 1. | IMG.37. Casa 36: relação entre zona da trapeira e espaço resultante da inclinação da cobertura. 
IMG.38. Casa 36: janela da trapeira. | IMG.39. Casa 40: divisão superior. 
(relativo ao Capítulo 2, p.83) 

36 

38 

37 

39 



IMG.40. Casa 43: habitação da Dna. Irene, inquilina permanente. | IMG.41. Casa 43: cozinha. 
IMG.42. Habitação 43: divisões separadas por cortinas. | IMG.43. Casa  43: quarto no 1º piso. 

(relativo ao Capítulo 2, p.83) 
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IMG.44. Casa 1 com armazém no piso térreo. | IMG.45. Escadas de acesso à casa 1. 
IMG.46. Casa 1: estrutura das escadas interiores. | IMG.47. Casa 1: espaço comum em relação com a cozinha. 
(relativo ao Capítulo 2, p.85) 
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IMG.48. Casa 23: estrutura do tecto/piso e de uma parede divisória. | IMG.49. Casa 23: “esqueleto” da habitação (tijolo não é material original). 
IMG.50. + IMG.51.  Chapa metálica na zona inferior da porta. 

(relativo ao Capítulo 2, p. 87 e 89) 

50 51 

48 49 



IMG.52. Habitações 31 e 31A: duas folhas de meia altura. | IMG.53. Habitação 39: uma folha inferior e outra superior, envidraçada. 
IMG.54. Casa 35: Porta metálica e painel de azulejos à entrada. | IMG.55. Janela da casa 25 e porta da casa 26 em caixilharia metálica. 
(relativo ao Capítulo 2, p.89) 

54 55 
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IMG.56. a IMG.59. Diversidade de cor e texturas nas diversas caixilharias de portas e janelas do Bairro do Silva. 
(relativo ao Capítulo 2, p.89) 

58 59 

56 57 



IMG.60. a IMG.63. Diversidade de cor e texturas nas diversas caixilharias de portas e janelas do Bairro do Silva. 
(relativo ao Capítulo 2, p.89) 

62 63 

60 61 



































































































Os seguintes desenhos a vermelho (nova construção) e amarelo (demolições 
ou alterações) permitem compreender as intervenções efectuadas, que passam 
essencialmente pela uniformização dos vãos e pela renovação de toda a estru-
tura das coberturas e redesenho das trapeiras. Verifica-se igualmente um tra-

balho de uniformização de pisos pelo seu pé-direito bem como o redesenho do 
espaço da célula habitacional. 

Nos alçados, a pontual relocalização das padieiras bem como a diminuição 
dos vãos ou a colocação de Etics leva a que estes desenhos aparentem grandes 
alterações. Comparando com os desenhos em planta, verifica-se que as inter-

venções no existente são mínimas. 

Os armazéns são transformados em espaços para usufruto comum. Já as 
grandes demolições de edificado dão origem a novos vazios, espaços de estar e 

lazer.  
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Os desenhos que se seguem são repetidos, tendo sido apresentados ao longo 
dos painéis presentes no Capítulo 3 do Volume I, referente à proposta projectu-
al pensada para o Bairro do Silva. 

São apresentados novamente neste volume, numa escala maior, de forma a 
que o leitor possa compreender melhor alguns pormenores, complementando a 
memória descritiva e justificativa presente no Volume I. 

Os desenhos que se seguem foram escolhidos por se considerar que poderão 
ser os que melhor representam a proposta, podendo ser lidos enquanto 

“secções-tipo”. 

Para além de cortes e alçados, não se considera necessária a apresentação 
de qualquer outro desenho numa escala maior neste volume, uma vez que os 

restantes desenhos já foram expostos com escalas adequadas. 







 
O cálculo das áreas presentes na proposta e a respectiva análise comparativa 

com as áreas estipuladas pelo RGEU permitiu justificar a intervenção, na medi-

da em que as habitações propostas apresentam, na maioria dos casos, dimen-
sões que vão de encontro à legislação, numa tentativa de assegurar a qualidade 
habitacional. 

Este factor, juntamente com todos os outros apresentados e justificados no 
Volume I (organização da célula habitacional, ventilação e iluminação naturais, 
novos espaços exteriores, entre outros), garantem habitações confortáveis, fun-

cionais e mais saudáveis que as existentes. 



No exemplar medido (e desenhado) da habitação tipo A note-se que somente 

a área útil total e a zona de tratamento de roupa não correspondem às dimen-
sões indicadas pelo RGEU. Os restantes compartimentos conseguem possuir 
áreas maiores do que as estipuladas. 

O quarto-de-banho é o único compartimento sem iluminação ou ventilação 
naturais, pelo que se poderá recorrer a ventilação mecânica bem como a ilumi-

nação eléctrica ou natural, por meio de janelas interiores. 



No exemplar medido (e desenhado) da habitação tipo B, as áreas da cozinha 

e da zona de tratamento de roupa bem como a área útil total não correspondem 

às dimensões indicadas pelo RGEU. Os restantes compartimentos conseguem 

possuir áreas maiores do que as estipuladas. 

O quarto-de-banho é o único compartimento sem iluminação ou ventilação 

naturais, pelo que se poderá recorrer a ventilação mecânica bem como a ilumi-

nação eléctrica ou natural, por meio de janelas interiores. 

A sala é iluminada zenitalmente. 



No exemplar medido (e desenhado) da habitação tipo C note-se que apenas 

a sala (soma da áreas das duas zonas de sala/espaço comum) e a zona de trata-
mento de roupa não correspondem às dimensões indicadas pelo RGEU. Os res-
tantes compartimentos conseguem possuir áreas maiores do que as estipuladas. 

Os quartos-de-banho são os únicos compartimentos sem iluminação ou 
ventilação naturais, pelo que se poderá recorrer a ventilação mecânica bem 

como a iluminação eléctrica ou natural, por meio de janelas interiores. 



No exemplar medido (e desenhado) da habitação tipo D note-se a zona de 
tratamento de roupa não corresponde às dimensões indicadas pelo RGEU. 

Também a sala e um dos quartos não alcançam a área estipulada, apesar de a 
distância entre área da proposta e área estipulada pelo RGEU ser mínima. Os 

restantes compartimentos conseguem possuir áreas ligeiramente maiores do 
que as estipuladas. 

Os quartos-de-banho são os únicos compartimentos sem iluminação ou 

ventilação naturais, pelo que se poderá recorrer a ventilação mecânica bem 
como a iluminação eléctrica ou natural, por meio de janelas interiores ou clara-

bóia, no caso do quarto-de-banho do piso superior. 
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