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Abstract
The question what are the spaces between buildings?, was the starting point
for the development of a research project that proposed to reinterpret,
critically, the problems which are inherent in the current strategies for the
conception of public space, and trying to relate all the factors that influence
the job of the architect in this demanding task of urban transformation.
The space between buildings was chosen as the object to give shape to our
reflection, after recognizing that, in the current criticism, the attention is
predominantly given to the buildings and the urban plans, as the study on
the spaces that connects everything and everyone – the old buildings, the
new ones and ones in project – is still scarce, and the same goes to the
theory of the organization of these spaces.
From the point of view of authors such as Oriol Bohigas and Jordi
Borja, the public space should be the representation of a society and the
life quality of its citizens. However, it is verified that this relationship has
been violated by the conflict of interest regarding the use of public land.
In addition, the extreme specialization of the intervening areas weakens
the production process, as well as the subsequent management of public
spaces. As a result, the concept of public space has been vulgarized,
distorted and became a product that is manipulated by market laws and by
those with economic power. In units of collective housing, which has been
the predominant program in the construction of cities since the beginning
of the 20th century, it is often to encounter disqualified public outdoor
spaces, especially in projects with social scope. Therefore, we deepen our
study by emphasizing the connection between the design of building and
of the outer space, with the intention to produce principles that can serve
as guidelines for future design processes. The conception of public space
should be supported by a system which articulates the interests of different
entities, as well as the knowledge of the various scientific areas, and which
also promotes an active participation of citizens in the creative process.
The process of construction of this project gathered: investigation
of bibliographic sources; physical experience of projects, that tests the
authenticity of the theories acquired in the readings; and production of
materials and iconographic documents, that constitute our personal archive.
These phases were essential to elaborate the answer to the initial question,
which ultimately seeks to reclaim the position of public space in the topics
of contemporary debate on Architecture and Urbanism.

Keywords:
contemporary city; public space; space between buildings; private space,
architecture of colletive housing.
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Resumo
A pergunta o que são, verdadeiramente, os espaços que fazemos entre os
edifícios?, foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho
de investigação que propôs reinterpretar, criticamente, as problemáticas
presentes nas estratégias atuais de conceção do espaço público, procurando
relacionar todos os fatores que influenciam a ação do arquiteto nesta
exigente tarefa de transformação urbana. Foi escolhido o espaço entre os
edifícios como o objeto para dar corpo à nossa reflexão, tendo reconhecido
de que são predominantes, na crítica atual, as focagens nos edifícios e nos
planos urbanos, sendo escasso o estudo sobre os espaços que tudo e todos
ligam – edifícios antigos, novos e em projeto –, assim como a teoria da
organização desses espaços.
Do ponto de vista de autores como Oriol Bohigas e Jordi Borja, o
espaço público deve ser, e é, a representação da sociedade e da qualidade
de vida dos cidadãos. Porém, verifica-se que essa relação tem vindo a
ser transgredida pelo conflito de interesses relativamente ao uso do solo
público. Além disso, a extrema especialização das disciplinas intervenientes
fragiliza o processo de produção e a posterior gestão dos espaços urbanos de
domínio público. Como resultado, o conceito do espaço público tem vindo
a ser vulgarizado e distorcido, tornando-se num produto manipulado pelas
leis do mercado e pelas classes sociais com poder económico. Nos bairros
de habitação coletiva, sendo este o programa predominante na construção
das cidades desde o início do século XX, constata-se, frequentemente,
a produção desqualificada de espaços exteriores de usufruto público,
especialmente nos projetos de âmbito social. Neste sentido, aprofundamos
o nosso estudo, dando ênfase à ligação entre o projeto do edifício e o de
espaço exterior, com a intenção de produzir princípios que nos possam servir
de guia para futuros processos projetuais. A conceção do espaço público
deve estar apoiado num sistema que articule os interesses das diferentes
entidades, assim como o conhecimento das várias áreas científicas, e que
promova, ainda, a participação ativa dos cidadãos no processo de criação.
O processo de construção do presente projeto reuniu: investigação de
fontes bibliográficas; experiência física das obras, que testa a autenticidade
das teorias adquiridas nas leituras; e produção de materiais e documentos
iconográficos, que constituem o nosso arquivo pessoal. Estas fases foram
imprescindíveis para a elaboração de uma resposta à pergunta inicial, que
no fundo procura reivindicar o lugar do espaço público nos temas de debate
contemporâneo sobre Arquitetura e Urbanismo.
Palavras-chave:
cidade contemporânea; espaço público; espaço entre edifícios; espaço
privado; arquitetura de habitação coletiva.
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1. INTRODUÇÃO
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Fig. 1 	

Casa de Chá da Boa Nova (19581963), Porto | Álvaro Siza Vieira
| 12/2018.

O texto do bar
A maior dificuldade que senti neste exercício foi uma incapacidade de me abstrair da
funcionalidade das coisas. Percebi que a arquitectura não nasce só de uma simples
necessidade utilitária do Homem. Uma das coisas mais importantes é o valor da sua
existência.
(…) Penso que o mais importante é proporcionar uma sensação de bem-estar nas pessoas
que frequentam os espaços. E isso depende da forma como conjugamos os diferentes
espaços e a qualidade que damos a cada um deles. O conjunto só é bom se apresentar a
sua clareza, força e beleza, no sentido de se destacar como algo diferente, em relação ao
que o envolve, neste caso: rochas, mar, areia... Mas não é tudo.
Uma boa arquitectura não só deve organizar os espaços da sua própria composição, como
também deve organizar o espaço à sua volta, seja ele natural ou artificial. Afinal de
contas, a envolvente é um espaço pré-existente à arquitectura que se quer implantar. E
um espaço só se une a outros se for bem conjugado e coerente.
Não pretendo dizer que tenhamos de imitar ou copiar o que está à nossa volta, para nos
integrarmos. A diferença só é percetível se a arquitectura conseguir abraçar a envolvente,
sem se perturbarem mutuamente, e, ao mesmo tempo, mostrar o mais belo dos dois lados.
Excerto da memória descritiva do projeto do «Bar na Praia dos Ingleses»,
realizado no âmbito do Projecto I.
Laura Zhang, FAUP, 2012.
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O despertar interior do tema
A decisão de assinalar este momento do meu percurso académico
com o tema do Espaço Público, traduz uma sensibilização para ele muito
primordial, e que foi iniciada com a “Cidade de 5 ruas e 2 praças”, o primeiro
exercício de projeto, nesta escola de arquitetura. De facto, no início deste
percurso, começámos por aprender a ver a arquitetura à escala da cidade,
embora ainda de um modo muito abstrato, onde exploramos a ideia de
organização espacial através de cheios e vazios. Os primeiros conceitos que
abordamos foram a cidade, a rua e a praça. Todos desenhámos e construímos
maquetas de cidades, com as suas regras e exceções, sem estarmos cientes
ainda do verdadeiro sentido desses conceitos. A propósito de um outro
exercício de Projeto I, que teve como o programa um bar, localizado
perto da praia de Gondarém, escrevi uma pequena memória descritiva,
apresentada ao lado, na qual fiz uma reflexão sobre o trabalho realizado.
Embora o texto apresente ainda uma certa ingenuidade e simplicidade
no pensamento, considero este como um dos primeiros momentos do
percurso académico, em que se tomou a consciência de que não se deve
fazer uma obra arquitetónica “autista”.
Ao longo dos 5 anos de aprendizagem, o Espaço Público sempre foi
um tema de grande relevância na minha própria definição da Arquitetura.
Estando agora numa posição que me permite refletir sobre o caminho
feito, torna-se notável, o relativo desequilíbrio de tempo e atenção que
foram investidos entre o projeto do edifício e o desenho dos seus espaços
exteriores, nos vários exercícios académicos realizados. Sendo certo que
houve umas e outras conversas e discussões sobre a relação do edifício
com a sua envolvente, sobre a relação do espaço interior com o exterior,
dos prolongamentos entre um e outro, da definição e a ambiguidade dos
espaços privados e públicos, a verdade é que houve poucas oportunidades
para confirmar que as conversas se refletissem nos projetos concretos,
se tornassem em instrumento de projeto, que nos ajudem a ultrapassar a
obsessão que se tem pelo edifício arquitetónico.
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Objetivo
Os que negam a fenomenologia acrítica
do quotidiano que, em última análise,
se limita a seguir mais ou menos
euforicamente a sucessão das modas ou a
sua coexistência pacífica, serão chamados
a revelar o outro lado da revalorização
do local e do particular, reavaliando
as lógicas daquele quotidiano para
descortinar outros traços que não os da
sua irremediável degradação.
Alexandre Alves Costa apud
FERNANDEZ, S., 1988, prefácio.

O objetivo principal deste trabalho é promover o debate sobre a
designação do espaço público, no contexto da Arquitetura e do Urbanismo,
tendo como ponto de partida a constatação de que são predominantes, na
crítica contemporânea, as focagens, ora no edifício, ora nos planos urbanos,
permanecendo omissa a consideração daqueles espaços que tudo e todos
ligam – edifícios antigos, novos e em projeto –, assim como a teoria da
organização desses espaços.
Tendo a consciência de que há desenvolvimentos abundantes e
efetivos sobre os conceitos de lugar, sítio, contexto, envolvente, etc.,
raramente se aprofunda a caracterização arquitetónica, vulgarmente
chamada de projeto, do espaço entre as construções. Como suplemento dos
projetos gerais de arquitetura, ocorre a encomenda de projeto de arquitetura
paisagista, atribuído a um especialista. Estando longe do nosso propósito
retirar importância ao papel e relevância à especialidade do paisagismo, a
nossa inquietação vem da sujeição do enquadramento dos edifícios, da sua
real contextualização dentro de uma cidade, e da responsabilidade dessa
integração ser alijada pelo arquiteto e remetida, simplesmente, para um
especialista.
Curiosamente, do mesmo debate se excluem as questões da maior
atualidade, como por exemplo, a poluição visual e sonora da cidade histórica,
a privatização dos solos em passeios e praças com esplanadas e outras
concessões, a comercialização dos subsolos das ruas, passeios e praças com
parques de estacionamento, e por aí em diante. Essas situações resultam
tanto da força mediática do conceito de «evento», como de outras forças que
nos propomos investigar e que se manifestam numa especialização cada vez
maior do espaço público, tantas vezes traduzida em perdas como assinala o
cineasta Win Wenders, citado por Rem Koolhaas1, “[será difícil] convencer
qualquer administração municipal de que, do ponto de vista urbanístico,
as partes mais atrativas de uma cidade são precisamente as áreas em que
ninguém fez nunca, nada. Pelo contrário, todas as cidades querem fazer
qualquer coisa nessas áreas. Isso é o que se chama tragédia”.

1

12

KOOLHAAS, Rem e MAU, Bruce, Small, Medium, Large, Extra-Large: Office for
Metropolitan Architectura, 1ª ed., Rotterdam: 010 Publishers, 1995, p.1258, apud.
FONSECA, Teresa, «Viagem e cultura espacial lusófuna» in GAZZANEO, Luiz
Manoel (org.), Espaços culturais e turísticos em países lusófonos, Cultura e Turismo,
Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2011, pp. 115-124.
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Objeto de estudo
Na escolha do Espaço Público como tema central do nosso trabalho,
reconheceu-se evidentemente que este é um conceito muito abrangente e,
sobretudo, interdisciplinar. Portanto, para o inscrevermos com clareza no
âmbito da Arquitetura, houve necessidade de, em primeiro lugar, delimitar
um objeto de estudo: escolheu-se o contexto de bairros residenciais, com
predomínio na habitação coletiva planeada entre as décadas de 1940 e 1970,
em Portugal.
A escolha do contexto habitacional é conduzida, por um lado, pela
vontade de explorar a natureza e o caráter duplo (público - íntimo) dos
espaços entre os blocos residenciais. Por outro lado, procura-se também
desafiar o conceito tradicional do espaço público, uma vez que os bairros
em estudo não se integravam em malhas urbanas consolidadas no tempo
em que foram construídos, nem se inseriam no contexto urbano habitual
dos debates relativos às questões do espaço público – as cidades tradicionais
já consolidadas, onde o espaço público era claramente definido pela massa
construída. Em Portugal, foram construídos muitos bairros de habitação
económica, ao longo da segunda metade do século XX, à luz dos princípios
da Carta de Atenas, segundo os quais os edifícios se implantam isoladamente,
envolvidos por amplos espaços livres. Porém, nos dias de hoje, deparamos
com inúmeras situações de degradação, pobreza e abandono nesses bairros
sociais, refletidos também na desqualificação dos ditos espaços livres.
Perante essa realidade, perguntamos: porque é que se produzem espaços
públicos com pouca qualidade, especialmente nos bairros de renda apoiada,
financiados pelos municípios? Quem é que paga pela gestão e pelos arranjos
dos espaços exteriores, adjacentes aos edifícios, ou os espaços comuns dos
bairros? Onde estão as praças ou largos para reuniões e encontros entre os
moradores? Onde acontece a troca de palavras e de ideias entre as pessoas?
Foram estas as primeiras perguntas que motivaram o desenvolvimento
deste trabalho de investigação.
O novo modo de olhar para o espaço urbano moldado pelos edifícios,
introduzido no século passado, obriga necessariamente a uma redefinição do
conceito do Espaço Público. Por isso, nessa procura incessante, pretendese restituir as verdadeiras propriedades do Espaço Público e destacar a sua
importância na cidade e na vida dos seus cidadãos.
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Metodologia do trabalho
O trabalho desenvolveu-se através de um esforço constante de
relacionamento entre tempo de leitura e observação de situações; de
confronto entre teoria e experiência de espaços concretos. Houve, em
primeiro lugar, uma intensa revisão bibliográfica para a identificação de
potenciais casos de estudo que, embora não acabassem por ser igualmente
investigados, constituíram um guia sugestivo, quer para este momento da
vida académica, quer para futuros estudos. Posteriormente, foi desenvolvido
um trabalho empírico sobre uma amostragem dos casos identificados,
procurando encontrar as tendências urbanísticas e arquitetónicas dos
vários períodos de tempo, que se refletiram na produção do espaço entre
os edifícios dos bairros escolhidos.
Na fase inicial do trabalho, destacaram-se duas obras essenciais que
possibilitaram uma visão panorâmica da Arquitetura Portuguesa no século
passado: Os Verdes Anos, de Ana Tostões e Percurso, de Sérgio Fernandez. A
obra de Ana Tostões revelou campos muito abertos no que diz respeito às
tipologias arquitetónicas, e foi um instrumento fundamental, que permitiu
uma primeira seleção de casos de estudo. Através de uma categorização
prudente e perspicaz das obras, e a uma periodização “construtivamente”
densa, a autora apresenta um leque amplo de categorias de arquitetura,
entre as quais nos interessaram especialmente as diferentes tipologias
habitacionais. Para o entendimento do contexto histórico da arquitetura
portuguesa, foi essencial a consulta da obra Percurso, de Sérgio Fernandez,
onde expõe cronologicamente os principais pontos altos da arquitetura
portuguesa entre os anos de 1930 e 1970, acompanhados por acontecimentos
nacionais e internacionais, com referência às situações económicas e
políticas de Portugal, durante o referido período, e exemplificando as
obras urbanísticas e arquitetónicas mais relevantes para a narração. Com
base na revisão destes dois livros, foi definida também a extensão temporal
– compreendendo neste caso entre os anos de 1940 e 1970 –, o que
orientou a nossa investigação para um caminho mais concreto. Porém, essa
delimitação não significa que o estudo esteja restringido necessariamente
nesse período específico.
As duas referidas obras, para além de constituírem ferramentas
importantes para a investigação inicial, revelam também as diversas facetas
que a metodologia de investigação em arquitetura combina: a categorização,
a periodização e a narração. Perante estas diferentes facetas de metodologia,
sentimos uma grande admiração e atração pelas primeiras – categorizar e
14
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periodizar –, dotadas do espírito científico e da racionalidade sistemática.
Neste sentido, procurou-se tomar uma atitude semelhante, no processo de
investigação, de recolha e de organização dos dados. Contudo, reconhecemos
também a nossa limitação enquanto “investigadores iniciantes” e, por isso,
recorremos ao estilo mais narrativo, e ao espírito exploratório de Sérgio
Fernandez, no ensaio da nossa própria descoberta da realidade.
Para além das fontes bibliográficas acima referidas, o conjunto do
periódico nacional, revista Arquitectura2, constituiu uma das fontes mais
preciosas para a realização deste trabalho. Em várias fontes bibliográficas
referentes à história da arquitetura portuguesa, especialmente na obra da Ana
Tostões3, foi destacado o papel importante da revista entre os profissionais
portugueses, enquanto instrumento divulgador não só da produção
arquitetónica em Portugal, como também dos autores fundamentais do
Movimento Moderno. Segundo Ana Tostões, o que tornava o espaço da
revista insubstituível era “a sua capacidade de congregação dos profissionais
mais atentos, mais jovens, que pugnavam pelo direito a uma arquitectura
contemporânea”.4 Estamos perante um conjunto de documentos que
registou textos e desenhos verdadeiramente fiéis à sua época. Por um
lado, descobrimos uma variedade na tipologia das obras arquitetónicas
publicadas, enriquecendo a nossa base de dados para a posterior seleção
dos casos de estudo. Através das publicações, foi possível o acesso aos
desenhos das obras, e às memórias descritivas dos autores, referências essas
que nos parecem ser fundamentais para a posterior análise dos casos de
estudo. Por outro lado, o espaço da revista não servia apenas para partilhar
projetos de arquitetura. Era também a principal plataforma onde os
arquitetos, sejam praticantes ou teóricos, partilhavam as suas ideias sobre os
2

3

4

Foram consultadas as publicações desde o nº 20 (fevereiro, 1948) até ao nº 130 (maio,
1974), num total de 110 revistas. Escolhemos iniciar a nossa pesquisa deste catálogo a
partir do nº 20 porque, por um lado, foi o número que iniciou a publicação da Carta de
Atenas, traduzida em português, pelo Celestino de Castro e Francisco Castro Rodrigues.
Por outro lado, no mesmo ano de 1948, realizou-se o 1º Congresso Nacional de
Arquitetura, um dos momentos mais importantes na história da arquitetura moderna
portuguesa, e o conteúdo da revista refletiu, a longo de uma série de números, as
mudanças de ideologia referentes à arquitetura e ao urbanismo. A publicação nº 130,
por sua vez, foi um número também de especial importância, pois foi o primeiro
após o 25 de Abril de 1974, onde o diretor Carlos S. Duarte escreveu uma mensagem,
carregada de emoções, aos leitores da revista.
TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, pp. 24-25. Em Os Verdes Anos, a autora faz referência à
revista Arquitectura numa breve contextualização da figura do Francisco Keil do
Amaral. O grupo de Lisboa, ICAT (Iniciativas Culturais Arte Técnica), ao lado do
ODAM (Organização dos Arquitetos Modernos), do Porto, eram as duas principais
organizações que apostavam ser espaços de debate da arquitetura daquela época. Tendo
o Keil do Amaral como figura central no grupo ICAT, a revista Arquitectura tornou-se
também no principal órgão difusor da referida organização.
Ibid., pp. 25-26.
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mais variados temas da arquitetura, urbanismo, construção, design, etc. Ao
explorar o conteúdo da revista, consegue-se reconhecer, mais diretamente,
o ambiente arquitetónico daquela época. Identificam-se também os autores
internacionais de referência, entre os arquitetos portugueses, e de que modo
essas referências se fizeram refletir na produção arquitetónica em Portugal.
Na fase de investigação, foram recolhidos dados de bairros que
abrangem um período de 30 anos da arquitetura portuguesa, concentrandose em dois pontos geográficos do país: Lisboa e Porto. Perante a quantidade
vasta de dados obtidos, houve a necessidade de recorrer a instrumentos
complementares como quadros de sintetização e tabelas cronológicas,
de modo a preparar a nossa base de informações para a posterior fase
analítica. Esta organização e sistematização dos dados permitiu-nos não
só uma leitura mais clara e completa dos projetos consultados, assim como
a seleção dos mais relevantes para o nosso estudo. Em «Quadro das obras
de referência publicadas em Arquitectura» (Fig. 2), foi identificada uma série
de obras, que pode ser dividida nas seguintes categorias: i) planos urbanos;
ii) conjuntos de habitação coletiva; iii) prédios de rendimento.5 Como
complemento, foram também indicados os dados relativos aos programas
legislativos de habitação, assim como os organismos responsáveis pelo
financiamento das obras identificadas. O segundo documento, «Tabela
cronológica dos dados recolhidos» (Fig. 3), foi, por sua vez, o resultado
de uma “colagem” organizada cronologicamente, das informações mais
relevantes, recolhidos a partir das principais leituras bibliográficas. A partir
destas ferramentas personalizadas, foi possível reconhecer uma série de
potenciais casos de estudo, isto é, conjuntos de habitação coletiva que
envolvam a organização de vários blocos de habitação coletiva. Em Lisboa,
destacaram-se empreendimentos como: o plano de urbanização e projetos
de arquitetura do Bairro do Alvalade (1947)6 – nomeadamente obras na Av.
dos EUA e as Estacas –; o plano e projetos de arquitetura dos dois Bairros
Olivais-Norte (1955) e Olivais Sul (1959); os planos para Chelas (1962) e
Restelo. No Porto, foram identificados projetos como: o plano do Bairro do
Ramalde (1952) – do arquiteto Fernando Távora –; o conjunto habitacional
5

6
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Sendo que a última categoria tem uma importância secundária, concentrando obras
de autores de importante relevância para a arquitetura moderna portuguesa, e que
se dedicaram, não exclusivamente, ao programa de habitação – como por exemplo
o notório Bloco das Águas Livres, por Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa
Cabral, em Lisboa, e o Bloco da Carvalhosa, por Cassiano Barbosa e Arménio Losa.
Curiosamente, a maior parte das obras de prédio de rendimento identificados, situamse no Porto, revelando uma diferença na política e na estratégia de construção urbana
entre as cidades Lisboa e Porto, naqueles tempos.
Ano em que se iniciou a elaboração dos planos urbanos.
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do Luso (1958) – do arquiteto José Carlos Loureiro –; e o projeto do Bairro
Económico da Pasteleira (1957). Entre estes potenciais casos de estudo, o
Bairro Económico da Pasteleira despertou em nós um sentimento misto
de familiaridade e mistério. Por um lado, a localização geográfica da obra
é próxima da nossa Faculdade de Arquitetura, e estabelece ligações com a
zona do Campo Alegre, a avenida da Boavista e o complexo de Serralves.
Por outro lado, está integrada numa área urbana complexa, que conjuga não
só um grande número de bairros de habitação social, assim como habitações
luxuosas em sistema de condomínio. Neste sentido, foi escolhida a zona da
urbanização da Pasteleira para se realizar um estudo mais aprofundado.
Ao longo do desenvolvimento do trabalho, surgiram também
outras fontes, que vieram a enriquecer a nossa bibliografia do trabalho
e fundamentar o posterior estudo analítico. No campo da produção
arquitetónica em Portugal, destacam-se as teses de doutoramento de Edite
Rosa, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva; e de
Patrícia Costa, Indicadores de qualidade: Na habitação plurifamiliar portuguesa – de
1950 à atualidade. A primeira trata-se de um estudo integral dos principais
escritos e obras produzidos pelos elementos do grupo ODAM, tendo sido
bastante útil para se compreender a ligação entre a arquitetura moderna do
panorama internacional, e aquela que se produzia em Portugal, sobretudo
na região do Norte. A segunda constitui, por sua vez, uma investigação
aprofundada sobre os “Indicadores de Qualidade” nos edifícios de
habitação coletiva, construídos entre 1950 e 2000, nos concelhos de
Matosinhos e Oeiras. Sobre o trabalho de Patrícia Costa, podem-se destacar
duas qualidades que nos foram mais relevantes: o estudo metodológico dos
casos, organizado por décadas; e a matéria teórica sobre as transformações
inerentes ao modelo arquitetónico da habitação coletiva, sobretudo em
relação à organização interior do espaço doméstico, perante as novas
exigências da vida moderna.
Ainda no campo da produção de arquitetura habitacional em
Portugal, aponta-se para uma outra ferramenta de apoio à investigação, a
Base de Dados - Mapa da Habitação7, que foi desenvolvida pelo grupo
Atlas da Casa – um dos grupos de investigação do Centro de Estudos
de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), na Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto.

7

(...) é um instrumento de trabalho aberto e
disponível para ampliar a reflexão crítica
e divulgação da arquitetura apoiada pelo
Estado que ergueu, através de diferentes
programas, grande parte dos edifícios
de habitação económica do século XX
português.
CEAU, «Mapa de Habitação».

RAMOS, Rui J. G., GONÇALVES, Eliseu, SILVA, Sérgio, TAVARES, Maria, et al.,
2019, Mapping Public Housing Research Project Database. <https://db.up.pt/mapa_
habitacao_db> Retrieved 2019, June 22.
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SISMATIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA PUBLICADAS NA REVISTA ARQUITECTURA, L. ZHANG 2019.
Publicação
(data)

Projeto(s)

Arquiteto(s)

Autor(es)
do PU

Plano Urbano
inserido, data

Cidade,
data

Tipo de
promoção;
programa de
habitação

Organismo; financiamento

1

nº 45
nov. 1952

Edifícios da
Av. Paris e da
Praça Pasteur

A. J. Pessoa, R.
C. Ramalho, e
outros.

Guilherme
Faria da
Costa

Plano de
Urbanização
do Bairro do
Alvalade, 1947

Lisboa,
1947

Privada
(rendimento
imobiliário);
CRL

-

2

nº 45
nov. 1952

Edifícios das
Av. João XXI
e Presidente
Wilson

J. Segurado,
J. Ferreira, e
outros.

G. Faria da
Costa

Plano de
Urbanização
do Bairro do
Alvalade, 1947

Lisboa,
1947

Privada
(rendimento
imobiliário);
CRL

-

3

nº 47
junho
1953

Bloco da
Carvalhosa

A. Losa e C.
Barbosa

-

-

Porto,
1945-1950

Privada
(rendimento
imobiliário); -

Privado

4

nº 50/51
nov. - dez.
1953

Conjunto
residencial
para a Av.
dos E.U.A.
(anteprojeto)

J. Simões, H.
Gandra, F. C.
Rodrigues, C. de
Castro e outros.

G. Faria da
Costa

Plano de
Urbanização
do Bairro do
Alvalade, 1947

Lisboa

-

-

5

nº 53
nov. - dez.
1954

Bairro das
Estacas
(Célula 8,
Alvalade)

F. Sanches e R.
de Atouguia

G. Faria da
Costa

Plano de
Urbanização
do Bairro do
Alvalade, 1947

Lisboa,
1949-1955

Pública:
administração
local; CRL

DSUO; -

6

nº 54
abril - maio
1955

Vários
edifícios de
habitação

C. Barbosa

-

-

Porto

Privada
(rendimento
imobiliário); -

-

7

nº 61
dez.
1957

Blocos de
Habitação na
Av. dos E.U.A.
(norte)

M. Laginha, P.
Cid e J. Esteves

G. Faria da
Costa

Plano de
Urbanização
do Bairro do
Alvalade, 1947

Lisboa,
1954-1962

Pública:
administração
local; CRL

CML; -

8

nº 63
dez.
1958

Habitações
em Ponte da
Pedra

A. Losa e C.
Barbosa

A. Losa e
C. Barbosa

-

Porto, 1954

-

-

8

nº 65
junho
1959

Bloco de
Habitação das
Águas Livres

N. T. Pereira e
B. C. Cabral

-

-

Lisboa,
1953-1956

Privada
(rendimento
imobiliário); -

-

9

nº 67
abril
1960

Vários prédios
de rendimento

C. Silva, J.
Braula Reis,
J. Morais, e
outros.

-

-

Lisboa

Privada
(rendimento
imobiliário); -

-

10

nº 69
nov. - dez.
1960

Bairro da
Pasteleira

A. Rosmaninho,
R. Paixão, V.
Mendes, e
outros.

A. Rosmaninho

Plano de
Urbanização
da zona da
Pasteleira,
1957-1965

Porto,
1957-1960

11

nº 71
julho
1961

Plano Urbano
para a zona
residencial de
Campo Alegre

F. Távora

F. Távora

-

Porto, 1949

-

-

12

nº 71
julho
1961

Unidade
residencial de
Ramalde

F. Távora

F. Távora

-

Porto,
1952-1960

Pública:
administração
central; CRE

HE-FCP

13

nº 74
março
1962

Bairro
económico
(habitações
unifamiliares)

B. C. Cabral e V.
Croft de Moura

-

-

Chamusca,
1960

Pública:
administração
central; CCECP

HE-FCP

14

nº 81
março
1964

Plano de
Urbanização
de OlivaisNorte

J. Rafael
Botelho, P.
Falcão e Cunha,
Bartolomeu C.
Cabral, etc.

-

Lisboa,
1955-1960

Pública:
administração
central; PCNH

GEU e
GTH; -

15

nº 87
abril
1965

Conjunto de
Habitações

R. C. Ramalho

-

Funchal,
1960

Pública:
administração
central; PCNH

CRE; HEFCP

18

-

Pública:
administração CMP; CMP
local; Plano de
Melhoramentos (programa
das CFP)
da Cidade do
Porto
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Cidade,
data

Tipo de
promoção;
programa de
habitação

Organismo; financiamento

Lisboa,
1959-1964

Pública:
administração
central; PCNH

GTH; HEFCP

Porto,
1958-1959

Privada
(rendimento
imobiliário); -

Santa Casa
da Misericórdia; -

Lisboa,
1962-1990

Pública:
administração
local; PCNH

GTH; -

-

Vilamoura

-

-

GTH

Plano de
Urbanização
de Olivais-Sul,
1959-1968

Lisboa,
1965

Pública:
administração
central; PCNH

GTH; -

V. Croft, J.
Morais e J.
Cadima

GTH

Plano de
Urbanização
de Olivais-Sul,
1959-1968

Lisboa,
1960-1964

Pública:
administração
central; PCNH

GTH; HEFCP

Habitações
em torre

N. T. Pereira,
António P.
Freitas e N.
Portas

GTH

Plano de
Urbanização de
Olivais-Norte,
1955-1960

Lisboa,
1957-1968

Pública:
administração
central; PCNH

GTH; HEFCP

nº 110
julho - agosto
1969

Habitações
em torre

F. Gomes da
Silva e O. Rego
Costa

GTH

Plano de
Urbanização
de Olivais-Sul,
1959-1968

Lisboa

Pública:
administração
central; PCNH

GTH; -

24

nº 114
abril
1970

Plano Diretor
da cidade do
Funchal

J. Rafael
Botelho

-

Funchal

-

-

25

nº 127/128
abril - junho
1973

Plano de
Urbanização
de Chelas –
Zona I

-

GTH

-

Lisboa,
1962-1990

Pública:
administração
local; PCNH

GTH; -

26

nº127/128
abril - junho
1973

Plano de
Urbanização
de Olivais-Sul

-

GTH, J.
Botelho, C.
Duarte, e
outros.

-

Lisboa,
1959-1961

Pública:
administração
local; PCNH

GTH; -

27

nº 130
maio
1974

Plano de
Pormenor do
Restelo

N. T. Pereira,
N. Portas, G.R.
Teles, e outros.

EPUL

Plano Urbano
de Restelo,
1973

Lisboa,
1971

Pública; -

EPUL; -

Publicação
(data)

Projeto(s)

Arquiteto(s)

Autor(es)
do PU

16

nº 91
jan. - fev. 1966

Blocos
Habitacionais

A. P. Martins e
P. de Melo

GTH; J.
Plano de
Rafael
de
Botelho, B. Urbanização
C. Cabral, e Olivais-Norte,
1955-1960
outros.

17

nº 94
(anual) 1966

Conjunto
habitacional
campo do
Luso

J. C. Loureiro

-

18

nº 95
jan. - fev.
1967

Plano de
Urbanização
de Chelas

-

GTH, F.
S. Dias, L.
Vassalo
Rosa, entre
outros.

19

nº 96
março - abril
1967

Plano de
Urbanização
de Vilamoura

-

-

20

nº 97
maio - junho
1967

Bloco
habitacional

H. Gandra,
N. Galhoz, C.
Raposo e C.
Martins

21

nº 110
julho - agosto
1969

Conjunto de
habitações
económicas

22

nº 110
julho - agosto
1969

23

Fig. 2 	

Plano Urbano
inserido, data

-

Quadro das obras de referência publicadas na revista Arquitectura.

Publicação principal da obra analisada no Capítulo 4.

Planos urbanos referidos no Capítulo 3.

Obras referidas no Capítulo 3, que não se inserem nos programas de habitação definidos para o estudo.
Projetos que não se inserem no contexto geográfico - cidade de Lisboa e do Porto - definido para o estudo.
Siglas:
CML: Câmara Municipal de Lisboa; CMP: Câmara Municipal do Porto; CCE-CP: Casas Construídas Através de Empréstimo-Casas do
Povo; CFP: Casas para Famílias Pobres; CRE: Casas de Renda Económica; CRL: Casas de Renda Limitada; DSUO: Direcção de Serviços
de Urbanização e Obras da CML; EPUL: Empresa Pública de Urbanização de Lisboa; GEU: Gabinete de Estudos de Urbanização da
CML; GTH: Gabinete Técnico de Habitação; HE-FCP: Habitações Económicas da Federação das Caixas de Previdência; PCNH: Plano
de Construção de Novas Habitações.
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TABELA CRONOLÓGICA DOS DADOS RECOLHIDOS
Portugal

Internacional

1933
1937
1938 • Plano Geral de Lisboa por De Groer, a

anos 1930

• IV CIAM, em Atenas; elaboração da Carta Os anos trinta correspondem ao
de Atenas.
período de consolidação do novo
poder que iria adotar os modelos
nacionalistas europeus.
• V CIAM, em Paris.
FERNANDEZ, 1988

pedido de Duarte Pacheco (CM-Lisboa).

• Plano Geral do Porto, por Piacentini
(consultor), a pedido da CM-Porto.

anos 1940
1945 • Faria da Costa inicia o estudo do Plano de
Urbanização do Bairro do Alvalde.

• Bloco da Carvalhosa, por Arménio Losa
e Cassiano Barbosa (obra publicada em
Arquitectura nº 47).

1946 • Fundação do grupo ICAT.
1947 • Fundação do grupo ODAM.
• Plano do Bairro do Alvalade entra em
construção.

• Unidade de Habitação de Marselha e
plano para Saint-Dié, por Le Corbusier

• VI CIAM, em Bridgtwater.

Com o fim da guerra civil espanhola
e o início da segunda guerra
mundial abrem-se perspectivas
para o reforço dos sistemas que, na
Europa, constituem referência para
o regime português. Consolidado
este (...) clarificam-se os valores
estéticos que melhor se identificam
com o poder. Há que afirmá-los
sem ambiguidades.
FERNANDEZ, 1988

• Conjuntos urbanos da Av. Paris e Praça
Pasteur, por Alberto Pessoa, Chorão
Ramalho, Lucínio Cruz; e da Av. João
XXI, por José Segurado, Joaquim Ferreira,
etc. (obras publicadas em Arquitectura nº
45).

A Europa (...) tem urgentes
problemas a resolver ligados
ao realojamento de uma vasta
população (...).

1948 • 1º Congresso Nacional de Arquitetura, em

FERNANDEZ, 1988

Lisboa.

• Arquitectura nº 20 inicia a publicação
da Carta de Atenas, com tradução em
português.

1949 • Bairro das Estacas (célula 8 do Bairro do

Alvalado), por Formosinho Sanchez e Ruy
d’Atouguia, cuja construção se finaliza em
1955.

• Conjunto habitacional, por A. Pessoa, em
Almada.
• Plano de Expansão para Vila Nova de
Gaia, por A. Losa e C. Barbosa.

1950 • Conjunto habitacional da Av. Infante

Santos, por A. Pessoa, Hernâni Gandra e
João Abel Manta.

• VII CIAM, em Bérgamo.

Notas da autora:
O presente documento
resultou de uma organização
de dados recolhidos em
fontes diversos.
Fontes de referência:
FERNANDEZ, Sérgio,
Percurso, 1988.
TOSTÕES, Ana, Os Verdes
Anos, 1997.
Revista Arquitectura
AAVV, Anos 60: anos de
ruptura, 1994.
CEAU, Mapa da Habitação
Fontes eletrónicas variadas
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TABELA CRONOLÓGICA DOS DADOS RECOLHIDOS
Portugal
1951 • Plano da Zona do Hospital Escolar do
Porto, por A. Losa e C. Barbosa.

1952 • Unidade residencial de Ramalde, por
Fernando Távora.

1953 • Bloco das Águas Livres, por Nuno

Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa
Cabral.

Internacional

anos 1950

• Le Corbusier inicia os estudos para o
plano de Chandigarh; VIII CIAM.

A
década
de
cinquenta
vai ser marcada por uma
• Conjunto Golden Lane, por Alison e Peter crescente alteração da produção
arquitectónica até aí caracterizada
Smithson.
posição prevalecente do estilo
• IX CIAM, em Aix-en-Provence.
internacional como símbolo da
arquitectura moderna.
FERNANDEZ, 1988

• III Congresso da UIA, em Lisboa.
• Conjunto habitacional da Av. EUA, por H.
Gandra e Celestino de Castro (anteprojeto
publicado em Arquitectura nº 50/51).

(...) no final do decénio é criado em
Lisboa, no âmbito do Município,
o GTH - Gabinete Técnico da
Habitação, organismo destinado
ao lançamento de operações de
grande dimensão (...).

1954 • Conjunto de habitações operárias para a

Ponte da Pedra, por A. Losa e C. Barbosa.

• Edifício Parnaso, por José Carlos Loureiro.
• Arquitectura nº 53 publica a obra Bairro das
Estacas.

TOSTÕES, 1997

1955 • Plano de Urbanização do Bairro OlivaisNorte, elaborado pelo GTH.

• Arquitectura nº 54 publica vários edifícios
de habitação de C. Barbosa.

1956 • Plano de Extinção das Ilhas, no Porto.
1957 • Bairro da Pasteleira, por Alberto
Rosmaninho.

• X CIAM, em Dubrovnik; intervenção dos
TEAM X (participa F. Távora e Viana de
Lima).
• Conjunto habitacional de Roehampton,
por Leslie Martin e outros.

• Nova equipa dirige a revista Arquitectura
(Carlos Duarte e Nuno Portas).
• Torres de habitação em Olivais Norte,
por N. T. Pereira, Nuno Portas e António
Pinto Freitas.
• Arquitectura nº 61 publica o conjunto
habitacional na Av. EUA (norte), de
Manuel Laginha, Pedro Cid e João Esteves
(projeto em 1954).
• Plano para a Zona Luso - Lima do
Porto, por J. C. Loureiro (publicado em
Arquitectura nº 94).

• Conjunto habitacional Ham Common, por
James Stirling e James Gowen.

1958 • Conjunto habitacional da Av. do Brasil,
por José Segurado.

• Último CIAM, em Otterlo.

1959 • Plano de Urbanização do Bairro OlivaisNorte, elaborado pelo GTH.

• Arquitectura nº 65 publica a obra Bloco das
Águas Livres.

1960 • Arquitectura nº 69 dedicada à

divulgação das obras de Alvar Aalto;
publica o conjunto habitacional da
Pasteleira.

• Image of the City, por Kevin Lynch.

• Conjunto habitacional em Olivais-Sul,
por Vítor Figueiredo, Vasco Croft de
Moura, Justino Morais e Joaquim Cadima
(publicado em Arquitectura nº110).
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A corrente «brutalista» aglutina
inicialmente um grupo (...) e vem
a informar, mais tarde e a nível
mundial, muitas das mais notáveis
realizações arquitectónicas do fim
dos anos 50 e dos anos 60.
FERNANDEZ, 1988

TABELA CRONOLÓGICA DOS DADOS RECOLHIDOS
Portugal

Internacional

1961 • Colóquio sobre urbanismo, organizada
pela Direcção Geral dos Serviços de
Urbanismo.

• VI Congresso da UIA, em Londres
(participação do Carlos Ramos).
• Townscape, por Gordon Cullen.

• Publicação do Inquérito.

1962 • Arquitectura nº 71 dedicada às obras de F.

Távora, incluíndo o Plano de Urbanização
do Campo Alegre e a Unidade residencial
de Ramalde.

• Conjunto Habitacional em Preston, por J.
Stirling e J. Gowan.

• Da Organização do Espaço, por Fernando
Távora
• Projeto de vários conjuntos habitacionais
em Olivais-Sul.
• Arquitectura nº 76 dedicada ao concurso
para a igreja do Sagrado Coração de Jesus;
divulgação de trabalhos de J. Stirling
e J. Gowan; estudos sobre a habitação
económica.

1963 • Conjunto habitacional em Pasteleira, por
Pedro Ramalho e Sérgio Fernandez.

• Faculdade de Engenharia da Universidade
de Leicester, por J. Stirling e J. Gowan.
• VII Congresso da UIA, em Praga.
• Faculdade de História da Universidade de
Cambridge, por J. Stirling.

1964 • Arquitectura para Hoje, por Nuno Portas.
• Arquitectura nº 81 divulga o plano de
urbanização de Olivais-Norte.

1965

• Plano de urbanização de Chelas, pelo
GTH.
• Arquitectura nº 87 divulga conjunto
habitacional em Funchal, por R. Chorão
Ramalho (proj. 1961).

• Edifício The Economist, em Londres, por
A. e P. Smithson.
• Man’s struggle for shelter, por Charles Abrams
• Conclusão de Chandigarh.
• VII Congresso da UIA, em Paris (com
Carlos Ramos).
• The city is not a tree, por Chrisopher
Alexander.

1966 • Arquitectura nº 94 divulga obras de J. C.

• L’archittetura della cittá, por Aldo Rossi.

1967 • Prémio Valmor do Edifício de Habitação

• IX Congresso da UIA, em Praga.

Loureiro.

em Olivais-Norte, por N. T. Pereira e
Pinto de Freitas (proj. 1957).

• Arquitectura nº 95 divulga o Plano de
Chelas; publica o artigo Uma Cidade não é
uma Árvore, por Christopher Alexander.
• Arquitectura nº 97 publica obras em
Olivais-Sul.

1968 • A Cidade como Arquitectura, por Nuno
Portas.

• Le droit à la ville, por Henri Lefebvre.

• Lisboa, uma Cidade em Transformação, por
Keil do Amaral.

1969 • Encontro Nacional de Arquitectura.
• Arquitectura nº 110 apresenta obras de
habitação em Olivais-Sul.

1970

• Contra Una Arquitectura Adjectivada, por
Oriol Bohigas.
• Conjunto Gallaratese, por Aldo Rossi.
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anos 1960
No fim dos anos sessenta, a
clivagem entre profissionais é um
facto; não se dividem apenas por
aceitar ou recusar a modernidade.
FERNANDEZ, 1988
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TABELA CRONOLÓGICA DOS DADOS RECOLHIDOS
Portugal
1972 • Edifício “Pantera cor-de-rosa”, por

Gonçalo Byrne (iniciativa de GTH).

Internacional

anos 1970

• Conjunto Habitacinal Robin Hood
Gardens, por Alison e Peter Smithson.

1973 • Conjunto Habitacional “5 dedos”, por
Vítor Figueiredo (iniciativa de GTH).

• Arquitectura nº 127/128 divulga o plano da
zona I, da Urbanização de Chelas; publica
o Plano de Urbanização de Olivais-Sul.

1974 • Revolução do 25 de Abril.
• SAAL, instituído por Costa Brás e Nuno
Portas.
• Bairro de São Vitor, por Álvaro Siza.
• Bairro do Leal, por Sérgio Fernandez.
• Arquitectura nº 130, 1ª publicação pósrevolução; divulga o plano pormenor da
Urbanização do Restelo.
• 1ª fase do Bairro da Bouça, por Álvaro
Siza.

FERNANDEZ, 1988

• Revista L’architecture d’aujourd’hui, de maio/
junho 1976, publica uma série de obras ao
abrigo do SAAL.

Relativamente à investigação sobre a zona de urbanização da

O processo aberto pelo «25 de
Abril» trará, de imediato, à
sociedade portuguesa alterações
que, se não têm o significado de
destruição das estruturas vigentes,
terão numa primeira fase, o de
dar caminho à liberdade e com
ela à esperança de um povo que
vê abrirem-se perpectivas para
a definição de novos objetivos.
(...) É justamente na defesa dos
interesses dessa imensa maioria,
com propostas concretas e no rigor
do desenho, que se empenharão
todos aqueles (e não outros) que,
apelidados de individualistas,
fechados em torres de marfim,
irrealistas, se haviam dedicado a
uma fecunda pesquisa individual.

Fig. 3 	

Pasteleira, apoiamo-nos, por um lado, nos escritos de autores de referências
como Nuno Portas, Bartolomeu Costa Cabral, Pedro Ramalho, Sérgio
Fernandez, José Carlos Loureiro, Rui Ramos, entre outros, sobre os vários
bairros de habitação. Por outro lado, foram consultadas algumas provas
finais e dissertações de mestrado da FAUP mais pertinentes, que estudaram
alguns dos projetos da Pasteleira, nomeadamente: De Ilhas para bairros: os
espaços exteriores, de Hélder Oliveira (2004); O Conjunto Habitacional das “Torres
Vermelhas” da Pasteleira, de Ana Pimenta (2013); e Habitação social: circunstâncias
para o ofício do arquiteto, o bairro da Pasteleira, de Joana Ferreira (2016).
Na realização deste nosso trabalho, de natureza teórica e
experimental, procurou-se sempre encontrar um ponto de equilíbrio entre
leitura bibliográfica, desenho e experiência. Na maior parte dos casos, as
fontes bibliográficas ofereceram-nos dados de enorme riqueza e variedade,
sobretudo quando se dedicaram dois meses ao estudo sistemático da
revista Arquitectura, sediada na Biblioteca de Artes, da Fundação Calouste
Gulbenkian. Contudo, a análise dos casos de estudo, não se apoiou apenas
em revisões de literatura, pois reconhecemos também a necessidade
de recurso aos instrumentos de projeto – plantas, cortes, alçados, etc.
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Tabela cronológica dos dados
recolhidos.

Em situações de falta de informação iconográfica, por exemplo, foi
necessário reconstruir os desenhos das obras de arquitetura, segundo a
nossa experiência e interpretação da realidade construída. Desde o início,
estabeleceu-se que o trabalho não se iria inserir no ramo de História
de Arquitetura, porque não faz parte da nossa intenção narrar sobre a
produção arquitetónica de um determinado período histórico. Reconhecese a importância incontornável da História, na nossa investigação, que
situa os casos de estudo num contexto temporal. Porém, não está na nossa
natureza fixarmo-nos nessa localização dos factos apenas no tempo, pois
a nossa curiosidade e inquietação faz-nos mover também no espaço. Por
isso, a experiência física e pessoal dos espaços fez igualmente parte da nossa
metodologia de trabalho. Na verdade, consideramos a experiência como
uma das formas de problematizar as ideias, num contexto espacial físico,
real e dinâmico. Neste sentido, foi também necessário a utilização de outros
instrumentos como a visitação e a fotografia, de modo a captar a imagem
e o ambiente dos espaços, tal como eles são utilizados e apropriados nos
dias de hoje. Pareceu-nos ser essencial esta comparação entre a realidade do
passado e do presente, como parte da fase empírica do trabalho.

Estrutura do trabalho
A estrutura da tese mostra as fases que constituíram a nossa
metodologia, desde a motivação para o tema (Capítulo 1), até à articulação
final de resultados e projetos para o futuro (Capítulo 5). No Capítulo 2,
é apresentado o estado da arte relativo a conceção do Espaço Público –
ou do espaço entre edifícios, porque certamente em muitos casos carecem
do verdadeiro sentido «público» –, no enquadramento do Urbanismo
e da Arquitetura. O Capítulo 2 é composto por vários subtemas, que
constituem as principais problemáticas da nossa realidade contemporânea,
como por exemplo: a cidade fragmentada; o excesso de espaços livres
descaracterizados e residuais; a privatização do passeio público; a posição
da conceção do espaço público entre as várias disciplinas que participam na
intervenção urbana; entre outros. As reflexões basearam-se essencialmente
em autores como Christian Norberg-Schulz, Jordi Borja, José Lamas,
Jan Gehl, Manuel Solà-Morales, entre outros. A reflexão sobre o estado
atual conduziu-nos à revisão dos princípios da arquitetura e do urbanismo
moderno, apresentados na Carta de Atenas, com referência de obras dos
próprios mestres como Le Corbusier. Esta revisão partiu do interesse em
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confirmar as qualidades e os problemas dos espaços urbanos, que foram
concebidos segundo esses princípios, e nos quais vivemos nos dias hoje.
O Capítulo 3 é composto por uma breve contextualização histórica da
produção de arquitetura moderna, no território nacional, de modo a situar
não só os nossos casos de estudo, mas também os projetos e arquitetos de
referência mais relevantes.
O Capítulo 4 corresponde à apresentação da análise realizada aos 4
casos da Pasteleira, onde são explorados os vários temas de conceção do
espaço público, que foram identificados tanto na revisão de literatura, como
nas várias visitas realizadas às obras. A apresentação de cada caso parte
sempre do geral para o particular; do enquadramento urbano para a análise
dos vários aspetos do projeto de arquitetura – princípios de organização
urbanística e o correspondente desenho arquitetónico dos vários elementos
que compõem cada bairro –; até ao estudo do bloco e do espaço interior
doméstico, sempre relacionado com a configuração do espaço exterior
contíguo. Através desta análise individual de cada bairro, que é colmatada
pela posterior comparação geral, procura-se, por um lado, identificar os
possíveis modelos teóricos subjacentes de cada projeto, e, por outro lado,
apontar as particularidades de cada um, de modo a formar uma leitura
crítica das várias camadas que compõem a complexa estrutura do espaço
entre os edifícios.
O último capítulo, que remata o trabalho, é composto essencialmente
por dois pontos. O primeiro é referente aos possíveis caminhos por onde
este estudo poderá prosseguir, em futuras oportunidades, por exemplo,
a investigação mais aprofundada sobre a revista Arquitectura. Apontase também para a possibilidade do estudo das novas vias de intervenção
nos espaços urbanos, atualmente praticados no espaço português, onde se
experimentam novas abordagens de desenho dos espaços públicos, mais
adaptadas às condições sociais e urbanísticas da cidade contemporânea.
Como conclusão final, no segundo ponto, reflete-se sobre a atitude que se
deve tomar, enquanto arquiteto, nas intervenções urbanas, e a participação
dos cidadãos no processo de conceção, gestão e manutenção dos seus
próprios espaços públicos.
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A. A.: O «horóscopo do dia» para a arquitectura diz que as palavras são negativas
– e isto não é divertido. Paralelepípedos de quadradinhos de vidro e metais sintéticos, o
purismo «snob» das grandes cidades, conduziram a uma moda arquitectónica sem saída
– nesta direcção a estrada está bloqueada.
S. G.: Mas no entanto ainda existe uma arquitectura viva, humana!
A. A.: Há sim, mas aquela a que me acabo de referir é altamente popular neste mundo
ingénuo. E o que é pior: teve como consequência uma mudança em sentido oposto – a
procura inepta e destituída de sentido crítico de um tema de variação. Constroem-se áreas
residenciais com massas de edifícios de estilos artificiosamente diferenciados – uma flora
de motivos variegados, que contudo não corresponde à inerente, válida e biologicamente
bela variabilidade do próprio ser humano. Não raramente dão a impressão de feiras
de comércio internacional, enquanto no que se refere aos edifícios públicos aparece um
formalismo de propaganda à procura, custe o que custar, dos primeiros planos – há muito
industrial «design» e «automóveis americanos» com a sua medonha falta de equilíbrio.
Crianças adultas brincam com curvas e tensões que não dominam. Cheira a Hollywood.
(…) A pessoa humana, no meio disto tudo, ficou esquecida. (…) E a arquitectura – a
verdadeira – só existirá onde o homem estiver no centro. A sua tragédia e a sua comédia
– afinal as duas.
Excerto da entrevista «Em vez de um artigo...», de Sigfried Giedion a Alvar Aalto,
traduzido por Jorge Silva, in Arquitectura nº 69, 1960, p. 6.
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2. ESTADO DO ESPAÇO ENTRE OS EDIFÍCIOS
E AS SUAS PROBLEMÁTICAS NA CIDADE CONTEMPORÂNEA

Architecture is a hazardous mixture of omnipotence and impotence. Ostensibly involved
in “shaping” the world, for their thoughts to be mobilized architects depend on the
provocations of others – clients, individual or institutional. Therefore, incoherence, or
more precisely, randomness, is the underlying structure of all architects’ careers (…).
Architecture is by definition a chaotic adventure.
KOOLHAAS, Rem e MAU, Bruce, Small, Medium, Large, Extra-Large, 1995.
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Matéria

do urbanismo, do paisagismo… e da

arquitetura

Desde o início do século XX, o urbanismo
evoluiu, em grande medida, para uma
disciplina técnica em que, frequentemente,
os dados quantificáveis têm prioridade
sobre as qualidades espaciais (…). As
funções parecem ser mais importantes
que o uso. Como resultado, o urbanismo,
enquanto prática e como disciplina,
converteu-se nalgo extremamente abstrato,
enquanto que a distância entre a
planificação e o que realmente se constrói
torna-se cada vez maior.
ILBELINGS, H, in SOLÀ-MORALES,
M., 2008, p. 11.

Uma das primeiras questões que se colocou neste trabalho, foi
o posicionamento do Espaço Público nas várias disciplinas ou áreas de
intervenção urbana. Admitindo que a interdisciplinaridade deve sempre
existir em qualquer projeto de intervenção urbana, torna-se também
natural que um projeto de espaço público envolva estudos urbanísticos e
paisagísticos. No entanto, no campo da disciplina de arquitetura, o espaço
público, na maior parte das ocasiões, é considerado uma componente de
menor importância, ou tido como matéria de outras disciplinas, e não de
arquitetura. A nosso ver, este afastamento profissional é possivelmente
consequente de uma progressiva especialização das áreas intervenientes,
e essa repartição das responsabilidades inerentes às intervenções urbanas,
a diferentes áreas profissionais, promove uma maior independência e, ao
mesmo tempo, incita o isolamento de cada uma. Contudo, aludindo às
palavras sábias de Alvar Aalto8, essa divisão excessiva de disciplinas pode se
tornar perigosa, pois a “especialização significa saber cada vez mais sobre
cada vez menos”.

O que diferencia o urbanismo da
arquitectura não é a dimensão espacial
nem a escala da intervenção, mas a acção
político-administrativo a conduzir no
tempo e no jogo de formas económicas e
sociais. (…) O urbanismo implica a
condução de um plano no tempo e o jogo
de agentes e actores políticos, económicos e
sociais. Também é seu objetivo a mediação
e resolução dos conflitos entre os interesses
públicos e privados que disputam a fruição
do espaço urbano. (…) a arquitetura existe
tanto no urbanismo como na construção: é
o desenho do espaço, qualquer que seja a
dimensão geográfica consoante o nível de
produção do espaço.
LAMAS, J., 2004, p. 126.

Sobre o urbanismo e a arquitetura, o entendimento atual mais
frequente é a separação entre as duas disciplinas, sendo que cada uma
trata de questões referentes a dimensões territoriais distintos. Por outras
palavras, associa-se arquitetura à construção de edifícios, e o urbanismo ao
planeamento territorial. E a conceção do projeto de espaço público, por
sua vez, torna-se tarefa do paisagismo. Sobre esta questão, José Lamas, em
Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, manifestou o seu entendimento sobre a
relação entre urbanismo, arquitetura e espaço público. Segundo a perspetiva
do autor, as duas disciplinas devem coexistir nas intervenções urbanas, e,
sendo o espaço público um elemento constituinte da cidade, é irrefutável
a sua integração no trabalho do arquiteto, pois todo “o espaço habitado e
construído pelo homem, é matéria e competência da arquitetura”.9 Por isso,
a primeira afirmação que se procura defender é que “o espaço público é
também arquitetura”.
Para além da excessiva especialização no processo de construção da
cidade, o facto do urbanismo e do desenho do espaço público estarem
8
9
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AALTO, Alvar, «Interview for Finnish Television» (1972) in SCHILDT, Göran (ed.),
Alvar Aalto in his own words, Nova Iorque: Rizzoli, 1997, p. 273.
LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 26.
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demasiado dependentes dos sistemas políticos e económicos, contribui
também para o aumento no grau da autonomia e importância do objeto
arquitetónico na discussão profissional. Relembrando-nos das palavras
de Louis Kahn, que se referia à rua como “a sala de concórdia”, e disse
que ela “é dedicada pelo proprietário de cada casa à cidade, em troca de
serviços comuns”

, pensamos que em todas as suas intervenções, o

10

arquiteto deve contribuir positivamente para a transformação da cidade,
tendo como objetivo “o domínio da forma do território e da cidade como
estruturas físicas. Porque é nessas estruturas físicas que vivem os cidadãos
e é a estrutura física que resta das cidades na sua evolução e transformação
no tempo”.11 Seria de um máximo egoísmo e egocentrismo, não se
considerarem as relações que uma obra de arquitetura deve estabelecer com
o espaço urbano envolvente.

Trata-se de reflectir sobre a prática
da arquitectura nos diferentes níveis
de produção do espaço; num processo
encadeado a vários níveis: desenho urbano
e desenho de edifícios não são mais que dois
momentos e com distintos processos (plano
e projecto), mas com um único instrumento
fundamental: o desenho.
LAMAS, J., 2004, p. 127.

A emergência em recuperar a dimensão urbana na disciplina de
arquitetura, acompanha também a necessidade de reivindicar o caráter
arquitetónico no urbanismo. A nossa preocupação parte do reconhecimento
de que, frequentemente, o planeamento urbano se faz através de uma
representação abstrata de massa, volumes e fluxos.12 Contudo, urbanismo
é mais do que essa abstração. Lamas, por exemplo, defende que, em
urbanismo, deve-se reunir todos os contributos das diferentes disciplinas e
ciências que lhes estão ligadas – paisagismo, economia, política, sociologia,
etc. – “porque a organização do espaço não é gratuita e deve corresponder à
ordenação dos diferentes objetivos do urbanismo”. E é através da produção
da forma urbana que se apresenta “o resultado final dos problemas postos
às disciplinas urbanística e arquitetónica”.13
Como tentativa de reformular as ideias, talvez devamos abordar o
urbanismo como “arte de construir cidade” , e pensar a arquitetura como
14

Onde é que pertence a arquitetura? Em
tudo!
LE CORBUSIER, 1964, p. 118.

“construção do espaço físico” 15 e concretização do projeto urbanístico. E
a conceção do espaço público necessita impreterivelmente da intervenção
de ambas as disciplinas.

10 KAHN, Louis, «Credo», in Architectural Design, nº5, 1974, p. 280.
11 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 127.
12 ILBELINGS, Hans, «La arquitectura y el urbanismo de Manuel Solà-Morales» in
SOLÀ-MORALES, Manuel, De cosas urbanas, Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.11.
13 LAMAS, José, op. cit., p. 41.
14 ILBELINGS, Hans, «La arquitectura y el urbanismo de Manuel Solà-Morales» in
SOLÀ-MORALES, Manuel, op. cit., p.11.
15 LAMAS, José, op. cit., p. 41.
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Fig. 4 	

Untitled (Ghardaïa) | Kader Attia,
2009 | obra exposta em Tate
Modern, Londres | 11/2016.

Fig. 5 	

Paisagem urbana, Londres |
11/2016.

Fig. 6 	

Paisagem urbana, Hong Kong |
08/2017.
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2.2.

Imagem da cidade atual
Quando se refere à ideia de que o espaço público é o “palco real de

todas as formas da arquitetura”, na verdade procura-se acentuar o seu caráter
popular, enquanto um património universal, e não reservado somente aos
especialistas. É no espaço público onde “se representam as peças de todas
as vidas” e a Arquitetura é, em última análise, o “espaço da vida humana”.16
Também se pode dizer que o espaço público é uma “representação” da
cidade, “na qual a sociedade se torna visível”, segundo Jordi Borja, em
El espacio público.17 Desse ponto de vista, na reivindicação do lugar do
espaço público na produção arquitetónica, a nossa reflexão deve incluir
as problemáticas urbanísticas associadas à cidade e, indissociavelmente, à
sociedade que a habita.
Nesse contexto, Oriol Bohigas18, na defesa de que “o espaço público
é a cidade”, apontou-nos para duas frentes atuais que se opõem a essa
teoria. A primeira frente é referente aos que consideram o modelo de
cidade americana como o paradigma da cidade moderna. É um modelo
caraterizado pela desordem e descontinuidade do território urbanizado,
que resulta de uma utilização do solo baseado em interesses particulares
do mercado. Na interpretação de Bohigas, para os arquitetos, a ideia de
poder atuar sobre um terreno vazio e sem preexistências, é certamente mais
atraente, pois permite a realização de “uma arquitetura autónoma, liberta
de condições, caprichosa até ao infinito, isto é, uma arquitetura que não
tem a obrigação de responder à realidade de uma cidade exigente, (…) uma
arquitetura grandiloquente e mais fácil de projetar” – o que justifica, no
fundo, a adesão de tantos arquitetos nesta frente polémica.
A segunda frente apontada por Bohigas, tem como base a associação
dos problemas da vida coletiva à organização do espaço público. O espaço
urbano é condenado como a origem de diferenciação e segregação social, e o
ponto de partida para da formação de guetos. Portanto, segundo esta frente,
que é mais “subtil e perigosa”, a cidade, para se livrar desses problemas,
deve necessariamente ser livre de qualquer forma urbana. Imagina-se uma
cidade “sem bairros, sem ruas nem praças. Uma cidade na qual o espaço
público não é urbano. (…) Na realidade, desenvolve-se a convicção de que
16 FONSECA, Teresa, «Sete palcos para a arquitectura», in TRIGUEIROS, Conceição
(coord.), Palcos da Arquitectura, vol. II, Lisboa: AEAULP, 2012, pp. 517-516.
17 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, pp. 15-16.
18 BOHIGAS, Oriol, «Em defesa da urbanidade», in BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, op.
cit., p.12.
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não é possível uma intensa convivência em âmbitos urbanos, isto é, que as
formas de liberdade passam a ser um puro individualismo”.19
(…) a deformação do urbanismo
funcionalista em combinação com o
zoneamento e a privatização é a caricatura
perversa do movimento moderno, e cria
uma nova imagem da «cidade emergente»
na qual as peças, os «produtos», a
arquitetura dos objetos-mercadoria,
substituem a cidade de intercâmbio e da
diversidade.
BORJA, J. e MUXÍ, Z., 2003, p. 126.

De certo modo, pode-se dizer que essas frentes são frutos de uma
interpretação perversiva, e de uma abordagem distorcida das situações
urbanas consequentes do urbanismo moderno. A arquitetura funcionalista
que tanto se criticava na segunda metade do século XX, não é pior do que
as arquiteturas de “moda” ou de produtos, que são correntes nos dias de
hoje. A grande massa solicita aos arquitetos de prestígio, projetos para obras
que sejam icónicas. O foco prático e profissional é principalmente virado
para um grupo elite de profissionais e para os seus respetivos trabalhos.
Quando no funcionalismo, as formas seguiam racionalmente a função,
hoje, parece-nos que, em muitos dos casos, a “boa arquitetura” faz-se com
as formas de assinatura dos arquitetos estrela. Do ponto de vista de José
Lamas, por exemplo, a retoma da tradição da urbanística formal nos anos
70, que acompanha a rejeição da cidade moderna, é tão perigosa e falaciosa
quanto à atitude dos modernistas em relação à cidade tradicional, pois em
ambos os casos, faltou, aos argumentos de oposição, uma “reflexão crítica
profunda” 20 à realidade em questão.
Já na década de 1960, C. Norberg-Schulz descrevia a situação
arquitetónica como “confusa e caótica”21, enquanto crítica à imagem da
cidade que resultou da arquitetura moderna. Hoje, a imagem das cidades
contemporâneas permanece aparentemente igual, onde a maioria dos
esforços é dirigida para o objeto arquitetónico, e o espaço público, em
muitos casos, torna-se meramente em espaço restante entre os edifícios,
pois não existem preocupações em estabelecer coerência e continuidade
entre as formas construídas e os espaços urbanos. Isto leva-nos a questionar
a qualidade de muitas das obras arquitetónica que se fazem atualmente, e
da validade das intenções dos arquitetos, pois, frequentemente, a avaliação
dessas obras pouco ultrapassa do aspeto material e formal. Num ambiente
de ritmo aceleradíssimo, de reduzida compaixão e compreensão mútua,
e de pouca paciência e perseverança, a Arquitetura, que antes era um
conceito, tornou-se agora num produto, de especulação imobiliária, de
poder económico e político, e de promoção icónica tanto individual como
corporativo. Consequentemente, resultam cidades compostas pela colagem
19 BOHIGAS, Oriol, «Em defesa da urbanidade», in BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El
espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa, 2003, p.12.
20 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 28.
21 NORBERG-SCHULZ, Christian, Intenciones en Arquitectura, 2ª ed., Barcelona: Gustavo
Gili, 1998, p. 10.
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de soluções aleatórias, porque não existe um entendimento mútuo entre
os próprios arquitetos, sobre os pontos mais básicos e fundamentais da
Arquitetura, aspeto esse que já tinha sido igualmente apontado pelo autor.
Como resposta a essas situações de caos e desordem, NorbergSchulz propôs uma base teórica que fosse comum a todas as entidades
participantes da arquitetura, como solução para o conflito entre elas,
garantindo a eficácia e a validade das soluções arquitetónicas. A partir da
apresentação ordenada de todas as dimensões que a obra arquitetónica
envolve, o autor desenvolve uma plataforma comum – entre arquitetos,
clientes e a sociedade – que possibilita e promove colaboração da resolução
dos problemas. Embora a proposta de Norberg-Schulz esteja direcionada
a uma realidade do passado, reconhece-se que a realidade atual não difere
muito daquela, especialmente em termos de relação entre as diferentes
entidades que intervêm na construção da cidade. O valor encontra-se
nessa atitude crítica em relação à realidade que nos envolve, e na vontade
de estabelecer pontes entre as entidades que participam na organização do
espaço urbano e arquitetónico, de modo a encontrar as abordagens mais
adequadas à Arquitetura dos nossos tempos.

A teoria devia fazer-nos ver a riqueza das
possibilidades, mais do que manter regras
e clichés estereotipados.
NORBERG-SCHULZ, C., 1998, p. 126.

2.3.

Entre privatização e desejo da coletividade
Na identificação de um aumento progressivo da submissão ao

mercado e de uma certa debilidade política da iniciativa pública, a obsessão
pela competitividade e a força económica da iniciativa privada tornamse igualmente evidentes na realidade urbana atual. Consequentemente,
na discussão sobre o espaço público, o tema da privatização do espaço
urbano tem vindo a tomar um lugar cada vez mais importante, e a questão
ultrapassa do seu caráter técnico ou urbanístico, pois trata-se na verdade, de
um debate de valores culturais: convivência ou insolidariedade, justiça social
ou desigualdade, igualdade cívica ou anomia.22
Com a introdução da ideologia urbana modernista no século passado,
o excesso de espaços livres veio a tornar-se numa característica bastante
comum nas novas áreas urbanas. O sobredimensionamento dos espaços
exteriores geralmente dificulta a gestão e a manutenção dos mesmos, e,
em muitos casos, as esferas privada/pública tornaram-se também ambíguas
na perceção das pessoas. Observando o nosso quotidiano, podem-se
22 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, p. 19.
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Fig. 7 	

Ezra Street, Londres | situação
de mercados de rua com intensa
atividade e movimentação |
11/2016.

Fig. 8 	

Largo do Carmo, Lisboa | espaço
público vastamente ocupado por
espladas dos cafés e restaurantes
| 04/2016.

Fig. 9 	

(esquerda) Praça de São Lourenço,
Florença | pessoas encostadas
à parede da Basílica de São
Lourenço, refugiadas na sombra
do edifício | 08/2018.

Fig. 10 	 (direita)
Mercado
Central,
Florença | homem sentado na
sua cadeira, numa rua pedonal |
08/2018.
Notas da autora: os espaços exteriores
públicos podem ser utilizados e apropriados
de diversos modos pelas pessoas; essa
diversidade depende da interpretação
espontânea que cada indivíduo tem da
configuração arquitetónica dos espaços.
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identificar três tipos de situações mais comuns que retratam esta questão: a)
espaços de domínio e administração públicos que não promovem uma vida
social positiva, devido à falta de definição arquitetónica, ou de manutenção
regular; b) espaços de domínio e administração privados que, embora
possam ser de uso coletivo, têm a acessibilidade restringida; c) espaços
de definição ambígua que, não sendo claro o domínio a que pertence,
na perceção dos utentes, são desadequadamente utilizados. Não é difícil
reparar que, hoje em dia, as praças e as ruas, espaços esses que deveriam
ser autenticamente públicos, estão a ser ocupadas de um modo cada vez
mais abusivo, por elementos, como esplanadas, que são de uso limitado,
dado o seu carácter comercial. E o interesse coletivo, por sua vez, aparenta

Nos anos mais recentes, testemunhámos
um aumento progressivo do fenómeno
de privatização dos espaços públicos.
Muitas delas disfarçam-se como “espaços
públicos”, inseridos no interior de edifícios
privados: praças interiores de hotéis ou
de centro comerciais, galerias comerciais
privadas, sistemas de ruas no subsolo (de
caráter igualmente comercial). (…) Esse
fenómeno parte do interesse de investidores
e não do interesse da cidade porque esvazia
os espaços públicos, e concentra as pessoas
em espaços de esfera privada.
GEHL, J., 2010, p. 125.

ser algo que é apostado apenas em projetos de construção privada: parques
temáticos, centros comerciais, habitações em condomínio fechado, etc.
Sobre o vasto fenómeno de privatização do espaço público, Borja
referiu-se ainda ao conceito de “agorafobia urbana”, que “identifica estrada
como espaço público e segurança como privatização”23. No contexto de
habitação, em Portugal, verifica-se com frequência que os projetos de
espaço público, ou melhor, de espaços exteriores de uso coletivo24, são
mais qualificados em casos de construção privada – sendo que, na maioria
dos casos, nas habitações em condomínio, os espaços exteriores são
encerrados ao público, destinados apenas aos habitantes daquela unidade,
em comparação com os projetos de habitação económica geridos pelas
câmaras. Este facto, para além de retratar uma realidade que é socialmente
injusta, confirma também a relevância dos espaços exteriores de apoio às
habitações, porque geralmente quanto mais alto for o nível da habitação,
melhores condições terão os seus arranjos exteriores; por outro lado, retrata
também uma realidade socialmente injusta.

Podemos ver como se pretende fazer
cidades a partir de parques temáticos,
cidades empresariais, bairros encerrados,
infraestruturas ao serviço de veículo
privado e individual, as zonas de
habitação segregadas pelas classes sociais,
praças e monumentos cercados por grades,
etc., e observamos com preocupação como
se criam blocos conservadores em zonas
da cidade consolidada e equipada, com
os medos e os interesses que se opõem às
mudanças e às misturas. (…) O espaço
público tende fundamentalmente à mistura
social, faz do seu uso um direito de
cidadania de primeira ordem, pelo que o
espaço público deve garantir, em termos
de igualdade, a apropriação por parte dos
diferentes coletivos sociais e culturais, de
género e de idade.
BORJA, J. e MUXÍ, Z., 2003, p. 19.

Tal como Borja afirmou, “o que define a natureza do espaço
público é o uso e não o seu estatuto jurídico”.25 Um espaço público supõe
necessariamente “domínio público, uso coletivo e multifuncionalidade”26,
e deve ser caraterizado fisicamente, pela sua acessibilidade. Neste sentido,
a discussão sobre o espaço público não se pode reduzir à simples questão
23 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, p. 69.
24 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, p. 59. Os espaços exteriores de um conjunto residencial,
mesmo sendo publicamente acessíveis, têm sempre um carácter semipúblico, devido à
relação próxima com um número limitado de habitante. Neste sentido, não nos parece
ser correto referirmo-nos a esses espaços globalmente como “públicos”.
25 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, op. cit., p. 46.
26 Ibid., p. 47.
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Fig. 11 	 (cima, esquerda) MAAT (2016),
Lisboa | Amanda Levete |
espaço público exterior junto ao
museu, com vista para o Rio Tejo
| 02/2019.
Fig. 12 	 (cima, direita) MAAT | cobertura
acessível do museu, com vista
para a cidade | 03/2017.
Fig. 13 	 (meio,
esquerda)
Mercado
Central, Cracóvia | galeria
exterior, publicamente acessível |
01/2018.
Fig. 14 	 (meio, direita) Mercado Central,
Cracóvia | espaço que atravessa o
interior do mercado, publicamente
acessível, mesmo quando o
edifício se encontra encerrado |
01/2018.
Fig. 15 	 (baixo) Vista parcial da Praça
do Mercado Central, Cracóvia |
01/2018.
Notas da autora: as duas obras acima
ilustradas são exemplos de edifícios de uso
coletivo, que participam positivamente na
definição do espaço público envolvente,
proporcionando-lhe sentido de coletividade.
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da definição jurídica dos espaços. Ao interpretar as condições da realidade
presente, não nos parece ser sensato associar a responsabilidade de
conceção, gestão e manutenção do espaço público – assim como outros
temas de domínio público – apenas à administração pública. Em De
cosas urbanas, Manuel Solà-Morales apresentou-nos a sua perspetiva sobre
a relação que se deve estabelecer, entre os domínios público/privado, e
o sentido da coletividade, no desenho urbano. Segundo a perspectiva
do autor, a importância do espaço público está na sua capacidade de se
referenciar aos espaços privados, e de os tornar em património coletivo.
Do outro lado do espelho, deve-se proporcionar carácter urbano e público,
aos lugares e edifícios privados; a contribuição do domínio privado para o
espaço público é “convertê-lo em parte do público”.27 No contexto urbano
atual, a ideia de espaço coletivo está a ganhar cada vez mais relevância
porque são os principais lugares de desenvolvimento, de representação e
de memorização da vida coletiva. É nos espaços de uso coletivo onde se
revela a riqueza civil, arquitetónica, urbanística e morfológica da cidade.
Como exemplo paradigmático do funcionamento harmonioso entre
os interesses público e privado, Solà-Morales escolheu o Mercado de la
Boqueria, em Barcelona, referindo-o como “um lugar onde a propriedade
e a gestão pública se articulam na perfeição, com a iniciativa e as atividades
particulares dos cidadãos, sejam vendedores, compradores, curiosos,
turistas ou trabalhadores das múltiplas tarefas complementares que a vida
de mercado gera diariamente, ao seu arredor”.28
Com fundamento nessa ideia, Solà-Morales indicou que a tarefa
fundamental dos arquitetos e dos urbanistas, nas intervenções urbanas atuais,
é fazer dos lugares intermédios – aqueles nem são totalmente públicos,
nem privados – partes estimulantes do tecido urbano “multiforme”, em vez
de espaços sobrantes e estéreis. Essa noção é de extrema importância, pois
abre um novo campo de reflexão, fazendo-nos questionar sobre a validade
da condição pública, na sua forma socialmente ideal. Deve-se reconhecer o
facto de que, nas cidades de hoje, há lugares onde o privado é social e, por
vezes, mais do que alguns lugares públicos. E, por isso, uma boa cidade, é

Porque a cidade boa é a que proporciona
valor público ao privado. (…) E, portanto,
a qualidade do individual é condição para
que, ao se semanticamente coletivizado,
gere uma riqueza coletiva. (…) levar
demasiado a sério, tensos de si mesmo, os
“espaços urbanos”, os “espaços públicos”
como lugares para construir arquitetura
sem volume, ou como objetos de desenho
consistentes por si só, parece me um erro
teórico de certa relevância.
SOLÀ-MORALES, M., 2008, p. 190.

aquela em que os edifícios privados são elementos integrantes do espaço
público, e transportam significados e valores sociais. Em vez da obsessão
pela distinção literal e separação física dos espaços, em públicos e privados,
o “modo de ser urbano” é a luta pela qualidade coletiva desses espaços.29
27 SOLÀ-MORALES, Manuel, De cosas urbanas, Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 187.
28 Ibid., p. 188.
29 Ibid., p. 190.
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2.4.

Revisão

da

Carta

de

Atenas

no contexto

presente

Reconhece-se que foram muitas as críticas – que se concentraram
sobretudo nos anos de 1960 e 70 – à radicalidade do urbanismo teorizado
em Carta de Atenas. Contudo, num estudo mais aprofundado, também
se identificaram princípios que admitimos manterem a sua validade,
essencialmente pelo fundamento no contexto urbano, político, económico
e social, do período em questão. E a verdade é que, das mesmas críticas
ao urbanismo funcionalista, não se estabeleceu uma continuidade na
discussão teórica, resultando no atual vazio teórico, sobre a matéria do
desenho urbano e do espaço público.30 Por isso, tal como apontado por
Manuel Solà-Morales31, a “rutura” que se estabeleceu desde da década de
1930, “ainda se encontra por fechar”. Nesse contexto, parece-nos ser de
grande pertinência, a revisão dos princípios do urbanismo moderno, com
“olhos mais atuais e mais práticos” 32, como dizia Solà-Morales, de forma a
compreender a sua influência nos espaços urbanos que se produzem e nos
quais vivemos hoje.
2.4.1. Oposição à rua-corredor – desintegração dos elementos
do espaço urbano
Segundo Shulz, a crise do espaço público adveio do momento em que
os urbanistas eliminaram os elementos básicos que formam a organização
interior da estrutura urbana: a rua, a praça e o bairro.33 Esses elementos, que
foram identificados por autores como Kevin Lynch34, Albert Brinckmann
e Paul Zucker, são reconhecíveis, por exemplo, quando se observa a planta
da cidade de Roma, elaborada por Giambattista Nolli, no século XVII. A
partir dessa planta, é possível a identificação dos elementos que constituem
a estrutura urbana: a rua e a praça – ambas representadas em branco; e
a massa edificada – representada a preto.35 Dessa leitura, identificam-se
SOLÀ-MORALES, Manuel, De cosas urbanas, Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 200.
Ibid., p. 204.
Ibid., p. 200.
NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, pp. 78-81.
34 Ibid., p. 30. Schulz aponta que, em The image of the city, Lynch proporcionou a esses
termos uma nova dimensão existencial, em vez de reduzir a discussão da estrutura
urbana a questões meramente visuais, revelando a relação complexa de funções
individuais e sociais que atuam na estrutura urbana.
35 A esse tipo de representação designamos, de um modo corrente, de “mapa figurafundo”. É um instrumento que ilustra a relação entre as formas do espaço vazio
(público) e da massa construída (privado), possibilitando uma leitura imediata e clara
dos elementos estruturantes da cidade.
30
31
32
33
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também as formas correspondentes aos domínios público e privado.36
Observando os mapas de outros centros urbanos antigos, consegue-se
perceber que, de um modo geral, as cidades tradicionais têm os espaços
públicos claramente definidos pelas formas da massa edificada. Pode-se
entender que, nesses casos, sem a definição de um dos domínios, torna-se
ilegível a forma do outro.
Este equilíbrio integrador entre o desenho do espaço público, da
cidade e da arquitetura, veio a ser transfigurado na sua totalidade com a
introdução do urbanismo moderno. Em Life between buildings, Jan Gehl
apontou que, durante um período longo da história da habitação humana,
“as ruas e as praças formaram pontos focais de encontro. Porém, com

Fig. 16 	 Excerto do mapa de Roma,
produzido por Nolli, no séc.
XVIII.
Fig. 17 	 Excerto do mapa de figura-fundo
do Centro de Lisboa, no séc. XXI.
Fig. 18 	 Excerto do mapa de figura-fundo
do Centro do Porto, no séc. XXI.
Notas da autora: os mapas foram
redimensionados, de modo a terem escalas
semelhantes. O redimensionamento foi feito,
com base nas medidas retiradas do Google
Maps, às principais praças de cada cidade:
a) Piazza Navona, em Roma; b) Praça D.
Pedro IV (Rossio), em Lisboa; e a Avenida
dos Aliados (Praça da Liberdade e Praça do
General Humberto Delgado), no Porto.

a intervenção do funcionalismo, as ruas e as praças foram literalmente
declaradas como indesejáveis. Ao invés, foram substituídas por estradas,
caminhos, e um infinito de relvados verdes”.37 Como resultado dessa
transformação ideológica do urbanismo, deixa de haver interdependência na
definição, e delimitação, dos dois domínios. O domínio privado passa a ser
caracterizado pelo isolamento dos edifícios, que se estendem verticalmente,
em direção ao céu; os espaços públicos alastram-se horizontalmente pelo
terreno fora, geralmente ausente de uma definição espacial própria, o que
torna difícil a identificação das suas formas. Nesses casos, perdem-se as
noções de escala e de dimensão dos espaços exteriores públicos, e, por
vezes, criam-se também situações de perceção ambígua.
36 Parte-se do princípio de que as ruas e as praças têm as suas próprias formas geométricas
correspondentes e, na observação de mapas figura-fundo, a identificação dos dois
elementos também se faz, geralmente, através da distinção dessas formas.
37 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, p. 44.
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Fig. 19 	 Painél 17 do plano «Ville Radeuse»
(1930) | Le Corbusier.
Notas da autora: segundo os dados sobre
o plano, apresentados na plataforma
Fondation Le Corbusier, a área do espaço livre
corresponde a 88% da área total do terreno.

A atitude contra o conceito tradicional de rua, claramente expressa
na Carta de Atenas, foi, talvez, um dos princípios que mais revolucionou a
estrutura urbana tradicional. Sobre o problema do conceito “rua-corredor”,
os argumentos de oposição basearam-se, sobretudo, nas preocupações
relacionadas com a exposição solar, a segurança e a higienização – saúde
pública –, especialmente nas áreas habitacionais. O apelo à importância do

(…) A casa, a partir de então, não estará
jamais, soldada à rua pelo seu passeio.

Sol partiu, primeiramente, do reconhecimento de que a exposição solar não

A habitação erigir-se-á no próprio meio
onde disfrutará de sol, de ar puro e de
silêncio.

além de que não existia uma estipulação do número mínimo de horas de

Ponto 24
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº22

era garantida a todas as habitações, quando estas estão alinhadas à rua38,
exposição solar para cada habitação.39 Relativamente à questão da segurança,
observou-se que, nas ruas-corredor, as habitações e as pessoas estavam em
constante ameaça, devido à velocidade dos carros. Neste sentido, segundo a
lógica dos autores, para além da divisão das vias – consoante a velocidade e

Sol é o Senhor da Vida.
(...) Introduzir o Sol, é o novo e o mais
imperativo dever do arquitecto.
Ponto 26
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº25

a função –, as habitações deveriam separar-se das “vias de comunicação”.40
E o afastamento das habitações, em relação às vias, seria também um modo
de garantir a saúde e a higiene das áreas residenciais, pois estariam afastadas
de “ruídos, poeiras e gases nocivos”.41
38
39
40
41

40

«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº23/24 (maio/junho, 1948), p. 39. (Ponto 17)
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº25 (julho, 1948), p. 19. (Ponto 26)
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº25 (julho, 1948), p. 19. (Ponto 27)
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº22 (abril, 1948), p. 24. (Ponto 16)
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Embora se reconheça a validade desses argumentos, na realidade,
muitos dos projetos construídos basearam-se numa interpretação
demasiado direta e literal dos princípios funcionalistas. E, no que toca à
conceção do espaço público, essa interpretação traduziu-se numa atitude
abstracionista e simplista, o que incitou à perda da qualidade principal do
espaço público, a sua capacidade de representação, aspeto esse que está
inerente ao próprio conceito.42 Segundo Borja, o espaço público deveria
ser – e é – o lugar de expressão coletiva, de vida comunitária, de integração
cultural, e de expressão política e manifestação social.43 Porém, o urbanismo
funcionalista retirou, ao espaço público, não só os elementos morfológicos,
como também o sentido simbólico e existencial.44 Em contrapartida,
vinculou-o a etiquetas funcionais como: circulação, verde, recreação, lazer,
desporto, etc.
2.4.2. Cidade fragmentada – descontinuidade da estrutura
urbana
Por fragmentação, entende-se a descontinuidade e a dispersão das
novas urbanizações, em relação aos originais centros históricos, e é um
dos três principais processos negativos da cidade atual.45 Na opinião de
Borja, a “cidade fragmentada tem tendência a ser uma cidade fisicamente
desperdiçadora, socialmente segregada, economicamente pouco produtiva,
culturalmente miserável e politicamente ingovernável”.46
Na investigação sobre a razão de ser deste fenómeno, encontramse, frequentemente, críticas que lançam as culpas à Carta de Atenas e ao
urbanismo funcionalista. Contudo, nota-se também que essas críticas
foram feitas com base nas observações à realidade construída, servindo
dos princípios e das documentações iconográfica dos projetos, como
42 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, pp. 15-16.
43 Ibid., p. 68.
44 Referência à obra NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture.
Segundo o autor, a relação do homem com a envolvente urbana, e a respetiva imagem
espacial construída por ele, são de especial importância para o entendimento do
conceito do espaço existencial. Refere ainda que, certos princípios urbanísticos e
arquitetónicos são primordiais para a ocorrência da vida humana nas cidades, e expõe
a relação complexa entre a autoidentificação do homem, a sua perceção existencial
no tempo e no espaço, e a estrutura do meio urbano que se insere. A existência do
homem depende de uma imagem coerente, significativa e estabilizada da envolvente,
ou do “espaço existencial”. Tal imagem pressupõe a presença de certas estruturas
arquitetónicas concretas e reais.
45 BORJA Jordi, MUXÍ Zaida, op. cit., p. 30. A dissolução e a privatização são os outros
dois processos negativos.
46 Ibid., p. 29.

Em vez de bairros densos, temos hoje em
dia uma distribuição dispersa de edifícios
bloco, onde dificilmente se consegue
reconhecer ou imaginar um conjunto, só se
for, excecionalmente, a partir de um avião.
A rua moderna tornou-se apenas num
meio de comunicação, retirada de definição
arquitetónica. (…) E a praça, o ‘distrito
e inesquecível lugar’ de Lynch, tornam-se
em parques de estacionamento.
NORBERG-SCHULZ, C., 1972, p. 78-81.
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instrumentos complementares à interpretação de cada um. Com isto,
procura-se questionar o seguinte: foram realmente os princípios da Carta de
Atenas, os grandes culpados da cidade fragmentada?
As superfícies livres são, em geral
insuficientes.
Ponto 63
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº29

Uma das principais questões associadas à fragmentação, é a densidade,
tanto referente à construção, como à população. A edificação em altura,
proposta pelos funcionalistas, foi a solução ao problema da densidade
populacional nos centros das cidades, que estavam sobrelotados, de forma
a proporcionar mais superfícies livres e verdes, e garantir boas condições
de higiene e saúde pública.47 Na verdade, os autores da Carta tiveram o
cuidado de indicar uma relação lógica entre a densidade populacional, a
área da superfície livre, e o dimensionamento de equipamentos coletivos,
afirmando que “a construção de uma cidade não pode ser abandonada, sem
programa, à iniciativa particular. A densidade da sua população deve ser
suficientemente forte para validar a criação de instalações colectivas que serão
os prolongamentos do alojamento. Uma vez fixada a densidade, uma cifra
de população presumível será admitida, para permitir calcular a superfície
que deverá ser reservada à cidade”.48 Porém, na prática, essa equação é
frequentemente desconsiderada, resultando no sobredimensionamento
dos espaços livres, e no consequente desaproveitamento do solo, devido à
dificuldade em estabelecer programas eficazes de gestão e manutenção desses
mesmos espaços. Embora haja a intenção de se tornarem em elementos de

Fig. 20 	 Plano «Cité comtemporaine»
(1922) | desenho que ilustra a
vista da zona central da cidade,
que é composta por arranha-céus,
rodeados por amplos espaços
arborizados | Le Corbusier.
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união entre os edifícios, os vastos espaços livres descaracterizados acabam
por contribuir para a imagem fragmentada da cidade.
47 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº22 (abril, 1948), p. 23. (Pontos 9 e 10)
48 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº25 (julho, 1948), p. 20. (Ponto 29)
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Refletindo sobre o problema da fragmentação, numa escala mais
afastada, a relação que se estabelece atualmente entre os centros orginais
e as novas urbanizações periféricas, é igualmente um ponto importante a
considerar neste debate. No início do século passado, o automóvel começou
a ser produzido em massa e veio a tornar-se no principal instrumento de
circulação, possibilitando ao homem a deslocação a grandes distâncias,
num espaço de tempo mais reduzido, em comparação com outros meios
de transporte anteriores. Este avanço tecnológico incitou, por sua vez, a
construção de novas urbanizações mais afastadas em relação aos centros das
cidades. Nesse contexto, a descontinuidade do tecido urbano surge, quando
não existe uma correta consideração dos espaços livres entre os diferentes
polos de urbanização. Ao longo das vias rápidas e das autoestradas,
que ligam uma zona da cidade à outra, observam-se autênticos espaços
urbanos residuais. Esses espaços funcionam apenas como elementos de
preenchimento entre os vários aglomerados urbanos, e são normalmente
caracterizados por paisagens naturais, ausentes de qualquer definição ou
programação intencional. Curiosamente, esta realidade coincide com a ideia
apresentada na Carta de Atenas, onde se exigiu que as vias de circulação
rápida fossem rodeadas de “espessas cortinas de verdura”.49

(É preciso exigir) que as zonas de
verdura isolem, (…) os leitos de grande
circulação. As vias de trânsito ou de
grande circulação, sendo bem diferenciadas
das vias de circulação reduzida, não terão
qualquer razão para se aproximar das
construções públicas ou particulares. Será
bom que estas sejam rodeadas de espessas
cortinas de verdura.
Ponto 30
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº25

A fragmentação que se sente na estrutura formal da cidade, revelase também, na articulação entre as atividades essenciais que compõem
a vida das pessoas. Aponta-se, por exemplo, para o caso das unidades
residenciais “monofuncionais”, em que o programa da habitação tem uma
predominância excessiva, e existem poucos – ou até nem chegam a existir
49 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº25 (julho, 1948), p. 20. (Ponto 30)

Fig. 21 	 Vista da cidade de Shenzhen, a
partir de um viaduto pedonal |
08/2017.
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Fig. 22 	 Plano «Ville Radiuse» (1930) | Le
Corbusier
Fig. 23 	 Plano para Saint Dié (1945) | Le
Corbusier.
Fig. 24 	 Plano para Chandigarh (1950) |
Le Corbusier.
Notas da autora: nos três planos produzidos
por Le Corbusier, e apresentados ao lado, é
possível verificar a aplicação de desenhos e
princípios urbanísticos diferentes para cada
situação; nota-se ainda que o primeiro plano
foi desenvolvido sem um terreno concreto, e
que os outros dois planos foram propostas
para cidades reais.
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– equipamentos e espaços exteriores de uso coletivo, que dinamizem o
ambiente dos bairros. A situação tende a deteriorar-se quando os organismos
de apoio coletivo – centros de saúde, mercados, bibliotecas, escolas,
instituições municipais, etc. –, se encontram distantes e desconetadas das
unidades residenciais. Estas questões envolvem decisões que deveriam ser
devidamente ponderadas já na fase do planeamento, de modo a evitar o
isolamento de unidades, em relação ao resto do tecido urbano. Contudo, ao

O urbanista, que se situa do lado da
humanização, tem em primeiro lugar de
responder a esta pergunta: que aspecto
deverá tomar a estrutura da cidade actual,
para restabelecer o equilíbrio abalado
entre a liberdade individual e as ligações
colectivas? Como poderá restabelecer-se o
contacto entre o indivíduo e a comunidade?
GIEDION, S., 1955, p. 19.

analisar a Carta, constatou-se que esse aspeto não foi de todo ignorado pelos
autores. Em várias instâncias, apontaram para a necessidade da presença de
instituições coletivas, nas proximidades das habitações, para que possam ser
o “verdadeiro prolongamento” da vida doméstica dos habitantes.50 Além
disso, os autores dedicaram esforços à necessidade de criar coração para as
cidades – exemplificando os planos de Le Corbusier, onde frequentemente
se pode reconhecer o sentido de centralidade urbana –; ou até mesmo à
reflexão sobre a monumentalidade em arquitetura e urbanismo – referindonos a Sigfried Giedion, por exemplo, autor que elaborou vários textos sobre
a necessidade de uma “nova monumentalidade”.51
Voltando à nossa pergunta, não nos parece ser prudente colocar
todas as responsabilidades da cidade fragmentada, unicamente em Carta
de Atenas, e no urbanismo funcionalista, pois os seus princípios têm uma
validade relativa. O problema encontra-se, antes, na crença de que estes
possam ser aplicados universalmente. Realisticamente falando, deve-se ter
em conta também que, pelo fator de emergência e a confusão de papéis
entre os vários especialistas, a cidade passou a ser tratada como um produto
determinado e sujeito às leis de mercado, em vez de ser considerada como
um todo, arquitetónico, tridimensional, e, de facto, simbólico. No próprio
documento da Carta, reconheceu-se a importância do papel, tanto do
urbanismo como da arquitetura, no enorme desafio de construção das

O urbanismo é uma ciência a três dimensões
e não a duas dimensões. É fazendo intervir
o elemento altura que será dada não só
solução às modernas circulações como aos
lazeres, pelo aproveitamento dos espaços
livres assim criados.
Ponto 82

É da mais urgente necessidade que
cada cidade estabeleça o seu programa,
promulgando leis que permitam a sua
realização. O acaso cederá perante a
previsão; à improvisação sucederá o
programa.
Ponto 85

O programa será elaborado sobre análises
rigorosas feitas por especialistas. Prevê as
fases no tempo e no espaço. Congrega num
acordo fecundo as fontes naturais do lugar,
as necessidades sociológicas, os valores
espirituais.

cidades, onde os autores afirmaram que: o urbanismo é uma “ciência a três

Ponto 86
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº31

dimensões”52, e que deve conjugar as várias análises elaboradas por ciências
de diversas naturezas; a arquitetura, por sua vez, é reconhecida como “a
chave de tudo”, e é responsável pelo “bem-estar e pela beleza da cidade. É
ela que se incumbe da sua criação e do seu arranjo e é à sua incumbência
também que estão a escolha e a distribuição dos diferentes elementos cuja
feliz proporção constituirá uma obra harmoniosa e durável”.53
50
51
52
53

(…) A ausência do urbanismo é a causa
da amargura que reina na organização das
cidades e no equipamento das indústrias.
(…) É o fruto amargo de cem anos de
maquinismo sem direcção.
Ponto 94
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº32

«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº23/24 (maio/junho, 1948), p. 39. (Ponto 18)
GIEDION, Siegfried, Arquitectura e Comunidade, Lisboa: Livros do Brasil, 1955.
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº31 (junho/julho, 1949), p. 17. (Pontos 82.)
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº32 (agosto/setembro, 1949), p. 17. (Ponto 92)
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E relativamente à questão da sujeição às leis do mercado e aos
interesses particulares, os autores também alertaram para dois aspetos. Em
primeiro lugar, “nenhuma obra fragmentária deve ser empreendida se não
se insere no enquadramento da cidade e no da região tal como prevista por
um vasto estudo e um largo plano de conjunto”.54 De modo a evitar o jogo
(…) Quem fará a discriminação entre o
que deve subsistir e o que deve desaparecer?
O espírito da cidade formou-se no decurso
dos anos; simples construções tomaram um
valor eterno na medida em que simbolizam
a alma colectiva; são a armadura de
uma tradição que, sem querer limitar a
amplitude do progresso futuro, condiciona
a formação do indivíduo tal como faria o
clima, a região, o hábito.
Ponto 7
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº21

da especulação, “que tão frequentemente tem morto à nascença, os grandes
empreendimentos animados pelo interesse do bem público”55, deve-se
recorrer à expropriação e à transação das parcelas territoriais. Em segundo
lugar, para atingir o equilíbrio entre os interesses privado e público, os dois
lados devem “sustentar-se, reforçar-se mutuamente e pôr em comum tudo
o que comporta de infinitamente construtivo. E deve ser tudo subordinado
ao interesse colectivo, tendo cada indivíduo acesso às alegrias fundamentais:
o bem-estar do lar e a beleza da cidade”.56
Retomando a questão da fragmentação urbana, no contexto atual,
segundo a visão de Borja, é urgente recuperar a dimensão simbólica
dos espaços públicos, especialmente nas novas áreas de urbanização, de
modo a proporcionar-lhes sentido de centralidade, monumentalidade,
multifuncionalidade e intercâmbio; é necessário voltar a identificar os
espaços públicos como lugares de referência na cidade, pelos seus cidadãos
– isto é, lugares de encontro e de expressão, com sentido e configuração
próprios.57
2.4.3. Espaços verdes – descaracterização dos espaços entre
os edifícios

O advento da era maquinista provocou
enormes perturbações no comportamento
dos homens (…). Um ritmo desesperado
(…) desorganiza as condições de vida,
opondo-se ao acordo das necessidades
fundamentais. As habitações abrigam mal
as famílias, corrompem a sua vida íntima,
e o desconhecimento das necessidades vitais,
tanto as físicas como as morais, trazem
seus frutos venenosos: doença, decadência,
revolta.
Ponto 8
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº21

Do 4º CIAM em Atenas, no ano de 1933, nasceu a Carta de Atenas,
e com ela, os “três primeiros materiais” do urbanismo moderno: o SOL,
a VERDURA e o ESPAÇO.58 Segundo as preocupações explicitadas pelos
autores, a era da máquina modificou brutalmente as condições centenárias
da vida das pessoas, conduzindo-as ao caos 59. Neste sentido, a principal
intenção era a de trazer de volta ordem e equilíbrio nas cidades, na vida
dos homens, através do urbanismo e da arquitetura. Na ideologia do
urbanismo moderno, seria necessário respeitar as “condições da natureza”,
de modo a trazer de volta as condições certas para o bem-estar do homem,
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº32 (agosto/setembro, 1949), p. 17. (Ponto 93)
«A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº32 (agosto/setembro, 1949), p. 17. (Ponto 95)
Ibid.
BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, pp. 16-17.
58 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº22 (abril, 1948), pp. 23-24. (Ponto 12)
59 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº23/24 (maio/junho, 1948), p. 40. (Ponto 23)
54
55
56
57
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e, para isso, devia-se garantir a presença, numa proporção razoável, de
elementos indispensáveis como “o espaço, o ar puro e o sol”. Por isso,
60

o “primeiro dever do urbanismo, é o de se colocar de acordo com as
necessidades fundamentais dos homens”, sendo que a “saúde de cada um

Os dois últimos séculos romperam com
voracidade estas reservas, autênticos
pulmões da cidade, cobrindo-os de prédios,
pondo a alvenaria no lugar da relva e das
árvores.

depende, em grande parte, da submissão às «condições de natureza»”.61

Ponto 30
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº25

Deste modo, o espaço verde, ou “superfície verde” , tomou o lugar dos
62

conceitos tradicionalmente associados ao espaço público, pois as pessoas
necessitavam de mais espaços livres e verdes, para “cultivarem o corpo e a
mente”.63
A conceção do espaço público, enquanto parte do planeamento
urbano e desenho arquitetónico da cidade, tem um impacto notório
sobre a qualidade de vida das pessoas na esfera pública. Embora se possa
reconhecer intenções em dar definição funcional às superfícies verdes e
propor programas de uso coletivo, a atribuição passiva de adjetivos como
livre, extenso, verde, etc., não implica automaticamente procura e uso, pela
parte das pessoas, sobretudo se o espaço for descaraterizado, impessoal,
e sem momentos de aproximação à escala humana.64 Na observação de
Jan Gehl, as pessoas tendem a reunir-se, antes, em espaços que sejam
mais convidativos e sugestivos a uma variedade de usos.65 Quando

Contrariamente ao que se passa nas
cidades-jardim, as superfícies verdes não
serão compartimentadas em pequenos
elementos de uso privado, mas sim
consagradas à liberdade das diversas
actividades comuns que, formarão o
prolongamento do alojamento. (…)
(É preciso exigir) que estas novas
superfícies verdes sirvam fins nitidamente
definidos: conter os jardins para crianças,
as escolas, os centros da juventude ou
todos aqueles edifícios de uso comunitário
intimamente ligados à habitação. Deverão
(…) desempenhar uma tarefa útil e
serão instalações de carácter colectivo que
ocuparão os seus tabuleiros de relva (…).

analisados alguns dos planos e dos projetos de arquitetura considerados

Ponto 35
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº26

funcionalistas, nota-se que, em comparação com o grau de pormenor na
conceção programática, material e física dos edifícios – e dos respetivos
espaços interiores –, há uma liberdade, talvez excessiva, na programação
dos espaços exteriores, entre os edifícios.66 Essa liberdade, por sua vez,

Para o arquitecto empenhado em tarefas
de urbanismo, o instrumento de medida
será a escala humana..

suscita um dilema de grande pertinência, exposto por Gehl: por um lado,

Ponto 87
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº31

enquanto arquitetos, questiona-se até que ponto é que um espaço deve ser
programado; o que é que garante ao arquiteto de que as pessoas utilizem
efetivamente os espaços do mesmo modo como os programou? Por outro
lado, se deixarmos os espaços sem quaisquer indícios de programação ou
60 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº22 (abril, 1948), p. 23. (Ponto 11)
61 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº22 (abril, 1948), pp. 23-24. (Ponto 12)
62 Expressão geralmente utilizada para designar os espaços verdes, na versão publicada na
revista Arquitectura.
63 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº29 (fevereiro/março, 1949), p. 15. (Ponto 63)
64 O aspeto da escala humana não foi de todo ignorado em Cartas de Atenas. Em vários
momentos, é referido a sua importância, nomeadamente quando se afirma que o
dimensionamento, no desenho urbano, deve ser regido pela escala humana, em «A
Carta de Atenas» in Arquitectura, nº30 (abril/maio, 1949), p. 15. (Ponto 76)
65 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, p. 31.
66 Esses espaços entre os edifícios são geralmente caraterizados por vias de circulação
segregadas, entre as quais existe um “preenchimento” de relvado, com alguns
apontamentos de árvores.
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Fig. 25 	 Plano «Jeu Ville Radeuse» (1938)
| Le Corbusier | planta geral.

de uso, como é que se tornam convidativos e sugestivos? Pois, tal como
comprovado por muitos casos reais, esses espaços potenciam a criação de
ambientes monótonos e hostis entre as comunidades.67
Apesar de tudo, deve-se notar que não se acredita que a intenção
dos modernistas tenha sido a redução e a exclusão da vida das pessoas nos
espaços exteriores. Aliás, segundo a visão desses arquitetos, acreditava-se
que as grandes áreas verdes, entre os edifícios seriam os destinos ideais para
uma vida social rica e diversificada.68 Inclusive, em Carta de Atenas, fez-se
reconhecer que “a vida só se alarga na medida em que se conciliam os dois
princípios contraditórios que regem a personalidade humana: o individual
e o colectivo”.69 Porém, essa visão baseava-se geralmente em pensamentos
abstratos e teóricos, sem recurso a investigações mais aprofundadas
67 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, pp. 45-46.
68 Ibid., p. 46.
69 «A Carta de Atenas» in Arquitectura, nº20 (fevereiro, 1948), p. 23. (Ponto 2)
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sobre a prática real desses ideais. Tal como acontece no interior de um
edifício, o espaço exterior necessita de uma definição formal, assim como

Fig. 26 	 Plano «Jeu Ville Radeuse» (1938)
| Le Corbusier | alçados e cortes.

da caracterização dos elementos definidores, de modo a proporcionar-lhe
identidade, e a dinamizar a vida social nesse espaço.

século XX, a Carta de Atenas tornou-se num mero instrumento de receita,

(…) Podem ser os prolongamentos directos
ou indirectos do alojamento; directos se
envolverem a habitação propriamente;
indirecto se estão concentrados em
quaisquer grandes superfícies duma
proximidade menos imediata. Nos dois
casos, o efeito será o mesmo: acolher as
actividades colectivas da juventude, fornecer
um terreno favorável as distracções, aos
passeios ou aos jogos nas horas de descanso.

sem haver uma ponderação na possibilidade dos princípios se ajustarem e se

Ponto 30

Da nossa interpretação, a abordagem funcional e racional, às
questões do urbanismo e da arquitetura, parte do princípio de que as
soluções são universais e replicáveis em qualquer circunstância. Porém, este
pensamento dogmático sobre os problemas, põe-nos em risco, enquanto
arquitetos, de retirar identidade e caráter ao lugar. Num momento em que
os arquitetos e urbanistas tomavam protagonismo na importantíssima
missão de restruturação urbana e realojamento da população, em pleno

adaptarem às diferentes circunstâncias. E, na realidade, assiste-se a muitos
casos de insucesso, quando se toma essa atitude dogmática. Referindo-nos
agora ao território nacional, em muitos dos planos residenciais, tanto de
iniciativa pública como privada, que se ergueram à luz da Carta, é possível
verificar que grande parte dos esforços se focaram na conceção dos

Quando as cidades modernas comportam
algumas superfícies livres de uma extensão
razoável, são frequentemente mal
atribuídas e por esse facto pouco utilizáveis
pela massa dos habitantes…
Ponto 31
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº25

objetos arquitetónicos, enquanto que os espaços exteriores que envolvem
49

(…) o espaço publico não é espaço residual
entre o construído e o espaço viário. Deve
ser considerado como elemento ordenador
do urbanismo, independentemente da
escala do projeto. O espaço público é o que
organiza um território, que seja capaz de
suportar diversos usos e funções, e o que
tem mais capacidade de criar lugares.
Deve ser um espaço de continuidade e
de diferenciação, ordenador do bairro,
articulador da cidade, estruturador da
região urbana.
BORJA, J., MUXÍ, Z., 2003, p. 68.

os edifícios receberam um tratamento qualitativo quase nulo. A expressão
desses espaços permaneceu no nível do plano urbano – quase como
tradução literal dos esquemas abstratos –, esquecendo-se, os arquitetos e os
urbanistas, da legitimidade desses espaços terem o seu próprio projeto de
arranjo. A distribuição funcional das responsabilidades de desenho urbano
alijou o desenho do espaço público para as mãos dos arquitetos paisagistas.
Reconhece-se que houve, de facto, obras de paisagismo moderno de notável
qualidade, por mãos de arquitetos paisagistas como Roberto Burle Marx,
no contexto brasileiro, e Gonçalo Ribeiro Telles, no contexto nacional.
No entanto, importa reforçar a ideia de que os projetos do espaço público
devem ser coordenados entre os urbanistas, arquitetos e paisagistas, com a
contribuição das investigações de outras ciências relevantes.

Fig. 27 	 Palácio Gustavo Capanema
(Ministério da Educação e Saúde,
1935-1945), Rio de Janeiro |
projeto paisagístico por R. Burle
Marx; projeto do edifício por
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e
outros, e Le Corbusier (arquiteto
consultor) | vista aérea dos
jardins.
Fig. 28 	 (esquerda) Renovação da Avenida
Atlântica (1970), Rio de Janeiro |
R. Burle Marx | vista do calçadão
de Copacabana.
Fig. 29 	 (direita) Projeto do Biscayne
Boulevard, Miami, 1988 | R.
Burle Marx.
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Fig. 30 	 Museu e Sede da Fundação
Calouste Gulbenkian (1969),
Lisboa | projeto paisagístico por
G. Ribeiro Telles e Viana Barreto
| plano de execução | s/escala.
Fig. 31 	 (esquerda) Jardins da Fundação
Calouste Gulbenkian | vista
do espaço verde à frente da
Biblioteca, com pessoas a
descansar na relva | 02/2018.
Fig. 32 	 (direira) Ambiente do espaço
dinamizado pela arborização, que
é composta por diferentes tipos
de árvores | 11/2018.

Tudo isto demonstra que, na prática real, a receita só é aplicada em
situações de conveniência, porque o que se constrói, por vezes, é de fraca
coerência qualitativa. Aqueles que se inspiraram no urbanismo moderno,
mas que não fizeram a interpretação contextualizada da realidade em que
se inseriam, cingiram-se a criar conjuntos urbanos que, para além de não
se encaixarem no tecido urbano existente, estavam condenados a gerar

(…) A manutenção ou a criação de
espaços livres são pois uma necessidade
e constituem para a espécie uma questão
de salvação pública. É um tema que faz
parte integrante dos dados do urbanismo e
ao qual os dirigentes dos municípios devem
devotar toda a sua atenção.
Ponto 32
«Carta de Atenas» in Arquitectura nº25

futuros problemas sociais, devido à inevitável degradação e desapropriação
não só dos espaços entre os edifícios, como dos próprios espaços
interiores. Por isso, reafirma-se que, dificilmente se pode atribuir todas
as responsabilidades pelo insucesso frequente desses projetos urbanos,
unicamente aos princípios funcionalistas, e ignorar a própria atitude passiva
de todas as entidades responsáveis pela conceção e gestão dos mesmos
projetos.
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2.5.
(…) o ambiente envolvente tem influência
sobre os seres humanos, e isso significa que
o propósito da arquitetura transcende da
definição dada pelo funcionalismo.
NORBERG-SCHULZ, C., 1980, Prefácio.

Da razão à intuição
Um dos maiores perigos do funcionalismo foi, talvez, associar

formas específicas às funções70, isto é, pressupor-se que cada função
tem uma forma ideal, cuja validade é universal. E a realidade construída
comprovou a fragilidade dessa relação linear de causa-efeito, entre forma
e função. Sobre esta questão, José Lamas comentou que “a organização
funcionalista das cidades anulou as considerações morfológicas no desenho
urbano. (…) Eventualmente, tudo se encontrará arrumado no seu lugar,
mas ao mesmo tempo, não haverá lugar para a surpresa, a complexidade e
a emoção”.71 Grande parte dos arquitetos modernos excluíram a dimensão
existencial72 da Arquitetura, com algumas exceções, como o próprio Le
Corbusier, quando admite que o verdadeiro valor da Arquitetura está
nas emoções que desperta em nós.73 Essa dimensão existencial só volta
a ganhar a sua verdadeira importância nos trabalhos de Louis Kahn,
quando o arquiteto questionou “o que é que os edifícios desejam realmente
ser”?74 Esse pensamento parte do princípio de que cada espaço tem a sua
identidade única75, e, por isso, a forma supera a definição funcional. Um
espaço para se tornar num lugar – num ponto de referência no espaço
existencial do homem – deve ter um caráter distinto, o seu genius loci.76 E é a
partir desta perspetiva que Norberg-Schulz se confrontou com a arquitetura
funcionalista. Para o autor, um dos fins da arquitetura é visualizar o genius
70 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 48. Não se pretende,
com este comentário, negar as relações entre forma e função, pois “a forma terá de se
relacionar com a função de modo a permitir o desenvolvimento eficaz das actividades
que nelas se processam”.
71 Ibid., p. 52.
72 Nas três obras teóricas – Intentions in Architecture, Existence, Space and Architecture e Genius
Loci – Schulz explorou a dimensão existencial do espaço e a relação com o espaço
arquitetónico, apontando que, o entendimento do conceito de “espaço existencial”
implica o reconhecimento de dois termos: “espaço” e “caráter”, que por sua vez,
correspondem respetivamente às funções básicas de “orientação” e “identificação”.
E a arquitetura, ou o “espaço arquitetónico” é, no fundo, a concretização do “espaço
existencial”.
73 Le Corbusier, Vers une architecture (1923) apud. NORBERG-SCHULZ, Christian,
Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, 1ª ed., Nova Iorque: Rizzoli, 1980,
(Prefácio). “The purpose of architecture is to move us. Architectural emotion exists
when the work rings within us in tune with a universe whose laws we obey, recognize
and respect”.
74 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., prefácio.
75 Id., Existence, Space and Architecture, London: Studio Vista, 1972, pp. 96-99. “Como a
identidade do homem está estabelecida em relação à totalidade do espaço existencial,
todos os níveis do espaço arquitetónico têm de ter a sua identidade definida, sem a qual,
a imagem que o homem forma do seu ambiente será confusa e a sua própria identidade
pessoal ameaçada”.
76 Id., Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, prefácio. Genius loci, ou “espírito
do lugar”, é reconhecido como uma realidade física e concreta que o homem tem de
defrontar e chegar a um acordo, na sua vida quotidiana.
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loci; e a tarefa do arquiteto, é a criação de espaços com sentido, de modo a
que o homem consiga habitar neste mundo.77
Louis Kahn foi, de facto, uma das figuras mais relevantes neste
debate, e, tal como Peter Papademetriou observou78, nos trabalhos de
Kahn, “propósito e intenção” tomaram o lugar da função. Segundo o
pensamento de Kahn, em vez de se prender às funções, ou aos programas,
a arquitetura deve desenhar espaços para as instituições do homem – de
região, de educação, de habitação, etc. –, e a forma será proposta pelo
arquiteto, com base na sua interpretação da “vontade de ser” dos espaços.79
O programa do projeto nunca deve ser interpretado de um modo literal,
porque a proposta trata-se de uma resposta circunstancial, e o problema
só é confrontado no momento em que o arquiteto interpreta a natureza
da coisa. Por isso, quando projeta uma escola, por exemplo, Kahn procura
resolvê-lo como “escola”, em vez de “uma escola”.80

I know of no greater service an architect
can make as a professional man than to
sense that every building must serve an
institution of man, whether the institution
of government, of home, of learning,or
of health, or recreation.
One of the great lacks of architecture
today is that these institutions are not
being defined, that they are being taken as
given by the programmer, and made into
a building.
KAHN, L., 1998, p. 19.

A elaboração de um projeto arquitetónico – seja ele um edifício
ou um espaço público – deve iniciar-se com a análise do terreno, assim
como da envolvente, visto que o carácter e a natureza do terreno não são
definidos somente pelos limites legislativamente estipulados. Tal como
Kahn afirmou, a arquitetura será sempre uma resposta ao espaço que a
rodeia.81 Partilhando uma visão semelhante, Lamas explicitou que a forma
urbana, e arquitetónica, deve ser uma solução que responde a um conjunto
de critérios e exigências expostas pelo contexto em que se insere; esses
critérios podem ser funcionais, económicos, jurídico-administrativos, e
até mesmo, de natureza estética e arquitetónica.82 Curiosamente, podese verificar que esta abordagem estava já presente no «Texto do Bar»83,
quando se escreveu que “uma boa arquitetura não só deve organizar os

A «forma urbana» deve constituir uma
solução para o conjunto de problemas
que o planeamento urbanístico pretende
organizar e controlar. É a materialização
no espaço da resposta a um contexto
preciso. (…) A mudança do contexto vai
mudando as formas pela necessidade de
respostas a situações diferentes.
LAMAS, J., 2004, p. 46.

espaços da sua própria composição, como também deve organizar o espaço
à sua volta (…)”.

77 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, 1ª
ed., Nova Iorque: Rizzoli, 1980, prefácio.
78 PAPADEMETRIOU, Peter, «Lou: icon» in KAHN, Louis, Conversation with Students, 2ª
ed., Houston: Rice University School of Architexture, 1998, p. 9.
79 Ibid.
80 KAHN, Louis, Conversation with Students, op. cit., p. 41.
81 Ibid., p. 42. Resposta de Kahn, quando é lhe perguntam sobre o tipo de abordagem e
a profundidade da análise da área envolvente, comparativamente com a do terreno do
projeto.
82 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, pp. 44-46. Sobre esta
relação entre “forma” e “contexto”, Lamas fez referência à obra Notes on the Synthesis of
the Form, de Alexander Christopher.
83 Texto apresentado na introdução deste trabalho, p. 10.
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No debate contra o comodismo proveniente do pensamento
funcionalista, não se pode deixar de mencionar a figura de Alvar Aalto.
Ao reconhecer a complexidade que o desenho arquitetónico envolve,
Acho que não há grande diferença entre
razão e intuição. A intuição pode ser às
vezes extremamente racional.
AALTO, A., «Interview for Finnish
Television» (1972), in SCHILDT, G. (ed.),
1997, p. 273.

Aalto referiu que, por vezes, trabalha completamente por intuição, porque
“o desenho arquitetónico conjuga inúmeros elementos que se opõem
internamente” e a abordagem estritamente racional às questões não é o
suficiente para ultrapassar o obstáculo formado pelas diversas exigências, e
os seus efeitos consequentes.84 E a tarefa do arquiteto, por sua vez, não é o de
riscar, simplesmente, os vários pontos que encontra na lista da programação
e dos objetivos; é a partir da interpretação, imaginação e materialização do
espírito de lugar, que se encontram respostas para a forma dos espaços. A
arquitetura é uma resposta formal às condições circunstanciais do tempo
presente, e implica um caráter específico e único. Tal como o próprio Le
Corbusier dizia, “tudo, em qualquer momento, é apenas a obra do presente
momento”85, e cada proposta arquitetónica apenas consegue responder às
condições da realidade presente.

2.6.

Sobre a estrutura do espaço arquitetónico
Em The image of the city, que foi publicado em 1960, Kevin Lynch

fez uma reflexão sobre questões relativas à conceção da estrutura urbana,
nomeadamente à perceção da cidade pelas pessoas; o texto desenvolveuse com base num estudo extensivo de três cidades americanas, Boston,
Jersey City e Los Angeles. Desse estudo, Lynch identificou cinco elementos
que constituem a “imagem da cidade”: paths – caminhos; edges – limites;
districts – bairros; nodes – pontos nodais; landmarks – marcos.86 Tal como
já foi referido anteriormente, essa identificação contribuiu positivamente
para o debate sobre o destino do urbanismo e da arquitetura, depois de se
ter consciencializado das falhas consequentes do funcionalismo dogmático.
Na década de 1970, Norberg-Schulz publicou duas obras, Existence,
Space and Architecture e Genius Loci, onde explorou questões sobre a relação
entre o espaço arquitetónico e o espaço existencial do homem, tendo como
base, os elementos base da estrutura, já identificados por Lynch. Pode-se
dizer que o reconhecimento desses elementos trouxe de volta a dimensão
arquitetónica, no desenho e construção da cidade, substituindo os termos
84 AALTO, Alvar, «The Trout and the Mountain Stream» in SCHILDT, Göran (ed.),
Alvar Aalto in his own words, Nova Iorque: Rizzoli, 1997, p. 107-109.
85 LE CORBUSIER, When the Cathedrals Were White, Nova Iorque: McGraw-Hill
Paperback, 1964, p. 8.
86 LYNCH, The image of the city, 6ª ed., Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1970.
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funcionalistas, como: lazer, habitação, circulação, etc., que apenas reduziam
os problemas urbanos a um nível abstrato. Neste sentido, procura-se
apresentar, neste ponto, os aspetos mais importantes da estrutura do
espaço arquitetónico da cidade, no qual estará incluído, naturalmente, o
espaço público.
2.6.1. Caráter e espaço
Em Genius Loci, Norberg-Schulz apontou que, a análise do lugar deve
ser realizada segundo as categorias de espaço e caráter; por espaço entendese a organização tridimensional dos elementos físicos que constituem o
lugar; por carácter entende-se a “atmosfera” geral, isto é, a propriedade
mais abrangente do lugar87; o lugar é denotado através de nomes, o espaço
de preposições e o caráter de adjetivos.88 A distinção entre espaço e caráter
é de maior pertinência, no sentido em que, semelhantes organizações
espaciais podem ter caraterísticas muito distintas, dependendo das
“propriedades materiais e formais” dos elementos que definem o espaço.
Do ponto de vista do autor, o espaço tem a ver, fundamentalmente, com a
noção de ‘fronteira’, ou ‘limite’, que o lugar estabelece com a envolvente; a
mesma ideia pode ser identificada nas palavras de Robert Venturi, quando
disse que a “arquitetura é a parede entre o exterior e o interior”.89 O caráter,
por sua vez, é determinado essencialmente pelas propriedades materiais
e formais, e pela realização técnica. Norberg-Schulz chegou a acrescentar
que, até uma certa medida, “o caráter de um lugar é a função do tempo, pois
muda consoante as estações, o decurso do dia, o tempo, fatores esses que,
acima de tudo, determinam as condições da luz”.90
Com base nestas ideias expostas por Norberg-Schulz, resume-se que,
no estudo do espaço arquitetónico, não basta apenas a identificação dos
elementos físicos, isto é, das “paredes”, e da forma geométrica que deles
resulta; é necessário também a análise das características desses elementos,
os materiais, as técnicas construtivas, as dimensões, a escala, etc. Do mesmo
modo, na conceção do espaço público, importa reconhecer que, além de
necessitar de uma clara definição da forma, ele deve ter um caráter próprio
e único, para se tornar num lugar com sentido.
87 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, 1ª
ed., Nova Iorque: Rizzoli, 1980, p. 11.
88 Ibid., p. 14.
89 VENTURI, Robert, Complexity and Contradiction apud. NORBERG-SCHULZ,
Christian, op. cit., p. 14.
90 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., p. 14.
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2.6.2. Níveis, dimensões e escalas
No estudo sobre a estrutura do espaço arquitetónico, Norberg-Schulz
identificou três “níveis formais”, que podem ser regidos por diferentes
princípios de organização espacial 91, sendo eles: o nível da paisagem rural,
o urbano e o da casa.92
Além dos níveis apresentados por Norberg-Schulz, é também
pertinente a referência à classificação apontada por José Lamas. As duas
divisões assemelham-se, no sentido em que ambos os autores interpretaram
o espaço arquitetónico em várias camadas.93 Contudo, na classificação de
Lamas, o autor referiu-se antes às três dimensões da “forma urbana”, e à
escalas correspondentes à cada dimensão.94 Associada a essa classificação,
apontou ainda para aos vários momentos, ou níveis, de produção do espaço.
A leitura do espaço urbano, segundo Lamas, deve estar articulada com os
diferentes níveis de produção, pois, “permite introduzir no planeamento
urbanístico preocupações morfológicas que geralmente se diluem em
métodos que relegam as preocupações arquitetónicas para os últimos níveis
da procução espacial...”.95
Reconhece-se que os estudos de Norberg-Schulz e de Lamas são
de vertentes diferentes. Enquanto que o primeiro explorou, com mais
profundidade, a dimensão existencial, na relação com a conceção e perceção
do espaço arquitetónico, o segundo acentuou os aspetos relacionados com
a morfologia dos espaços urbanos. Todavia, no âmbito deste trabalho, as
contribuições dos dois autores têm ambas validade e pertinência, e acabam
por se complementarem um ao outro. E é neste sentido que se procurou
associar os níveis de Norberg-Schulz, com as escalas e as dimensões de
Lamas, de modo a obter uma leitura mais completa e coerente, das camadas
estruturantes do espaço arquitetónico.
91 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, p. 69. Schulz revelou que esta ideia foi originalmente apontada por Hans
Sedlmayr.
92 Schulz dividiu a sua apresentação em duas partes, referentes ao “espaço existencial”
e “espaço arquitetónico”. Por isso, identificou também os níveis correspondentes ao
“espaço existencial”, como sendo: o nível da geografia, da paisagem, urbano, da casa e
da coisa.
93 A semelhança refere-se, essencialmente, à relação das escalas geográficas entre os níveis
de Schulz e as dimensões de Lamas. Reconhece-se, porém, que a ordem de apresentação
foi diferente, sendo que, no caso de Lamas, a escala partiu da menor (rua) para a maior
(cidade).
94 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, pp. 73-78. Lamas apontou
que a classificação das escalas e dimensoes apoiou-se nas classificações anteriormente
apontadas por Jean Tricart e Aldo Rossi.
95 Ibid., p. 78
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Nível da paisagem, dimensão territorial e escala da cidade
Na escala geográfica mais afastada, Norberg-Schulz identificou o
nível da paisagem, e definiu-o como a base fundamental, onde as estruturas
dos níveis “inferiores” se tornam visíveis.96 A leitura dessas estruturas
espaciais depende da relação de proximidade e concentração dos elementos
definidores.97 Em casos de dois extremos, os elementos urbanos podem ser
lidos como isolados, ou como agrupados.98

O nível da paisagem é aquele que mais
interessa ao arquiteto. Testemunha-se,
desde os tempos antigos, os esforços do
homem em tornar mais precisas, as formas
da 'sua' paisagem, ou em transformá-las
de modo a que se adaptem à imagem geral
da envolvente.
NORBERG-SCHULZ, C., 1972, p. 71.

José Lamas, por sua vez, referiu-se à dimensão territorial, na qual é
possível identificar a articulação das formas urbanas à escala da cidade.99
Os elementos reconhecíveis da cidade, a esta escala, são, por exemplo, o
macrossistema de arruamentos e os bairros, e as grandes zonas verdes, que
se articulam entre si, e com o suporte geográfico. As estruturas globais
identificadas podem se organizar em vários tipos: cidades lineares, radioconcêntricas, em malha ortogonal, radiais, etc. A leitura global da cidade

Espaço urbano à escala territorial
Fig. 33 	 Vista parcial do centro de Taipei,
a partir do observatório da torre
Taipei 101 (cerca de 382 m do
chão) | 05/2017.
Fig. 34 	 Vista parcial da vila de Jiufen,
Taipei | estrutura urbana inserida
na paisagem| 05/2017.

nem sempre é possível, sendo necessário recorrer a movimentos mais
rápidos e pontos de visão excecionais.
Associa-se, a esta escala, o momento de planificação (programação),
no qual se empregam os elementos operacionais e distributivos do
planeamento urbanístico. Este nível de produção espacial “implica um
enfoque socioeconómico e funcional, e a espacialização adequada”.100
96 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, p. 74.
97 Ibid., p. 39.
98 Ibid., p. 75.
99 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 74.
100 Ibid, p. 121.
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Nível urbano, dimensão urbana e escala do bairro
(…) qualquer organização baseia-se nos
princípios de proximidade, continuidade
e enclausura, dos quais resultam uma
série de elementos, que podem formar
um aglomerado, uma fileira, ou um anel,
respetivamente (…).
NORBERG-SCHULZ, C., 1972, p. 78.

O segundo nível identificado por Norberg-Schulz, corresponde
ao nível urbano. Na crítica às tendências urbanísticas correntes da sua
época, o autor procurou restituir o devido valor aos elementos básicos
que constituem uma cidade: bairro, rua e praça101, e explorou as relações
topológicas entre os diferentes elementos organizadores do espaço.102
A este nível, pode-se associar a dimensão urbana, ou a escala do

Espaço urbano à escala do bairro
Fig. 35 	 Vista parcial do Distrito Central
de Hong Kong, a partir do
observatório da torre IFC (cerca
de 242 m do chão) | 08/2017.
Fig. 36 	 Vista parcial da Cidade do
Vaticano, a partir da cúpula da
Basílica de São Pedro (cerca de
137 m do chão) | 07/2018.

bairro. Segundo Lamas103, “é a partir desta dimensão (…) que existe
verdadeiramente a área urbana, a cidade, ou parte dela”. Pressupõe-se a
leitura de elementos como ruas, praças, quarteirões, monumentos, jardins e
áreas verdes, e as partes homogéneas identificáveis de uma cidade. Pode-se
dizer, também , que a forma urbana, nesta escala, é composta pelas formas
de escala inferior, e a sua análise requer movimento e percursos.104
Relativamente ao nível de produção espacial, esta escala é recorrida
tanto no momento urbanístico (do plano), como no de construção (do
projeto). O momento urbanístico implica já o desenho da «forma urbana»,
e a consideração das possibilidades físicas do espaço; no plano urbano todas
as questões – arquitetónica, socioeconómica e administrativo – devem estar
integradas e resolvidas coerentemente.105

101 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, p. 80.
102 Ibid., pp. 75-85.
103 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 73.
104 Ibid., p. 110.
105 Ibid., p. 122.

58

2. ESTADO DO ESPAÇO ENTRE OS EDIFÍCIOS

Nível da casa, dimensão sectorial e escala da rua
Como último nível do espaço arquitetónico, Norberg-Schulz referiuse ao nível da casa. Sobre o conceito de «casa», enquanto espaço arquitetónico,
“o interesse consciente dos arquitetos e do público geralmente centra-se
no edifício individual”106, e associa-se a casa à ideia do espaço habitável
privado e interiorizado. Porém, mesmo que a casa seja essencialmente
espaço interior, na análise da sua relação com a cidade, ela funciona como
um elemento de referência, que está necessariamente integrada na estrutura
global do espaço urbano.107 Tal como apontado por Norberg-Schulz, do
ponto de vista existencial, as casas também podem ter um caráter público.

Quando Alberti chama de casa “uma
pequena cidade”, talvez pensou que
habitamos a cidade do mesmo modo que
as casas, e que os elementos básicos do
espaço existencial determinam ambos os
casos. No entanto, essa analogia não é
inteiramente válida. A casa, apesar de
tudo, não dá a mesma importância ao
caminho como dá a cidade. Enquanto
que a cidade vive principalmente dos seus
caminhos, a casa é uma função do lugar.
NORBERG-SCHULZ, C., 1972, p. 31.

Isto pode acontecer quando elas fazem ainda parte do nível urbano, ou
quando “o domínio público é reconhecido como uma extensão do mundo
privado”.

108

Para o interesse deste presente estudo, deve-se explorar também

o sentido da «casa» a um nível coletivo, em vez de se restringir apenas à ideia
da pequena célula de habitação; pensa-se, antes, na ideia da «casa comum»,
um organismo integrado no tecido urbano, que representa a vida coletiva
de um conjunto de pessoas, ou de uma comunidade.
Ao nível da casa, associa-se a dimensão sectorial, ou a escala da
rua, identificadas por Lamas.109 A forma urbana, nesta escala, pode ser
ilustrada por uma rua ou praça; a apreensão da forma, por sua vez, não
requer grandes movimentos, sendo que é possível realizá-la a partir de

Espaço urbano à escala da rua
Fig. 37 	 (esquerda) Rua da Bica de Duarte
Belo, Lisboa | 02/2019.
Fig. 38 	 (centro) Igreja da Santa Maria de
Belém, Lisboa | 06/2018.
Fig. 39 	 (direita) Robin Hood Gardens
(1960-1972), Londres | A. e P.
Smithson | 10/2016.
Notas da autora: a escala da rua e o sentido
público podem ser representados num
espaço interior; o espaço exterior, por sua
vez, pode funcionar como extensão do
espaço doméstico privado.

106 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, p. 86.
107 Ibid., p. 98.
108 Ibid., p. 31.
109 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, pp. 73-74.
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um ponto ou de movimento em circuito fechado. Sendo esta a dimensão
mais reduzida, é possível a leitura de elementos como fachadas, mobiliário
urbano, pavimento, e caraterísticas como cor, textura, pormenores
construtivos, etc. Naturalmente, nesta escala, os edifícios, a relação espacial
que se estabelece entre eles, assim como o desenho do solo, são dos aspetos
mais importantes a considerar.
Nesta dimensão, devem-se concretizar os objetivos e programas
pré-estabelecidos no plano urbano, através da contrução, que corresponde
à fase final da produção espacial. Tal como Lamas apontou110, “o
desencadeamento das operações torna a hierarquização (…) irreversível”, e,
por isso, as decisões tomadas a um nível, comprometem as intervenções em
níveis inferiores. Neste sentido, afirma-se, mais uma vez, que a “produção
do espaço não pode ser unicamente resolvida pelos níveis de planeamento
urbano”111, sendo necessário situar as intervenções arquitetónicas nos
diferentes níveis, desde o planeamento até à realização da obra.
2.6.3. Elementos de composição do espaço
Na procura da identificação dos elementos de composição do
espaço público, teve-se como referência, os dois conjuntos apresentados
por Norberg-Schulz e Lamas, respetivamente. Com base na estruturação
de Lynch, Norberg-Schulz identificou os seguintes elementos do espaço
arquitetónico: ponto nodal ou lugar (praça); eixo ou caminho (rua); bairro
ou região.112 A identificação de José Lamas consistiu, por sua vez, numa
categorização mais detalhada dos elementos morfológicos da cidade, sendo
estes: solo, edifício, lote, quarteirão, fachada, logradouro, traçado/rua,
praça, monumento, árvore e vegetação, e mobiliário urbano.113
Sobre a diferenciação entre os dois autores, nota-se que o foco de
Norberg-Schulz centrou-se essencialmente no relacionamento entre os
espaços existencial e arquitetónico, assim como nos diferentes princípios
de organização topográfica dos vários elementos; no estudo de Lamas, por
se tratar de uma análise sobre a morfologia urbana, houve maior interesse
em identificar todos os elementos constituintes da «forma urbana». Deste
modo, o texto que se apresenta de seguida terá, como base, os elementos
110 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 124.
111 Ibid., p. 26.
112 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture, London: Studio
Vista, 1972, pp. 37-59. Os termos orignais são: place – node; path – axis; domain - district.
113 LAMAS, José, op. cit., pp. 80-110.
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identificados por José Lamas, e será complementado com a matéria
apresentada por Norberg-Schulz.
Solo – pavimento
Segundo Lamas114, o solo “trata da topografia e modelação do
terreno, mas também dos revestimentos e pavimentos, os degraus e passeios
em pedrados, os lancis, as faixas asfaltadas, os carris dos elétricos…”; é
um elemento de “grande importância no espaço urbano”, mas também de
“grande fragilidade, e sujeito a contínuas mudanças”. Entende-se que o chão
é a base que suporta toda a estrutura e os elementos constituintes da cidade.
Atualmente, a especulação do solo, as leis do mercado e a predominância do
interesse no objeto arquitetónico, são os principais factores que determinam

Fig. 40 	 (esquerda) Configuração do
espaço através do desenho
contínuo do pavimento | Av.
António Augusto de Aguiar,
Lisboa | 06/2018.
Fig. 41 	 (centro)
Passeio
público
parcialmente
ocupado
por
mobiliário de um estabelecimento
comercial privado | Rua Eng.
Canto Resende, Lisboa | 06/2018.
Fig. 42 	 (direita) Espaço urbano à escala
da rua, visto de um teleférico |
Rua Cândido dos Reis, Vila Nova
de Gaia | 05/2018.
Notas da autora: o solo da cidade pode
ser caracterizado por diferentes texturas, e
ocupado por diversas funções

as formas do espaço urbano, e do espaço público. Registam-se conflitos de
interesse, na disputa do solo público, entre o tráfego rodoviário e o uso
pedonal, entre o interesse privado e o público, etc. Em cidades como Lisboa
e Porto, pode-se verificar que, o solo disponível para o peão vai diminuindo,
cada vez mais, para ser ocupado por parques de estacionamento, ou por
espaços de acesso privado/condicionado.
Edifício – elemento mínimo
Lamas considerou o edifício como sendo o elemento mínimo
identificável na estrutura urbana.115 É essencialmente através dele que se
constitui o espaço urbano e se organizam os diversos espaços com uma
114 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 80.
115 Ibid., pp. 84-86.
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Edifício enquanto elemento caracterizador
da cidade
Fig. 43 	 (esquerda) Vista parcial do
Distrito Central de Hong Kong |
08/2017.
Fig. 44 	 (direita) Centro Cívico
Shenzhen | 04/2017.

de

Notas da autora: o edifício, enquanto
elemento da estrutura do espaço urbano,
estabelece uma relação diferente com a
forma urbana, nos dias de hoje.

forma própria. A expressão arquitetónica dos edifícios contribui também
para a caracterização dos espaços urbanos, através do desenho das fachadas
e dos telhados. Sobre a questão da relação entre edifício e a forma do espaço
urbano, Lamas referiu-se ainda aos estudos realizados por Carlo Aymonino,
Aldo Rossi, e outros. Nestes estudos, os edifícios foram agrupados em
diferentes tipologias, consoante a função e a forma arquitetónica de cada
um; foram identificados também os elementos primários da forma urbana
de cada tipologia. A partir destes estudos, e com base na análise de outros
exemplos, Lamas concluiu que a forma urbana e a tipologia edificada
formam uma relação dialética entre si, sendo que a “forma urbana é
resultado, produto, e simultaneamente geradora da tipologia edificada”.116
Lote – parcela fundiária
A identificação do edifício deve estar ligada ao reconhecimento do
lote ou da superfície de solo que o edifício ocupa, pois o lote é um “princípio
essencial da relação dos edifícios com o terreno”.117 Lamas apontou que, até
às décadas de 1920-1930, o lote foi sempre “o lugar do edifício e um meio e
instrumento de planificação e separação entre o espaço público e privado. Na
unidade de habitação de Le Corbusier, o lote deixa (…) de existir, uma vez
que o edifício não ocupa o solo definido pela sua projeção vertical. Assenta
em pilares que saem de um terreno público, como público é todo o espaço
circundante”.118 Por outras palavras, com a introdução da cidade moderna,
houve uma rutura no quadro de relações dos elementos morfológicos com
116 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, pp. 84-86.
117 Ibid., p. 86.
118 Ibid.
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o espaço urbano, e o lote perdeu expressão arquitetónica, tornando-se
apenas numa área de definição jurídica. O autor referiu-se também aos
estudos do Laboratório de Urbanismo de Barcelona, em que se procurou
sistematizar as etapas do crescimento urbano, tendo sido identificadas três:
parcelamento (crescimento); urbanização (infraestruturação); e edificação
(construção dos edifícios). Verificou-se, nesses estudos, que nem sempre
ocorrem todas as etapas, ou se sucedem de modo igual.
Quarteirão
Se o edifício é o elemento mínimo à escala da rua, o quarteirão pode
ser considerado como o mínimo à escala do bairro. Segundo Lamas119, o
quarteirão é definido como “um contínuo de edifícios agrupados entre si em
anel, ou sistema fechado e separado dos demais; é o espaço delimitado pelo
cruzamento de três ou mais vias e subdivisível em lotes para construção de
edifícios”. Por outras palavras, a definição física do quarteirão tanto pode
basear-se na forma construída, como no processo de traçado de ruas e
do parcelamento do terreno. O quarteirão, podendo ser ele próprio um
elemento formalmente identificável, agrega e organiza elementos de escala
inferior, como “o lote e o edifício, o traçado e a rua, e as relações que
estabelecem com os espaços públicos, semipúblicos e privados”.120
No estudo da evolução do quarteirão, Lamas apontou que, na

Lisboa

cidade tradicional, o quarteirão foi sempre tomado como uma unidade

Lisboa119

LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed.,
Lisboa: Fundação Calouste
Lisboa
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 88.
120 Ibid., p. 94.

Fig. 45 	 (esquerda) Mapa parcial da Baixa
Pombalina, Lisboa | estrutura
urbana composta por quarteirões
| 2019.
Fig. 46 	 (direita) Mapa parcial do Bairro
de Olivais-Sul, Lisboa | abandono
do elemento de quarteirão | 2019.
Notas da autora: os dois mapas estão à
mesma escala.
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morfológica autónoma do espaço urbano. No entanto, na cidade moderna,
a forma arquitetónica do quarteirão foi perdendo definição, e o elemento
foi eventualmente excluído da equação estruturante do espaço urbano.121
Bairro – região
Dos três elementos de Norberg-Schulz, considerou-se a introdução
do bairro, ou região, a seguir ao elemento de quarteirão, por não parecer
adequado juntá-los na mesma categoria, visto que são elementos que
diferem na escala, na dimensão e nas caraterísticas formais. Segundo a nossa
interpretação, um bairro pode conter vários quarteirões, com características
arquitetónicas semelhantes.
Kevin Lynch definiu os bairros como áreas “dos quais o observador
consegue “entrar” mentalmente”122, e que são reconhecíveis quando têm
caraterísticas comuns identificáveis. Por outras palavras, “a continuidade
temática é uma caraterística física que define os bairros”.123 Em termos de
leitura e perceção espacial, os bairros organizam-se segundo os princípios
de encerramento e homogeneidade, e, portanto, caraterizam-se pelo limite e
pela textura. No entendimento de Norberg-Schulz, o limite define a forma
física do bairro, em relação à envolvente, enquanto que a textura informa
o caráter geral do bairro, que é diretamente percetível desde o exterior.124
Fachada – plano marginal
A fachada, que também pode ser designada por plano marginal, é
um elemento fundamental de comunicação entre dois mundos: interior e
exterior; privado e público; edifício e espaço urbano. Na cidade tradicional,
em casos de tipologia habitacional, cada edifício encontra-se confinado
Por via das regras modernas, a importância
da fachada é eliminada pela diferente
posição do edifício na estrutura urbana e
o volume e a massa edificada vão absorver
o esforço de comunicação estética entre o
edifício e o espaço urbano, substituindo a
métrica, ritmos e a estética das fachadas.

entre duas empenas, e dispõe-se apenas da fachada para realizar qualquer
forma de comunicação com o espaço urbano. A fachada expressa uma série
de elementos constituintes do edifício – as características distributivas, a
tipologia, a linguagem arquitetónica – que acabam por compor a imagem
da cidade. Por isso, Lamas afirmou que “a fachada é o invólucro visível da
massa construída, e é também o cenário que define o espaço urbano”.125

LAMAS, J., 2004, p. 96.
121 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 94.
122 Kevin Lynch apud. NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture,
London: Studio Vista, 1972, p. 56.
123 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., p. 56.
124 Ibid., p. 57.
125 LAMAS, José, op. cit., p. 94.
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Fig. 47 	 Piazza della Signoria, Florença
| cenário do espaço público
definido e caracterizado pela
fachada dos edifícios | 07/2018.
Fig. 48 	 Novo Museu Nacional dos
Coches (2010-), Lisboa | Paulo
Mendes da Rocha | relação entre
o antigo tecido urbano e as novas
intervenções arquitetónicas do
século XXI | 12/2018.
Fig. 49 	 Vista parcial da margem do Rio
Clyde, Glasgow | Cenário da
cidade composto pela colagem
de edifícios, que deixaram de
participar positivamente, na
definição das formas urbanas |
09/2016.

Com o urbanismo moderno, alterou-se a relação entre o edifício e o
espaço urbano, assim como o elemento de fachada. O edifício passou a ser
um objeto isolado e a sua orientação também deixou de ser determinada pelo
traçado das vias; e a importância da fachada, na definição do espaço urbano,
foi fortemente modificada.126 De facto, na arquitetura moderna, o desenho
da fachada centrou-se essencialmente na relação entre a organização dos
espaços interiores e a expressão arquitetónica exterior do edifício.
Tal como Lamas concluiu127, na conceção do espaço público, é
necessário, assumir de novo o cenário urbano, e incluir o desenho das
fachadas nos problemas de urbanismo, e através disso, “estabelecer um elo
de continuidade e integração entre desenho urbano e projeto arquitetónico”.
126 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 96.
127 Ibid., p. 98.
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Logradouro
Sobre o elemento de logradouro, Lamas considerou-o como o “espaço
privado do lote não ocupado por construção”, localizado geralmente nas
traseiras, de domínio privado, e “separado do espaço público pelos contínuos
edificados”.128 Nas cidades tradicionais, o logradouro é um espaço residual
bastante característico, resultante dos processos de loteamento e ocupação
do terreno. Todavia, é um espaço de grande flexibilidade, que sempre foi
capaz de se adaptar às modificações e intensificações de uso, “acolhendo
numerosas atividades que não encontraram outro lugar na cidade”.129
A partir da observação aos vários bairros de habitação que
seguiram princípios de urbanismo moderno, consegue-se perceber que, o
entendimento sobre o conceito de logradouro sofreu modificações, tanto
na caracterização espacial, como na definição funcional. É possível verificar
que, o princípio de implantação mais frequente é a dos edifícios ortogonais,
em relação à via de circulação principal, e paralelos entre si. Os espaços
exteriores que se formam entre os edifícios, tornam-se em logradouros,
cuja programação é geralmente deixada como «espaço verde». Ao contrário
do caráter privatizado, descrito por Lamas, a grande maioria desses espaços
de logradouro, nos bairros modernos, são de uso coletivo, e publicamente
acessíveis. Na posterior análise dos casos de estudo, a natureza dos
logradouros, na realidade atual, será explorada mais aprofundadamente.
Traçado – rua
Kevin Lynch, na sua identificação dos elementos, fez referência ao
caminho e definiu-o como “canal por onde o observador (…) se move”.130
Norberg-Schulz, por sua vez, associou o elemento caminho ao eixo, e
explorou as relações de semelhança, diferença e interferência, entre os
dois termos, no processo de formação da cidade. Na leitura da estrutura
urbana, embora os dois possam ser idênticos e, até mesmo, sobreporemse, o eixo não tem “intenções de gerar movimentos reais, pois representa
apenas uma “direção simbólica”, que reúne um número de elementos entre
si, e relaciona-os a uma totalidade mais alargada”; já o caminho tem forma
arquitetónica, que é normalmente caracterizada como longitudinal, e tem
definição de caráter, que é determinada pela sua relação com os outros
128 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 98.
129 Ibid.
130 Kevin Lynch apud. NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture,
London: Studio Vista, 1972, p. 49. O termo orginal utilizado é path.
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lugares.131 O autor acrescentou ainda que, para a rua se tornar numa forma,

Hierarquia de «ruas»

no seu verdadeiro sentido, deve ter delimitação contínua, o que implica uma

Fig. 50 	 Avenida
República,
Lisboa
| estrada urbana, de intensa
circulação | 09/2018.

certa densidade e a presença de edifícios da mesma 'família'.132
Na classificação dos elementos, Lamas referiu-se ao traçado, ou
rua, definindo-o como elemento que regula a disposição dos edifícios
e quarteirões, e liga os várias partes da cidade.133 O traçado, ou a rua,
relaciona-se “diretamente com a formação e crescimento da cidade de

Fig. 51 	 (centro) Via de' Martelli, que é
rematada por Piazza del Duomo
e Battistero di San Giovanni,
Florença | rua pedonal, numa
cidade tradicional | 07/2018.
Fig. 52 	 (direita) Uma travessa em Royal
Mile, Edimburgo | 02/2017.

modo hierarquizado, em função da importância funcional da deslocação,
do percurso e da mobilidade de bens, pessoas e ideias. (…) É o traçado que
define o plano – intervindo na organização da forma urbana a diferentes
dimensões”.134 Importa referir também que o traçado/a rua pode ter várias
caraterísticas formais – rua pedonal, travessa, avenida, via rápida, etc. –,
e formar uma hierarquia de traçados; essa hierarquia, por sua vez, tem
correspondência com a hierarquia das escalas da forma urbana.
Lugar – praça
Segundo Norberg-Schulz, a criação de um lugar implica a definição
do centro135 e do limite136. Por outras palavras, a definição do lugar baseia-se
nos princípios Gestalt de proximidade e encerramento: proximidade referese à concentração de elementos; encerramento refere-se à delimitação do
131 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., p. 51.
132 Ibid., p. 83.
133 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 100.
134 Ibid. Referência ao estudo de Marcel Poëte
135 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., p. 39.
136 Id., Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, 1ª ed., Nova Iorque: Rizzoli, 1980,
p. 14.
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Fig. 53 	 (esquerda) Vista parcial de Piazza
della Signoria, a partir da Galleria
degli Uffizi, Florença | 07/2018.

lugar, em relação ao espaço envolvente, de modo a identificar-se como

Fig. 54 	 (direira) Vista parcial da Praça
D. Pedro IV (Rossio), Lisboa |
05/2016.

o elemento mais distinto da estrutura urbana, por se tratar de um lugar

distinto.137 Neste sentido, Norberg-Schulz considerou a praça como
com “definição muito clara”; mesmo sobre as condições modernas, as
propriedades básicas do elemento foram conservadas.138 Paul Zucker,
por exemplo, descreveu a praça a como “um lugar de estacionamento
“psicológico”, que se insere numa paisagem urbana”.139 Para se tornar
num ponto de referência, a praça vem sempre associada às ruas. Embora
os dois elementos sejam determinadas pelos mesmos fatores formais, a
praça diferencia-se da rua, pois os edifícios formam uma continuidade à
volta – e não ao longo – do espaço. Frequentemente, o limite das praças
é composto por elementos de diferentes partes da cidade – que podem
variar na textura, na tipologia de edificação, etc. – e, por isso, pode conter
atividades de naturezas diversas.140
Lamas, por sua vez, apontou que, os espaços que resultaram
acidentalmente de alargamento ou confluência de traçados, não podem
ser considerados como praças. Segundo o autor, a praça é “o lugar
intencional de encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas
sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária, e de prestígios e,
consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas”.141
Por isso, o desenho de uma praça requer organização e intencionalidade.
137
138
139
140
141
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Paul Zucker apud NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., p. 84.
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Relativamente à definição de praça, o autor registou diferenças entre
a cidade tradicional e a moderna. No primeiro caso, existe uma estrita
relação entre o vazio e a massa construída, pois geralmente os limites da
praça é definida e caracterizada pelos edifícios, e suas fachadas; no segundo
caso, embora o conceito tenha permanecido, suscita certas “dificuldades
de delimitação e definição, devido a uma menor incidência dos edifícios
e fachadas na sua definição”.142 Concluiu também que, atualmente, é
frequente não haver um acompanhamento de qualificação e significação

Fig. 55 	 (esquerda) Espaço público à
frente da Casa da Música (20012005), Porto | Rem Koolhaas |
11/2017.
Fig. 56 	 (direita) Vista da Avenida dos
Aliados, na Praça da Liberdade,
Porto | 11/2017.
Notas da autora: existem novos modos de
abordar o espaço público, que desafiam
a forma tradicional da «praça», na cidade
contemporânea.

funcional, no desenho das praças.
Monumento
Segundo as notas de Lamas143, na definição do dicionário, o
monumento corresponde a uma “construção, obra de arquitetura ou
escultura destinada a transmitir à posteridade a recordação de um grande
homem ou feito; ou obra de arquitetura considerável pela sua dimensão
ou magnificência; ou construção que recobre uma sepultura”. Refletir
sobre a natureza do monumento, inserido no contexto da cidade, permite
questionar a validade dos princípios do urbanismo funcionalista. Os
monumentos assumem “significados culturais, históricos e estéticos” muito
precisos de uma sociedade ou comunidade, “mesmo quando a sua função
primitiva já não existe”.144 Por outras palavras, a importância e o significado
dos monumentos, na estutura urbana e social da cidade, ultrapassam do seu
valor ou desempenho funcional.
142 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 102.
143 Ibid.
144 Ibid., p. 104.
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Fig. 57 	 (esquerda)
Padrão
dos
Descobrimentos (1940), Lisboa
| Cottinelli Telmo e Leopoldo
de Almeida | um monumento
produzido para celebrar um
marco histórico, e homenagear as
figuras envolvidas | 07/2018.
Fig. 58 	 (direita) Tempio di Venere e
Roma, visto do Coliseu, Roma |
ruínas de um templo romano, hoje
designado como um monumento
| 07/2018.
Fig. 59 	 Cidade do Porto visto de Gaia |
o Centro Histórico do Porto está
classificado como Património
Cultural da Humanidade |
05/2018.

Nos dias de hoje, conceitos como monumento e património, têm
vindo a ser amplificados e diversificados, tanto em conteúdo cultural, como
em área geográfica, podendo ser aplicada, no limite dos casos, à totalidade
da forma urbana. Por essa razão, existem cada vez mais, novas estratégias
de gestão das cidades, com vista a reabilitar e recuperar factos urbanos
antigos, para novos usos e novas funções.145 Porém, deve-se registar
também que, muitas dessas estratégias, que têm como base o processo de
gentrificação urbana, estão fortemente ligadas aos interesses económicos
particulares. Pode-se verificar que os antigos centros de Porto e Lisboa, nos
últimos anos, foram transformados, segundo os objetivos ditados pela lei
do mercado turístico, sobrepondo-se ao interesse dos cidadãos.

145 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 106.
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Árvore e a vegetação
Geralmente, os elementos ou as estruturas verdes não são
considerados como parte constituinte da estrutura maior da cidade. Na
opinião de Lamas, “o desenho do espaço não tem duas áreas ou níveis
de trabalho – o do edificado e o das estruturas verdes. São ambos

Fig. 60 	 (esquerda) Parque Eduardo VII
(1942-1945), Lisboa | Keil do
Amaral | 02/2018.
Fig. 61 	 (centro) Jardim da Praça do
Império (1940), Lisboa | 06/2018.
Fig. 62 	 Praça Mouzinho de Albuquerque
(Rotunda da Boavista), Porto |
04/2018.

elementos da mesma atuação, porventura exigindo alguns conhecimentos
disciplinares diferenciados”.146 Na verdade, as árvores, os canteiros, os
jardins e parques, etc., são elementos identificáveis do espaço urbano, e

Nota da autora: os elementos naturais ou
verdes são também elementos organizadores
do espaço urbano.

contribuem para a caracterização da imagem da cidade; podem igualmente
desempenhar funções de organização e definição espacial; uma rua, ou uma
praça, pode ser definida tanto por um alinhamento de edifícios, como por
um alinhamento de árvores. Por isso, no desenho arquitetónico do espaço
público, a árvore, e as plantações, devem estar na mesma escala de valores
que a parede, a fachada, ou outros elementos construtivos.147
Mobiliário urbano
Como último elemento, Lamas considerou como mobiliário urbano,
todos os “elementos móveis que «mobilam» e equipam a cidade: o banco,
o chafariz, o cesto de papéis…, ou já com dimensão de construção,
como o quiosque, o abrigo de transporte, etc.”.148 Assiste-se, com alguma
frequência, a projetos de arranjos exteriores ou intervenções urbanas que
descuraram esses elementos. Embora pertençam à escala da rua, não devem
ser considerados de ordem secundária, pois proporcionam qualidade e
146 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 106.
147 Ibid.
148 Ibid., p. 108.

71

Alguns exemplos de configuração do
mobiliário urbano.
Fig. 63 	 (cima, esquerda) Praça da Igreja
de São José, Cracóvia | 01/2018.
Fig. 64 	 (cima, direita) Piazza di
Silvestro, Roma | 07/2018.

S.

sentido de comodidade aos espaços.
Segundo Lamas, nesta categoria, também se pode incluir os
elementos “parasitários”, que invadem e se colam às estruturas edificadas,
como por exemplo: anúncios, montras, iluminações publicitárias, etc..149

Fig. 65 	 (baixo, esquerda) Aspeto de uma
rua, no Distriro Central, Hong
Kong | 08/2017.

Estes elementos “parasitários” são bastante característicos em sociedades

Fig. 66 	 (baixo, centro) Aspeto de uma
rua, no Distrito de Wanhua,
Taipei | 05/2017.

da cidade de Las Vegas, que foi objeto de análise de Robert Venturi, em

Fig. 67 	 (baixo, direita) Aspeto de uma rua,
no Distrito de Asakusa, Tóquio |
09/2015.

verdade é que, em muitas cidades, especialmente nos da Ásia – como são os

de consumo, nos dias de hoje. Lamas referiu-se ao exemplo paradigmático
A imagem de Las Vegas. Embora Las Vegas represente um caso extremo, a
exemplos de Hong Kong, Taipei ou Tóquio –, as iluminações publicitárias
são dos elementos que mais marcam a imagem urbana.

149 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 110.
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O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se airosamente e produtivamente;
vale muito, mas é necessário olhá-lo não em si próprio mas em função de nós próprios.
(…) Somos homens duma época, trágica talvez, muito triste porventura, decadente
mesmo, mas na qual nem tudo é decomposição e ruína, não se alimentando exclusivamente
de restos deixados por outros tempos. Na Arquitectura contemporânea não é difícil
entrever já uma prometedora solidez; surge um caráter novo das condições novas e por que
essas condições nos afectam também a nós é nela que devem entroncar-se a Arquitectura
portuguesa sem receio de que perca o seu «carácter». A individualidade não desaparece
como o fumo e se nós a possuímos nada perderemos em estudar a Arquitectura estrangeira,
caso contrário será inútil ter a pretensão de falar em Arquitectura portuguesa.
TÁVORA, Fernando, O problema da casa portuguesa, 1947.
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3.1.

Consciencialização do «problema
da habitação» e do urbanismo moderno

português

As fontes bibliográficas consultadas revelaram uma base de
investigação teórica e prática muito aprofundada e sólida sobre a arquitetura
moderna portuguesa. Em Os Verdes Anos, Ana Tostões enfatizou a
importância do 1º Congresso de 1948, enquanto momento que delineou, de
certo modo, o caminho da produção arquitetónica e urbanística em Portugal
nas décadas subsequentes, especialmente na de 50. Essencialmente, foi
também nesse espaço que se registou a impregnação da ideologia urbanística
moderna e a Carta de Atenas, entre os principais grupos de referência, ICAT
– sobretudo a figura de Francisco Keil do Amaral – e ODAM.
Não admira, pois, que mais uma vez
surgisse a eterna questão do ontem e
amanhã, o inevitável ataque ao moderno
(…). Sabemos hoje quem tinha razão.
Mas foi sempre assim: de cada vez que um
conceito novo exige um reajustamento das
ideias em vigor, ou renovamento de uma
teoria tida até aí como satisfatória, elevase o coro dos ignorantes que proclamam
imediatamente a sua falência.

O Congresso de 1948 foi organizado, pelo Sindicato Nacional
dos Arquitetos, e na observação de Teotónio Pereira150, foi uma “fachada
democrática” do Estado novo, de modo a “assegurar a sobrevivência do
regime no pós-guerra”, que estava a ser abalado por uma contínua oposição
social e cultural.151 Nesse Congresso, foram tratados dois temas: Tema I –
“A Arquitetura no Plano Nacional”; Tema II – “O Problema Português da
Habitação”. No primeiro tema, houve a tentativa de reenquadrar a posição
da disciplina, e da profissão de arquitetura, no contexto nacional. Porfírio

Todos temos conhecimento que a
Arquitectura, em todas as épocas, foi
o melhor testemunho da psicologia do
homem e da ideologia das sociedades,
renovando-se a cada ultrapassagem no
tempo e no espaço. (…) o irreprimível
desejo de actualidade e de acção: realizar,
conceber, segundo os conceitos e os processos
de construir de cada época.

Pardal Monteiro e Mário Bonito debateram sobre a definição da “tradição”

MARTINS, L., A Arquitectura de hoje e as
suas relações com o Urbanismo.

relativas à arquitetura habitacional, com referência às situações, às

portuguesa em arquitetura152; Francisco Keil do Amaral, por sua vez, refletiu
sobre “formação” académica e profissional dos arquitetos em Portugal153;
e arquitetos como Arménio Losa e Luís José Martins contribuíram para
a discussão sobre a relação do urbanismo com a disciplina e o trabalho
arquitetónico.154
No tema II, as preocupações focaram-se sobretudo nas questões
problemáticas reais que as cidades, principalmente Lisboa e Porto, se
150 PEREIRA, Nuno Teotónio, «A Arquitectura de regime», in BECKER, Annette et al.
(org.), Portugal: Arquitectura do século XX, 1ª ed., Munique: Prestel, 1997, p. 37.
151 COSTA, Patrícia, Indicadores de qualidade: Na habitação plurifamiliar portuguesa – de 1950 à
atualidade, Tese de Doutoramento em Arquitetura na Especialidade de Tecnologias e
Gestão da Construção, Faculdade de Arquitetura – Universidade de Lisboa, 2013, p.
393.
152 Referência às teses «A tradição na Arquitectura» de Porfírio Pardal Monteiro e
«Regionalismo e Tradição» de Mário Bonito in TOSTÕES, Ana (coord.), 1º Congresso
Nacional de Arquitetura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso,
Lisboa: Ordem dos arquitectos, 2008.
153 Referência à tese «A formação dos arquitectos» de Francisco Keil do Amaral in
TOSTÕES, op. cit.
154 Referência às teses «Arquitectura e Urbanismo» de Arménio Losa e «A Arquitectura de
hoje e as suas relações com o Urbanismo» de Luís José Oliveira Martins in TOSTÕES,
op. cit.
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confrontavam. Reconhece-se que houve efetivamente a tentativa de
estabelecer uma ligação entre a Arquitetura e a sociedade a que se referenciava,

… uma Nação se revela através a sua
ARQUITECTURA.
VITAL, A., A Casa, o Homem e a
Arquitectura

isto é, incluir a reflexão social nas intervenções arquitetónicas. António
Lobão Vital, por exemplo, apontou que o “problema do alojamento” tem
as “suas raízes na Revolução Industrial” e, por isso, não é um “problema
novo”. Na verdade, o problema consistia, fundamentalmente, na “falta de
casas”.155 E, segundo o arquiteto, é necessário garantir que as casas “estejam
ao alcance de todos, isto é, que as suas rendas sejam proporcionais aos
salários (…)”. Nuno Teotónio Pereira156, por sua vez, em conjunto com
Manuel Costa Martins, dedicaram-se ao tema da habitação económica. E
Miguel Jacobetty também reconhece que em “Portugal, (…) no que respeita
à habitação especificamente, o problema põe-se tanto em quantidade, como
em qualidade”.157
No debate sobre o “futuro” da arquitetura habitacional em Portugal,
não pôde faltar a participação do urbanismo. Jorge Segurado, defendeu
que “não se devem fazer casas colectivas para as ruas, mas sim fazer ruas
para as casas”

, no sentido em que só se deve traçar as ruas e as vias

158

de comunicação, depois de ter definido a orientação e a implantação –
“racional e lógica” – das casas. Por isso, definiu também que o “problema
da habitação” como o problema número um do Urbanismo. Miguel
Jacobetty, por sua vez, afirmou ainda que a racionalização da habitação está
“intimamente ligada à própria racionalização do urbanismo”.159 Portanto,
consegue-se notar também uma evidente influência dos membros do
CIAM e da Carta de Atenas, no conjunto das teses deste 1º Congresso, como
são os casos de Jorge Segurado, Viana de Lima e António Lobão Vital160,
que expressaram de um modo entusiástico e propagante, os princípios de
arquitetura e urbanismo racional e funcionalista, com base no contexto
português.
Talvez seja também relevante apontar que, no mesmo ano do
155 VITAL, António, «A casa, o homem e a Arquitetura», in TOSTÕES, Ana (coord.), 1º
Congresso Nacional de Arquitetura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do
Congresso, Lisboa: Ordem dos arquitectos, 2008, p. 209.
156 Referência à tese «Habitação económica e reajustamento social» de Nuno Teotónio
Pereira e Manuel Costa Martins in TOSTÕES, op. cit.
157 SEGURADO, Jorge, «A solução vertical na habitação colectiva e os aposamentos», in
TOSTÕES, op. cit., p. 230.
158 JACOBETTY, Miguel, «A racionalização na Habitação e na Urbanização», in
TOSTÕES, op. cit., p. 224.
159 SEGURADO, Jorge, «A solução vertical na habitação colectiva e os aposamentos», in
TOSTÕES, op. cit., p. 230.
160 Referência às teses «A casa, o homem e a Arquitetura» de António Lobão Vital, «O
Problema Português da Habitação» de Viana de Lima e «A solução vertical na habitação
coletiva e os aposamentos» de Jorge Segurado in TOSTÕES, op. cit.
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Assim, a Arquitectura seria o espírito
da Verdade, e as gerações futuras
reconheceriam que a nossa maneira de
pensar e as nossas concepções estéticas,
tinham sido resultado da mais bela
harmonia entre a técnica, a plástica e
o lirismo. (…) É, portanto, caso para
lamentar, que estes princípios, aliás já
expostos com melhor clareza e maior
desenvolvimento, e já adoptados em vários
países, princípios fundamentais que
conduzem ao melhoramento das condições
existentes da Humanidade, ainda se não
tenham feito sentir entre nós.

Congresso, a revista Arquitetura deu início à publicação da versão traduzida

DE LIMA, V., O Problema Português da
Habitação.

cidades. Como conclusão e resposta, tomou-se a consciência de que:

da Carta de Atenas. No ano seguinte, a mesma revista161 publicou as
“Conclusões e Votos” deste importantíssimo encontro, onde se podem
encontrar as indicações direcionadas aos diversos problemas identificados
nas apresentações, entre os quais, à criação de novos “organismos” que
sirvam de apoio às investigações e à organização dos profissionais nas
áreas de Habitação e Urbanismo; às medidas suscetíveis que permitam uma
melhor ação profissional; etc.
Para o interesse deste trabalho, as notas mais importantes do artigo são
as que se dirigem ao “problema português de habitação” e, evidentemente,
à articulação desse mesmo problema, com as visões de urbanização das
•

qualquer ação ou proposta deve basear-se num estudo prévio
da população destinatária, fundamentado em inquéritos e
estatísticas sobre a mesma;

•

o objetivo das “habitações económicas” é a garantia das
condições de habitualidade compatíveis com a “dignidades
humana” e, por isso, não devem ser encaradas como “casas
baratas”, e traduzir “economia” em reduções excessivas das
áreas e utilização de materiais de qualidade inferior;

•

deve-se recorrer ao sistema de habitação “multifamiliar” em
altura, sempre que seja justificável, e garantir as condições de
insolação, e de espaços livres e abertos adjacentes;

•

as habitações de financiamento público devem ser dirigidas,
prioritariamente, à população alojada que se encontra em
condições menos qualificadas;

•

deve-se evitar a “exclusividade” na habitação, isto é, a construção
de conjuntos habitacionais isoladas e destinadas somente a uma
determinada classe social, e considerar sempre a relação de
distância entre os núcleos de “habitação” e de “trabalho” nas
várias fases do planeamento urbano;

•

“Que no estudo dos problemas do Urbanismo e da Edificação
se encarem objetivamente os princípios expressos na «Carta de
Atenas», sempre que se apresentem problemas em fases idênticas

161 SIMÕES, João (ed.), «I Congresso Nacional de Arquitectura: Conclusões e Votos»,
Arquitectura, nº 29 (fev.-março, 1949), pp. 2-7.
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às que deram origem ao seu enunciado, e não esquecendo nunca
que a sua aplicação deve fazer-se em estreito contacto com as
realidade nacionais.”162
Considera-se, este último ponto, como uma chamada de atenção dos
autores, que demonstra, de facto, a consciencialização em relação ao perigo
da aplicação dogmática e passiva de medidas desadequadas a um sistema.

3.2.

Dos planos
habitação”

urbanos aos

“novos

programas de

Interessa rever, de um modo breve e sucinto, as principais realizações
que refletiram a “consciencialização” sucedida no Congresso de 1948,
desde a introdução de instrumentos de organização espacial no trabalho
urbanístico e arquitetónico, até aos novos programas de habitação e os
respetivos projetos, sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto até à década
de 1970. As obras que serão referenciadas, formam apenas um pequeno
enquadramento de uma produção arquitetónica muito mais rica e vasta
no território português, para uma melhor compreensão dos projetos
na Pasteleira. Esta nota é importante na medida em que se reconhece a
necessidade de referência a obras antecedentes e contemporâneas aos
casos de estudo, mas que, ao mesmo tempo, não devem constituir um
corpo demasiado extensivo, visto que se tratam de obras já exaustivamente
estudadas.
3.2.1. Instrumentos de organização espacial
Tal como se pode confirmar nas teses apresentadas no Congresso, o
urbanismo introduziu novas visões e abordagens, referentes à construção
das cidades. Neste sentido, muitas das grandes intervenções urbanas, que
deram início a uma série de transformações e nas cidades – especialmente
em Lisboa –, partiram de elaborações prévias de planos urbanos.
Reconhecendo que a arquitetura e o urbanismo intervêm em escalas
territoriais diferentes, supõe-se que o mesmo acontece com a conceção do
espaço público e, por outras palavras, a organização e o desenho do espaço
público não se estagnam na escala do plano urbano. Sendo que a produção
de espaço envolve níveis diferentes, entende-se também que, desde o nível
162 SIMÕES, João (ed.), «I Congresso Nacional de Arquitectura: Conclusões e Votos»,
Arquitectura, nº 29 (fev.-março, 1949), p. 6.
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do planeamento urbano, até ao projeto de arquitetura, existem vários
“instrumentos de organização espacial” correspondentes: o Plano Diretor
Municipal, o Plano de Urbanização, o Plano Pormenor, etc. A grande
maioria dos conjuntos habitacionais mencionados neste trabalho integramse numa sequência de planos em escalas diferentes, sendo necessário, por
isso, esclarecer os objetivos, as preocupações, e as estratégias nas diferentes
escalas de intervenção urbana. Para tal, recorreu-se à consulta das suas
definições mais atuais, apresentadas pelas entidades municipais, tanto de
Lisboa como do Porto.
Plano Diretor Municipal
O Plano Diretor Municipal (PDM), segundo a Câmara Municipal
do Porto (CM-Porto), é “o instrumento de gestão territorial que assegura,
à escala municipal, a harmonização dos vários interesses públicos com
expressão espacial, tendo em conta as estratégias de desenvolvimento
económico e social, bem como a sustentabilidade e a solidariedade
intergeracional na ocupação e utilização do território”. 163
A Câmara Municipal de Lisboa (CM-Lisboa), por sua vez, afirma
que o PDM é “um documento de planeamento estratégico e normativo
que consagra as linhas de desenvolvimento urbanístico do município. Nele
estão vertidos o modelo de cidade que se pretende para Lisboa, a estratégia
a prosseguir e os objetivos urbanísticos a concretizar na próxima década.”
É também um “instrumento de referência para a elaboração dos demais
planos municipais, bem como para o desenvolvimento de intervenções
sectoriais no território do município.” “No entanto, o PDM em vigor é
direta e imediatamente exequível em todo o território do município e não
carece de ser desenvolvido em Planos de Urbanização e de Pormenor, sem
prejuízo de estes estarem a ser elaborados ou poderem sê-lo sempre que
se entenda necessário.” “Os planos municipais (...) são instrumentos de
natureza regulamentar que vinculam as entidades públicas e ainda direta e
imediatamente os particulares”. 164

163 CM-Porto, «Plano Diretor Municipal». Em <http://www.cm-porto.pt/pdm>, acedido
em 24/09/2018.
164 CM-Lisboa, «Planeamento urbano». Em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/
planeamento-urbano>, acedido em 24/09/2018.
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Plano de Urbanização
Segundo a CM-Lisboa, o Plano de Urbanização “estrutura a ocupação
do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência para
a aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das principais
infraestruturas e equipamentos coletivos.” “Cada PU adota o conteúdo
material apropriado às condições da área territorial a que respeita, aos
objetivos e às transformações urbanas previstas nos termos de referência e
na deliberação municipal que determinou a sua elaboração.” 165
Plano Pormenor
O Plano de Pormenor, segundo a CM-Lisboa, é definido como
um “instrumento que desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de
ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo regras
sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de
utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação
e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e a inserção
urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial
das demais atividades de interesse geral.” “Cada PP adota o conteúdo
material apropriado às condições da área territorial a que respeita, aos
objetivos e aos fundamentos técnicos previstos nos termos de referência
e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração, podendo
ainda adotar modalidades específicas adaptadas a finalidades particulares
de intervenção como a reabilitação urbana ou a salvaguarda de património
cultural”. 166
Em nosso entender, será no Plano de Pormenor que a conceção
do espaço público terá maior relevância, pois serão estabelecidos matrizes
regulamentares e princípios de implantação, que irão condicionar a sua
posterior definição arquitetónica, seja nos projetos de arranjos exteriores,
ou integrado nos diversos projetos arquitetónicos dos edifícios.

165 CM-Lisboa, «Planos de urbanização». Em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/
urbanismo/planeamento-urbano/planos-de-urbanizacao>, acedido em 24/09/2018.
166 CM-Lisboa, «Planos de pormenor». Em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/
planeamento-urbano/planos-de-pormenor>, acedido em 24/09/2018.
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3.2.2. Novos programas de habitação
Programas legislativos de Habitação Económica
Os projetos mencionados ao longo deste trabalho – incluindo os
casos de estudo – foram, na sua maioria, de iniciativa pública e de âmbito
social. Estes projetos, por sua vez, estavam integrados em diversos
programas legislativos de habitação, desenvolvidos e promovidos pelo
governo português, e correspondentemente, eram apoiados por diferentes
organismos de financiamento. Por um lado, os empreendimentos de grande
vergadura, orientados para habitação económica, começaram a marcar
significativamente uma parte da produção arquitetónica portuguesa, a partir
da década de 1950, por outro, as problemáticas associadas à habitação de
vocação social, vieram também a formar importantes temas de debate
teórico entre os arquitetos. A crescente importância dessa vertente – de
que os arquitetos têm uma responsabilidade social –, refletiu-se também
nos instrumentos de divulgação, como por exemplo, na revista Arquitetura,
que deu início a uma nova secção dedicada à “Habitação Social”, a partir
do nº 110, em 1969. Os responsáveis pela secção eram os arquitetos Nuno
Teotónio Pereira e Carlos S. Duarte. No artigo «Habitações para o maior
número»167, publicado no mesmo número, Teotónio Pereira, fez algumas
observações em relação aos vários programas de habitação económica
(HE) de Portugal – uns que foram, entretanto, abandonados e outros que
ainda estavam a ser praticados. Tendo como base as suas notas, iremos
mencionar alguns dos programas mais relevantes.
Em 1933, foi criado o programa das “Casas Económicas” (CE), no
seguimento da emissão do Decreto-lei 23 052.168 A Direcção Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) – Secção de Construção
de Casas Económicas –, era o organismo responsável pelo planeamento
e realização dos projetos habitacionais sob este programa, tendo sido
o Fundo de Construção de Casas Económicas, o principal meio de
financiamento.169 Segundo as notas de Teotónio Pereira, este programa
167 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), pp. 181-183.
168 Diários da Républica, Decreto-lei 23 052. Em <https://dre.tretas.org/dre/13964/
decreto-lei-23052-de-23-de-setembro>, acedido em 01/10/2018. Segundo o sumário
do Decreto-lei 23 052, foi autorizado “o Governo a promover a construção de casas
económicas, em colaboração com as câmaras municipais, corporações administrativas
e organismos do estado”.
169 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 01/10/2018.
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“teve aspectos altamente inovadores”, como por exemplo, o “acesso à
propriedade, seguro de vida, para além do facto, (…) de se traduzir em
empreendimentos programados e realizados”.170 Dada a vasta promoção
pelo regime salazarista, estes primeiros bairros económicos ficaram também
conhecidos como os Bairros do Estado Novo, e foram construídos por
todo o território português: por exemplo, em Lisboa, o Bairro no Alto da
Ajuda (1ª fase, 1934) e o Bairro da Encarnação (1939); e no Porto, o Bairro
Marechal Gomes da Costa (1947). 171 Interessa realçar também a elevada
participação do arquiteto Raúl Lino, na construção de bairros de CE:
segundo o registo em «Mapa de Habitação», o arquiteto projetou 9 bairros
entre 1934 e 1935, localizados em vários pontos geográficos do país, desde
Porto – Bairro do Amial (1ª fase, 1934) –, até Faro – Bairro em Portimão
(fase 1, 1934).172 Nestes bairros de CE, é identificável a utilização recorrente
do modelo da casa unifamiliar, e, geralmente, os conjuntos caracterizam-se
pela baixa densidade da construção e pelo traçado urbano reticulado, onde
as habitações se distribuem em casas unifamiliares geminadas, com um ou
dois pisos.
Em 1945, foram criados o programa das “Casas para Famílias
Pobres” (CFP) e o das “Casas de Renda Económica” (CRE), ambos
integrados no Decreto-lei 34 486.173 No primeiro caso, a construção dos
bairros era financiada pelos “subsídios do Estado, em recursos locais”
, e o Ministério das Obras Públicas, da Direcção Geral dos Serviços de

174

Urbanização (DGSU-MOP), foi um dos principais organismos responsáveis,
pela construção destes bairros de CFP175, que se distribuem pelo território
nacional, sobretudo nos municípios mais rurais e afastados dos centros de
Lisboa e Porto. No distrito de Lisboa, por exemplo, pode-se exemplificar o

170 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 182.
171 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 18/12/2018.
172 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 18/12/2018.
173 Diários da Républica, Decreto-lei 34 486. Em <https://dre.tretas.org/dre/1108/
decreto-lei-34486-de-6-de-abril>, acedido em 01/10/2018. Segundo o sumário do
Decreto-lei 34 486, foi autorizado “o Governo a promover, no prazo de cinco anos, por
intermédio dos corpos administrativos das misericórdias, a construção de 5 000 casas
destinadas ao alojamento de famílias pobres nos centros populacionais do continente e
ilhas adjacentes”.
174 PEREIRA, op. cit.,p. 182.
175 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 18/12/2018.
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O romantismo ainda latente nesses
espíritos determinou que fossem procurar
no passado todas as lições para a solução
do seu problema e ei-los armados da
História, ei-los armados de uma falsa
interpretação da Arquitectura antiga para
resolverem questões bem presentes e bem
vivas. O estudo muito superficial da nossa
Arquitectura passada e, na prática, o
emprego sem nexo e sem lógica de algumas
formas dessa mesma Arquitectura, eis a
terapêutica aplicada para curar o mal.
Uma grave doença era tratada por meio
de uma doença ainda mais grave e da
louvável intenção dos reformadores nasceu
uma triste realidade. A Casa à Antiga
Portuguesa que, dentro da Arquitectura
civil é filha dessa arqueológica orientação,
não introduziu em Portugal qualquer
coisa de novo, pelo contrário, veio atrasar
todo o desenvolvimento possível da nossa
Arquitectura.
(...) Enquanto lá fora se lançavam as
bases da chamada Arquitectura Moderna,
diremos antes, da única Arquitectura
que poderemos fazer sinceramente, os
Arquitectos portugueses que orientavam
as suas actividades no desejo inglório de
criar uma Arquitectura de carácter local
e independente, mas de todo incompatível
com o pensar, sentir e viver do mundo
que a rodeava. Era, pode dizer-se, uma
Arquitectura de arqueólogos e nunca uma
Arquirectura de arquitetos.
TÁVORA, F., 1947, pp. 5-6.

Bairro Marechal Carmona (1947-1958)176, projetado pelo arquiteto Ruy de
Atouguia e situado no município de Cascais.
Estes bairros são, na maioria dos casos, constituídos por habitações
individuais unifamiliares, que podem ser casas geminadas ou agrupadas em
banda – abordagem essa que se assemelha às soluções dos bairros de CE.
Em ambos os programas, as casas construídas apresentavam um carácter
bastante rural e modesto, que pode ser justificável pela vertente económica
destas habitações, até um certo ponto. No entanto, o verdadeiro – e grave
– problema destas casas, tal como apontado por Fernando Távora, em
1947, no texto «O problema da casa portuguesa», residia nas soluções
ou abordagens arquitetónicas baseadas em interpretações erráticas da
tradição portuguesa, sobretudo da arquitetura civil, traduzidas num novo
modelo da “Casa à Antiga Portuguesa”.177 Inspirado nas revolucionárias
ideias da arquitetura moderna, e, com claras referências aos textos de Le
Corbusier, Távora criticou que, no caminho da procura da identidade e
caráter da arquitetura nacional, os arquitetos portugueses foram encontrar
uma falsa solução na História, baseada na reanimação superficial de estilos
do passado.178
Apesar de tudo, deve-se referir ainda que o programa das CFP veio a
marcar profundamente a cidade do Porto, através da construção de habitações
económicas, a partir de 1956, ao abrigo do Plano de Melhoramentos, sobre o
qual iremos apresentar com mais com mais pormenor, no capítulo seguinte.
Pode-se dizer que, nestes bairros económicos do Porto, houve um evidente
afastamento do modelo da “Casa portuguesa”, tendo sido este substituído
pela solução de habitação coletiva – que já era amplamente recorrida antes
do Plano de Melhoramentos –, e os conjuntos organizam-se segundo
uma abordagem arquitetónica e urbanística marcadamente inspirada nos
princípios modernos.
Em relação ao programa das “Casas de Renda Económica” (CRE),
referido anteriormente, este tinha, por sua vez, como financiamento
principal, as capitais provenientes do organismo Habitações Económicas
da Federação das Caixas de Previdência Social (HE-FCP).179 Contudo,
176 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 18/12/2018.
177 TÁVORA, Fernando, «O problema da casa portuguesa» in LEAL, Manuel João (org.),
Cadernos de Arquitectura, nº 1, Lisboa: Editorial Organizções, 1947, p. 6.
178 Ibid., pp. 7-8.
179 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 182.
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segundo os dados disponíveis sobre a operação deste programa de
habitação económica, deduz-se que o financiamento das HE-FCP, só entrou
oficialmente em vigor, com a publicação do Decreto-lei 35 611, em 1946,
onde foram inseridos “disposições relativas à cooperação das instituições
de previdência na resolução do problema da habitação”.180
A ação da FCP, na construção de habitações económicas, foi
consideravelmente vasta no tempo e estendeu-se também por todo
o território nacional, chegando até aos arquipélagos, onde se pode
exemplificar o Complexo Habitacional do Funchal (1960), projetado por
Raul Chorão Ramalho. Em Lisboa, a FCP financiou a construção de alguns
dos Bairros do Alvalade, nomeadamente as Células 1 e 2 (1ª fase, 1945) e
5 (2ª fase, 1945), projetados por Miguel Jacobetty.181 No caso dos Bairros
dos Oliviais-Norte e Sul, embora a grande maioria dos projetos tenham
sido construídos com o financiamento da FCP, estes já não pertenciam
ao programa das CRE. Na cidade do Porto, nomeamos, como exemplo,
a obra do arquiteto Fernando Távora, o Bairro do Ramalde (1ª e 2ª fase,
1952-1960), e uma outra obra, o Bairro das Torres Vermelhas (19661972), que será analisado posteriormente como um dos casos de estudo.
Com base nos dados registados em «Mapa da Habitação», realça-se
ainda a participação ativa de outros arquitetos, na construção de bairros
inseridos neste programa legislativo, como por exemplo: Nuno Teotónio
Pereira, cujos projetos se concentram sobretudo na década de 1950, entre
os quais se destaca o Bairro de Santa Marta (1958-1962), em Barcelos; e
Vítor Figueiredo, que projetou bairros essencialmente na década de 1960,
destacando-se os Bairros de Santa Maria (1968) e da Prageira (1969).

Encontraremos na vasta obra de Vítor
Figueiredo (…) uma grande capacidade
de resposta às mais variadas situações.
Eminentemente ligado aos problemas da
habitação social, a «persistência no tema
não» o «levou nem à rotineira repetição de
soluções nem ao saltitar gratuito atrás de
modas ou brilhantes inovações… há uma
maneira de olhar os utentes que, sem iludir
a realidade objectiva das condições sociais,
respeita a dignidade das pessoas…».
FERNANDEZ, S., 1988, p. 145.

Em comparação com os dois programas anteriormente referidos,
verifica-se que as soluções encontradas nos bairros das CRE são
maioritariamente constituídas por habitações coletivas, observando
momentos de experimentação e adaptação de códigos modernistas, não
só na expressão arquitetónica dos edifícios, assim como na organização
interior dos fogos.
Posteriormente, foram criados ainda outros programas, como por

180 Diários da Républica, Decreto-lei 35 611. Em <https://dre.tretas.org/dre/221578/
decreto-lei-35611-de-25-de-abril>, acedido em 01/10/2018.
181 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 29/12/2018. Os projetos das Células 1
e 2 de Jacobetty foram os primeiros conjuntos do programa das “Casas de Renda
Económica”, de acordo com os registos.
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exemplo, as “Casas para Pescadores”182 e os “Casais Agrícolas”183 em 1946,
e as “Casas de Renda Limitada” (CRL)184, em 1947. Sobre estes programas,
Teotónio Pereira185 comentou que o alcance deles foi, respetivamente,
“diminuto” no primeiro, “praticamente nulo” no segundo, e “passageiro”
no último. Ainda relativamente ao programa das CRL, embora o autor
tenha reconhecido uma relativa potencialidade, “a existência de manobras
especulativas” acabou por levar ao “abandono puro e simples do sistema”.
De acordo com o registo dos 4 bairros construídos ao abrigo do programa
das CRL, em «Mapa da Habitação», para além do Conjunto Habitacional
na Avenida Infante Santo (1949), projetado por Alberto Pessoa, os outros
3 inserem-se no Bairro do Alvalade: o Bairro das Estacas (1949), projetado
por Ruy de Athouguia e Formosinho Sanchez; os edifícios do cruzamento
entre Avenida Estados Unidos da América e Avenida de Roma (1953), por
José Segurado; e os edifícios na Avenida dos Estados Unidos da América
(1954), projetado por Manuel Laginha.
Sobre o conceito de «Habitação Coletiva»
Foi na habitação colectiva, adoptada para
servir ou programas urbanos de luxo ou
de âmbito social, que se ensaiaram, com
um sentido de maior radicalismo formal
e funcional, novos sistemas de acessos, de
organização das habitações de acordo com
modernas noções das áreas e cubicagens
necessárias, definidos segundo os novos
conceitos de habitar. O moderno bloco de
habitação colectiva em altura passou a ser
entendido como uma unidade autónoma
no conjunto da cidade, como a única via
de resposta às necessidades de habitação de
uma sociedade de massas.
TOSTÕES, A., 1997, p. 70.
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A habitação coletiva foi, sem dúvida, um dos principais temas
da arquitetura moderna – não só internacional como em Portugal –,
onde os arquitetos ensaiaram “inovadores jogos plásticos, novas formas
de agrupamento, de organização interna de fogos, de distribuição dos
acessos”186, tendo sido necessário um enorme investimento na pesquisa e
criatividade. Deste modo, o edifício de habitação coletiva veio a substituir
a moradia familiar, pois é a ferramenta que serve o maior número de
pessoas.187 Os princípios da Carta de Atenas e o modelo da Unidade
182 Diários da Républica, Decreto-lei 35 732. Em <https://dre.tretas.org/dre/280668/
decreto-lei-35732-de-4-de-julho>, acedido em 01/10/2018. Segundo o sumário, foi
dada a permissão “à Junta Central das Casas dos Pescadores contrair empréstimos na
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência destinados a custear a construção de
casas ou moradias para os pescadores”.
183 Diários da Républica, Decreto-lei 35 672. Em <https://dre.tretas.org/dre/220782/
decreto-lei-35672-de-29-de-maio>, acedido em 01/10/2018. Segundo o sumário, foi
ampliado “o limite fixado à Direção Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas (…),
para poder executar as obras das casas de guarda das matas nacionais e pequenas
construções necessárias à exploração agrícola de propriedade do Estado, a cargo do
Ministério da Economia”.
184 Diários da Républica, Decreto-lei 36 212. Em <https://dre.tretas.org/dre/297824/
decreto-lei-36212-de-7-de-abril>, acedido em 01/10/2018. Programa integrado no
Decreto-lei 36 212.
185 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 182.
186 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, p. 51.
187 COSTA, Patrícia, Indicadores de qualidade: Na habitação plurifamiliar portuguesa – de 1950 à
atualidade, Tese de Doutoramento em Arquitetura na Especialidade de Tecnologias e
Gestão da Construção, Faculdade de Arquitetura – Universidade de Lisboa, 2013, pp.
396.
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de Habitação, vieram a influenciar a construção massiva de conjuntos
urbanos de habitação coletiva, a partir do início dos anos 50, em Portugal,
confirmando a crença “ingénua” dos jovens arquitetos, de que esse a
habitação era a solução chave para responder às solicitações de uma “vida
moderna”.188
Contudo, relativamente aos conceitos e denominações referentes
aos diferentes programas habitacionais, existe atualmente um certo
desentendimento polémico entre os vários conceitos como “habitação
coletiva”, “habitação plurifamiliar” ou “multifamiliar”, “edifício em
apartamento”, etc. Com base numa breve pesquisa sobre as diferentes
definições, interpreta-se que, do ponto de vista da função, referem-se à
mesma tipologia habitacional: habitação que conjuga um determinado
número de fogos, destinados a diferentes grupos de pessoas – que pode ou
não ser “familiar”.
Num entendimento mais pessoal sobre o assunto, considera-se que a
palavra “coletiva” poderá ser mais adequada para o tema deste trabalho, pois

O que é um “appartement”; um
“apartment”; um “apartamento” como
em franco galicismo lhe chamam os
brasileiros, ou enfim um aposentamento?
Em rigoroso sentido prático e na
generalidade corrente, em vários países,
é, em síntese, uma habitação reduzida
onde a vida se faz facilmente, poupando
a energia humana e doméstica, num
conjunto de compartimentos, só com a
área necessária e suficiente para se morar
e viver com higiene, comodidade, bomgosto e economia. A grande vantagem
do aposentamento consiste na facilidade
de alojamento prático que o indivíduo
solitário, o casal sem filhos ou uma família
que os tenha, usufrui das condições gerais
de um sistema organizado socialmente,
num mesmo imóvel citadino.
SEGURADO, Jorge., A solução vertical na
habitação colectiva e os aposamentos.

representa a vida comunitária e todas as situações possíveis e imaginárias
que podem acontecer num espaço coletivo de unidade habitacional. Ao
invés, expressões como “plurifamiliar” ou “multifamiliar”, que talvez
linguisticamente ou tecnicamente possam estar mais corretos, revelam uma
certa passividade e neutralidade, face ao tipo de relações e à vida social
que se procura promover num determinado ambiente residencial, onde se
integram grupos de pessoas com interesses e culturas diferentes.

Habitação destinada ao uso residencial
de um grupo de pessoas, usualmente não
unidas por laços familiares, ligadas por
interesses diversos.
Definição de “Habitação Colectica” em
ALBERNANZ, Maria e LIMA, Cecília,
Dicionário Ilustrado de Arquitetura, 1998, p.
305.

A vida doméstica moderna e o desafio das áreas mínimas
A introdução de novos programas de habitação, na arquitetura
moderna, pode ser entendida como resposta a uma vida doméstica
moderna, resultante das novas ideias sociais, que se assentam numa vivência
independente e mancipada do elemento feminino e na rutura de hábitos
culturais.189 Neste sentido, as mudanças que ocorriam na organização
da vida doméstica e do núcleo familiar, incitaram a novas soluções de
composição e desenhos dos espaços interiores das habitações, como por
exemplo, a racionalização dos espaços de modo a otimizar a área do fogo,
permitindo a construção de um maior número de habitações.
188 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, p. 51.
189 COSTA, Patrícia, Indicadores de qualidade: Na habitação plurifamiliar portuguesa – de 1950 à
atualidade, Tese de Doutoramento em Arquitetura na Especialidade de Tecnologias e
Gestão da Construção, Faculdade de Arquitetura – Universidade de Lisboa, 2013, p.
396.

85

Rapidamente estas transformações do
estilo de vida, com grande influência
no Movimento Moderno, ditam novos
conceitos do ideal de habitar promovendo
alterações na configuração e organização
da habitação, que assume uma depuração
estética e uma racionalização funcional.
COSTA, P., 2013, p. 396.

No seguimento da ideologia funcional da arquitetura moderna,
os fogos passaram a ser estruturados em três sectores: social, privado e
serviços; e os espaços de circulação se tornaram em elementos de transição
entre os sectores funcionais. Esta configuração racional permite, por um
lado, a promoção da vida familiar, visto que se definem com clareza as
áreas sociais. O forte desejo de diferenciação entre o social e o privado,
encontra-se igualmente traduzido na relação entre a zona social e a zona
privada, como por exemplo, a localização dos quartos no extremo oposto
da entrada, frequentemente associado com o desenho de um espaço de
transição para a zona privada.190
Por outro lado, a sectorização funcional do espaço doméstico, com
vista a evitar espaços residuais sem utilidade, ajuda também numa maior
economia das áreas da habitação. Uma das soluções mais frequentes para a
minimização das áreas, foi a fusão das salas de jantar e de estar – que eram
independentes nos modelos de habitação tradicional, como por exemplo, na
casa burguesa. Nessa abordagem, a sala comum – que estabelece geralmente
uma relação espacial fluída com a cozinha e o hall de entrada –, passou
a ser o espaço social principal da casa, cujo caráter polivalente convida a
utilização do espaço para estar, comer, conversar, ver televisão, etc. Essa
fusão foi também acompanhada pela alteração da posição da cozinha que,
“com a emancipação da mulher e o aparecimento dos eletrodomésticos
prontos a consumir”, passou a ser um espaço funcional e asseado, ligado às
zonas nobres da casa, como a sala comum, e habitualmente virado para a
rua – denunciado por grelhas de ventilação nas fachadas principais.191
Todavia, foi nas habitações económicas que a minimização das
áreas atingiu o extremo, onde os arquitetos lidavam, frequentemente, com
espaços interiores de dimensões muito reduzidas – como aconteceu, por
exemplo, em vários bairros das CRL e das CFP192 –, resultando, por vezes,
em precárias condições de habitação. De modo a contrariar essa vertente,
houve várias tentativas e experimentações na organização e desenho
dos espaços interiores. Entre essas experimentações, pode-se destacar
abordagens mais recorrentes como: a diminuição de divisões, assim como
a eliminação de portas, de modo a amplificar os espaços mais nobres,
190 COSTA, Patrícia, Indicadores de qualidade: Na habitação plurifamiliar portuguesa – de 1950 à
atualidade, Tese de Doutoramento em Arquitetura na Especialidade de Tecnologias e
Gestão da Construção, Faculdade de Arquitetura – Universidade de Lisboa, 2013, p.
397.
191 Ibid.
192 Ver referência às Casas de Renda Limitada e às Casas para Famílias Pobres, no ponto
sobre os programas legislativos de Habitação Económica.
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como a sala comum; o uso de portas de correr, por vezes envidraçadas, que
garante por um lado, o prolongamento do espaço visual193, e, por outro,
permite usos mais flexíveis, de acordo com a abertura ou o encerramento
das portas; tendo em conta a limitação das áreas, a distinção e transição
entre espaços de diferentes sectores funcionais, são, por vezes, demarcados
através de desenho estratégico de mobiliários encastrados nas paredes ou
nos elementos estruturais. Essas soluções refletem a preocupação dos
arquitetos em dignificar o espaço e a vida doméstica, cujas condições e
qualidades básicas estavam a ser ameaçadas pela economia das áreas, sendo
possível verificar, com frequência, este tipo de soluções, nos projetos
de arquitetos como como Alvar Aalto e José António Coderch. Com a
divulgação das obras destes mestres, nas revistas Arquitetura e Binário, a
partir da década de 1960, essa vertente começou a refletir-se nos projetos
dos arquitetos portugueses, nomeadamente nos conjuntos construídos na
zona da Pasteleira: os blocos de habitação (1963-1973), de Pedro Ramalho
e Sérgio Fernandez, e o Bairro das Torres Vermelhas da Pasteleira (19661972), de João Serôdio, que serão apresentados no capítulo seguinte.
193 COSTA, Patrícia, op. cit., p. 397.

Fig. 68 	 (esquerda, cima) Apartamentos
em Calle de la Barceloneta (1952)
| J. A. Coderch e M. Valls | planta
do piso tipo | escala 1:400.
Fig. 69 	 (esquerda, baixo) Apartamentos
em Calle de la Barceloneta |
aspeto das «loggias» separadas
pelo quarto.
Fig. 70 	 (direita, cima) Apartamentos na
Calle Compositor Barch (195961) | J. A. Coderch e M. Valls |
planta do piso tipo | escala 1:400.
Fig. 71 	 (direita, baixo) Apartamentos na
Calle Compositor Barch | aspeto
da fachada com as marquises.
Notas da autora: todas as imagens foram
retiradas da revista Arquitectura nº 73, 1961.
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3.2.3. Experiências em Lisboa
A acção dinamizadora de Duarte Pacheco,
no campo do urbanismo, será concretizada
fundamentalmente a partir de 40, em
pleno período de consagração do regime.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 24.

O primeiro planeamento urbano para a cidade de Lisboa, no seu
verdadeiro sentido – em que se recorreu aos instrumentos de organização
espacial e foram estabelecidos estratégias e objetivos de planeamento, de
modo a orientar o desenvolvimento futuro da urbanização –, foi o “Plano
Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa”, esboçado pelo arquitetourbanista Étienne de Gröer, a convite da CM-Lisboa, sob a presidência de
Duarte Pacheco – que era também o Ministro das Obras Públicas –, em
1938. A figura de Duarte Pacheco foi de enorme relevância, na medida em
que as suas ações não só fizeram avançar os primeiros grandes projetos de
urbanização em Lisboa, como constituíram também a base fundamental
que possibilitou um futuro desenvolvimento e crescimento urbano. Em
tópicos de A a Z

Português English

1948, o plano encontrava-se já concluído e aprovado pela câmara.194
INVESTIR

VIVER

PARTICIPAR

VISITAR

pe

SERVIÇOS

Integrado nesse Plano Geral, o plano do Bairro do Alvalade

URBANISMO

– designado oficialmente por “Plano de Urbanização da Zona a Sul da

NOTÍCIAS

Avenida Alferes Malheiro” (atual Avenida do Brasil) – da autoria do

PEDIDOS AOS SERVIÇOS

arquiteto-urbanista João Faria da Costa, foi desenhado entre 1940 e 1945,

PERGUNTAS FREQUENTES

cujas primeiras construções se iniciaram em 1947.195 Foi nesse plano
que encubou os primeiros projetos que adotaram, de um modo claro e

Início » Viver » Urbanismo » Planeamento Urbano » Plano Diretor Municipal » Enquadramento do PDM

afirmativo, os princípios urbanísticos e arquitetónicos apresentados em
Carta de Atenas.

PLANEAMENTO URBANO
Plano Diretor Municipal

APRESENTAÇÃO
O que é o PDM?

Planos de Urbanização

EVOLUÇÃO DO PLANEAMENTO URBANO DE LISBOA
194 CM-Lisboa, «Planeamento
urbano». Em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/
planeamento-urbano>,Plano
acedido
em 24/09/2018.
Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa - PGUEL (Etienne de Groer) - 1948
Medidas Cautelares
195 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
Unidades de Execução
Em 1938 a CM Lisboa, sob a presidência de Duarte Pacheco, contratou o arquiteto – urbanista Étienn
FAUP Publicações, 1997,
p. 72.
juntamente com os serviços técnicos municipais, definiu as grandes linhas de desenvolvimento da cid
Planos de Pormenor

AUGI

Fig. 72 	 Plano Geral de Urbanização e
Expansão de Lisboa (1938-1948)
| Étienne de Gröer.

Outros Estudos e Planos

estava concluído e foi aprovado pela CML, embora nunca tivesse tido aprovação governamental. As p
plano foram:
Criação de uma rede viária radiocentrica a partir de um eixo construído pela Av. A. Augusto

Classificação do Património -

prolongamento até à estrada Lisboa-Porto;

Publicitação

Organizar densidades populacionais decrescentes do centro para a periferia;

REABILITAÇÃO URBANA

Criar uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto;
Construir uma ponte sobre o Tejo no Poço do Bispo-Montijo, ligada a uma das circulares;

ESPAÇO PÚBLICO

Construir um aeroporto internacional na parte norte da cidade;

CANDIDATURAS À UNESCO

Monsanto e que se prolongaria pela várzea de Loures até ao Tejo.

LICENCIAMENTO
REGULAMENTOS

Criar um parque em Monsanto com cerca de 900ha, e uma zona verde em torno da cidade q

O principal instrumento do plano foi o zonamento, dividindo o espaço em áreas com diferentes usos, à
legislação específica.

LOTEAMENTOS
CONCURSOS
PRÉMIOS
CENTRO DE INFORMAÇÃO
URBANA DE LISBOA
CADASTRO URBANO

Gabinete de Estudos de Urbanização - GEU (Guimarães Lobato, 1959)
Plano Geral de Urbanização de Lisboa - PGUCL (Plano de Meyer-Heine, 1967)
Plano Estratégico de Lisboa - PEL - 1992
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Fig. 73 	 Plano de Urbanização da Zona a
Sul da Avenida Alferes Malheiro
(1940-1945) | João Faria da Costa.

1

2

Já intensamente estudado e investigado, o plano do Bairro do Alvalade
– e os projetos – revelaram de facto numerosos aspetos inovadores, tal como
5

apontados por Teotónio Pereira, já em 1969: “planeamento do conjunto
perfeitamente integrado na cidade e operado sobre terrenos totalmente
disponíveis; tecido urbano diversificado, equipamento previsto e executado,
convergências de iniciativas e de capitais de variada proveniência”.196 Vários
projetos se destacaram pela sua qualidade excecional e progressista, e que
mereceram a divulgação na revista Arquitetectura, nomeadamente o “Bairro
das Estacas” 197, projetado e construído entre 1949 e 1955, pelos arquitetos
Formosinho Sanches e Ruy de Atouguia, e os conjuntos habitacionais na
Avenida dos E.U.A.: do lado sul da avenida198, o conjunto realizado Hernâni

O novo conjunto, que integrou variados
regimes de construção, desde as “Casas
de Renda Económica” financiadas pela
Previdência, até às “Casas de Renda
Limitada” e de “Renda Livre”, traçava
irreversivelmente o desenvolvimento
oriental da cidade, com um sentido
de desenho urbano e tradicional que
viria a ser subvertido, no decorrer da
sua implementação, pontualmente com
sugestivos traçados racionalistas que
começavam a aplicar os princípios da
Carta de Atenas.
TOSTÕES, A., 1997, p. 72.

3

Gandra e Celestino de Castro (1953); e o conjunto do lado norte (19541962)199, projetado por Manuel Laginha, Pedro Cid e João Vasconcelos
Esteves. Tal como comentou Ana Tostões200, estas obras constituíram
“a imagem paradigmática” da solução moderna de blocos residenciais
perpendiculares ao arruamento, com zonas ajardinadas entre eles.
196 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número» in Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 182.
197 CASTRO, Celestino e GANDRA, Hernâni (org.), «Blocos de Habitação na célula 8 do
Bairro de Alvalade», Arquitectura, nº 53 (nov.-dez., 1954).
198 RODRIGUES, Francisco (org.), «Conjunto residencial para a Av. dos E.U.A.»,
Arquitectura, nº 50/51 (nov.-dez., 1953).
4 PAULA, Rui (org.), «Blocos de Habitação na Av. dos E.U.A.», Arquitectura, nº 61
199
(dezembro, 1957).
200
TOSTÕES,
Ana,deOsLisboa
Verdes
Anos do
naurbanista
Arquitectura
Portuguesa
dos Anos
50, 2ª ed., Porto:
legenda
O Plano Geral de Urbanização e Expansão
(1938),
De Groer,
propunha
a expansão
FAUP
Publicações,
1997, pp.
72-73.
1. MOREIRA, Manuel Vicente, Problemas da habitação:
da cidade para Norte. De
acordo
com esta proposta,
a partir
desse mesmo ano começam a surgir planos
parciais para o desenvolvimento urbano da zona de Alvalade. Entre 1940 e 1945 o arquiteto municipal
Faria da Costa, que trabalhara com De Groer, projetou o Plano de Urbanização da Zona a Sul da Avenida
Alferes Malheiro (como então se chamava a Avenida do Brasil). Com uma extensão de 230 ha e destinado
a alojar 45 000 pessoas, a sua construção iniciou-se em 1947 e no ano seguinte já se alojavam os seus
primeiros habitantes. Faria da Costa desenvolveu o projecto em 8 células centradas cada uma delas num
equipamento escolar. A tipologia das habitações variava segundo oito modelos, em função do número do

ensaios sociais. Lisboa : [s.n.], 1950
2. O Século, 22 de Setembro de 1948, pág.1
3. Diário de Notícias, 11 de Fevereiro de 1947, pág.1
4. O Século, 23 de Setembro de 1949, pág.18
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5. A Voz, 11 de Fevereiro de 1947, pág.1
6 e 7. LISBOA. Câmara Municipal. A urbani
Alvalade. Lisboa : Câmara Municipa

LEIA AS NOTÍCIAS COMPLETAS NO SITE blx.cm-lisboa.pt
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Pode-se dizer que, durante a década de 1950, Alvalade foi
irreversivelmente marcada por todas estas obras, de iniciativa camarária,
onde os arquitetos procuraram traduzir os princípios modernistas, através
do seu próprio entendimento desta “nova monumentalidade”.201 Ao
contrário das primeiras experiências nas Avenidas João XXI, Paris e na
Praça Pasteur 202, onde ainda se manteve o desenho alinhado dos edifícios
às ruas, o mostruário que concretizava o eixo da Avenida dos E.U.A.,
ultrapassou decididamente essa “imagem tradicional do primeiro momento
de Alvalade”.203 Em comparação com esses conjuntos, o “Bairro das
Estacas”, que se carateriza por inovações urbanísticas e arquitetónicas
semelhantes, tem uma dimensão e escala já mais reduzidas.
Relativamente ao tratamento dos espaços exteriores nestes projetos
do Alvalade, deve-se realçar o trabalho do arquiteto-paisagista Gonçalo
Ribeiro Telles, que colaborou nos projetos do Bairro das Estacas e do
conjunto habitacional a norte da Avenida dos E.U.A.. Segundo as palavras
de Ribeiro Telles204, o projeto dos jardins destes conjuntos, que tratava
fundamentalmente “da continuação, do complemento” dos edifícios, foi
sem dúvidas um caso pioneiro, onde o projeto dos edifícios e dos arranjos
exteriores partilharam a mesma importância. Contudo, lamentou também
pelo mau estado em que se encontravam os espaços-jardins, cerca de 50
anos após a construção, devido à descoordenação entre a conceção do

(pág. 90)
Fig. 74 	 (cima, esquerda) Bairro das
Estacas (1949-1955), Alvalade,
Lisboa | projeto de arquitetura
por Formosinho Sanches e Ruy
de Atouguia | vista do limite sul
do conjunto | 09/2018.
Fig. 75 	 (cima, direita) Projeto de
ajardinamento do Bairro das
Estaca (1953) | G. Ribeiro Telles
| planta geral | s/escala (original
1:200).
Fig. 76 	 (meio, esquerda) Bairro das
Estacas | planta do piso tipo, dos
fogos tipo 2 | Arquitectura nº 53,
1954 | escala 1:250.
Fig. 77 	 (meio, direita) Bairro das Estacas
| aspeto de um dos logradouros
ajardinados | 09/2018.
Fig. 78 	 (baixo, esquerda) Bairro das
Estacas | corte transversal |
Arquitectura nº 53 | escala 1:250.
Fig. 79 	 (baixo, direita) Bairro das Estacas
| relação entre os espaços de
entrada dos vários prédios |
09/2018.
(pág. 91)
Fig. 80 	 Bairro das Estacas | fotografia
do conjunto em construção |
Arquitectura nº 53.

projeto e a gestão posterior dos espaços.
201 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, p. 74.
202 AMARAL, Francisco e RODRIGUES, Francisco (org.), «A experiência das avenidas
João XXI, Paris e Praça Pasteur», Arquitectura, nº 45 (novembro, 1952).
203 TOSTÕES, op. cit., p. 74.
204 SANTOS, Raquel, «Entrevista a Gonçalo Ribeiro Telles», Entre Nós, RTP ARQUIVOS,
03 de junho de 2003. Em <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/entrevista-a-goncaloribeiro-telles/>, acedido em 25/09/2018.
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Fig. 81 	 (cima) Conjunto de Habitação, na
Av. dos EUA (norte, 1954-1962),
Alvalade | fotografia do conjunto
em construção | Arquitectura nº
61, 1957.
Fig. 82 	 (meio, esquerda) Av. dos EUA
(norte) | aspeto dos espaços de
logradouro, entre os edifícios |
09/2018.
Fig. 83 	 (meio, direita) Av. dos EUA | vista
dos conjuntos de habitação (norte
e sul) | 09/2018.
Fig. 84 	 (baixo, esquerda) Av. dos EUA
(norte) | aspeto do espaço de
galeria, definido pelos pilotis |
09/2018.
Fig. 85 	 (baixo, direita) Av. dos EUA
(norte) | aspeto dos espaços entre
os edifícios | 09/2018.
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A excecionalidade destes projetos encontra-se na configuração dos
edifícios “elevados” em pilotis, com apenas o apontamento dos núcleos de
entrada, a nível do piso térreo, tornando possível a continuidade espacial
e visual entre os vários espaços ajardinados ou logradouros. Contudo,

Fig. 86 	 Projeto de ajardinamento da
Avenida dos Estados Unidos da
América, troço Avenida Rio de
Janeiro (1957) | G. Ribeiro Telles
| ante-projeto | s/escala (original
1:500).

referente às unidades residenciais acima referidas, a revista Arquitectura,
em 1957, afirmou que “todos eles apresentam lacunas pelo que respeita
a órgãos de vida colectiva tal como esses órgãos modernamente se
concebem. Faltam jardins infantis, campos de jogos, centros de vida social,
e, na ausência de um plano diretor da cidade que só agora parece em vias
de acabamento, falta a integração numa malha coordenadora em que outros
serviços fundamentais estejam incluídos (centros cívicos e comerciais,
assistência, ensino, etc.)”.205
O impulso de Duarte Pacheco, ainda no início da década de 1930, que
levou a CM-Lisboa a “uma vasta operação de compras de terrenos em toda
a periferia da cidade”, possibilitou “a realização dos importantes programas
habitacionais levados a efeito mais tarde (…)”.206 Nesse contexto, os planos
dos Bairros Olivais-Norte (1955-1960) e Olivais-Sul (1959-1961)207 tornamse também em referências importantes, fundamentalmente pela dimensão
e pelas experiências arquitetónicas de grande diversidade e dinâmica, que
foram realizadas nas duas unidades urbanas. Ambos foram planeados pelo

Significativo pelo experimentalismo de
conceitos colocados na base de um projecto
moderno, resultante de uma ampla
distribuição na encomenda dos projectos,
e enquadrado no contexto de revisão da
produção arquitectónica que caracterizou
os anos 50, os Olivais foram o laboratório
definitivo da arquitectura e da cultura
arquitectónica moderna em Lisboa.
TOSTÕES, A., 1997, pp. 75-76.

205 PAULA, Rui (org.), «Blocos de Habitação na Av. dos E.U.A.», Arquitectura, nº 61
(dezembro, 1957), p. 18.
206 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 182.
207 Segundo a Base de Dados Online: «Mapa da Habitação», a elaboração do plano de
Olivais-Norte iniciou-se em 1955; o de Olivais-Sul foi elaborado, por sua vez, em 1959,
sendo que, em 1962, já se tinha iniciado a construção dos primeiros edifícios.
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Fig. 87 	 (cima, esquerda) Planta de Lisboa,
com indicação das zonas de
Alvalade, Olivais-Norte, OlivaisSul e Chelas.
Fig. 88 	 (cima, direita) Bairro de OlivaisNorte (1955-1960) | J. R. Botelho,
B. C. Cabral, e outros | s/escala |
indicação dos edifícios projetados
pela equipa liderada por N.
Teotónio Pereira.
Fig. 89 	 (baixo, esquerda) Capa da revista
Arquitectura nº 81; planta com
indicação do Bairro de OlivaisNorte.
Fig. 90 	 (baixo, direita) Vista aérea do
Olivais-Norte,
com
alguns
edifícios já construídos.
Notas da autora: todas as imagens foram
retiradas da revista Arquitectura nº 81, 1964.

Gabinete Técnico de Habitação (GTH), inseridos no “Plano de Construção
de Novas Habitações”208, e os projetos tiveram igualmente financiamento
do sector público, principalmente da Previdência Social.
Em primeiro lugar, sobre estes dois empreendimentos, N. Teotónio
Pereira afirmou que “os aspectos inovadores foram dados sobretudo
no plano da legislação. Efectivamente, o Decreto-Lei nº 42 454 fixou
rigidamente certas características, por forma a garantir o alcance social
do empreendimento, tais como as rendas máximas por categorias, as
percentagens de cada uma destas, os valores máximos a atribuir ao custo
dos terrenos, etc.”.209 A nível da realização dos projetos, notou-se o facto
de que não foi dada continuidade à experiência acumulada em Alvalade. Se
208 Diários da Républica, Decreto-lei 42 454. Em <https://dre.tretas.org/dre/275279/
decreto-lei-42454-de-18-de-agosto>, acedido em 01/10/2018. Segundo o sumário, foi
estabelecido “o plano para a construção na cidade de Lisboa de novas habitações com
rendas acessíveis aos agregados familiares de mais fracos recursos.”
209 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número», Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), p. 183.
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os projetos em Alvalade se regiam de algum modo pela “ortogonalidade
rígida”, como se pode verificar nas implantações dos edifícios, no caso de
Olivais Norte e Sul, já foram adotados sistemas de implantação urbanística
mais livres, com uma imagem quase arbitrária. Isso deveu-se ao facto de
que a encomenda dos projetos foi entregue a diversas equipas profissionais,
o que resultou numa inevitável colagem de soluções e propostas. A
verdade é que, as duas unidades urbanas caraterizam-se essencialmente
pela diversidade tipológica, e pela heterogeneidade formal dos projetos de
arquitetura, talvez como solução para evitar a uniformidade monótona, mas
que acabou por retirar caracterização própria e identidade aos bairros.210
Leopoldo de Almeida211, a propósito da divulgação do plano de
Olivais-Norte, na revista Arquitectura, comentou que este foi de facto “a
primeira realização, em Lisboa, dum plano habitacional de envergadura
concebido em moldes verdadeiramente modernos”. No entanto, verificou
também um “excesso de fidelidade a princípios esquemáticos, excesso que,

Fig. 91 	 Bairro de Olivais-Sul (1959-1962)
| J. R. Botelho, C. S. Duarte e
outros | plano geral | Arquitectura
nº 127/128, 1973 | s/escala
| indicação dos lotes 29 e 46,
projetados por Vítor Figueiredo.

Nos Olivais a rua tradicional desaparece
e em seu lugar surge uma rede circulatória
baseada na separação (…) acentuada,
entre os caminhos pedestres e as vias
de circulação mecânica. As habitações
agrupam-se em blocos de variadas formas
e dimensões. Estes (…) implantam-se
isoladamente duma forma livre em relação
[aos arruamentos], subordinando-se quase
sempre às exigências da orientação solar
mais conveniente. Os espaços entre os
blocos, fluídos, não cerrados, serão tratados
– não se encontram ainda construídos –,
como zonas ajardinadas ou preenchidos
com órgãos de equipamento de interesse
geral.
DE ALMEIDA, L., Arquitectura nº 81,
1964, p. 13.

210 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 113.
211 DE ALMEIDA, Leopoldo, «Olivais-Norte – nota crítica», Arquitectura, nº 81 (março,
1964), pp. 12-13.
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Fig. 92 	 (cima, esquerda) Torres de
Habitação da Célula A (1957)
Olivais-Norte | N. Teotónio
Pereira, A. Freitas e N. Portas |
planta do piso tipo | Arquitectura
nº 81, 1964 | s/escala.

por ter conduzido a uma neutralidade dos espaços urbanos, a um esquema

Fig. 93 	 (cima, direita) Olivais-Norte |
vista de uma das torres da Célula
A| Arquitectura nº 81.

significativamente maiores, ao ponto da revista Arquitectura 212 o considerar

Fig. 94 	 (baixo, esquerda) Olivais-Norte
| Aspeto da fachada com a
marcação central das varandas
comuns | 09/2018.
Fig. 95 	 (baixo, direita) Olivais-Norte |
aspeto do espaço de entrada, com
desenho das escadas e dos bancos
| 09/2018.

96

circulatório demasiado desvinculado dos edifícios (…), poderá talvez não
ajudar à constituição duma vida comunitária intensa”. Em comparação
com Olivais-Norte, em Olivais-Sul conjugaram-se dimensões e escalas
como “o maior e mais ambicioso conjunto habitacional realizado entre
nós”, onde “tiveram lugar formas de organização e métodos de trabalho
que até então não houvera oportunidade de tentar em Portugal, pelo menos
na escala de uma unidade habitacional, planeada de raiz”. Porém, numa
reflexão crítica posterior às realizações, reconheceu-se também o facto de
212 DUARTE, Carlos (ed.), «Olivais-Sul em discussão», Arquitectura, nº 127/128 (abriljunho, 1973), p. 58.
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Fig. 96 	 Blocos de Habitação da Célula
A (1957), Olivais-Norte | N. T.
Pereira e A. Freitas | planta do
piso r/c | Arquitectura nº 81, 1964
| s/escala.
Fig. 97 	 Olivais-Norte | volumes com
arrumações e espaço de convívio,
em frente aos edifícios | 09/2018.

que foi quase nulo o esforço em estabelecer uma linha de desenvolvimento
urbano contínuo.213
Nos comentários e críticas feitos após a realização dos projetos,
reconheceu-se que houve efetivamente projetos inovadores, não só nos
aspetos tipológicos e construtivos, como também no próprio desenho
ponderado da relação entre o edifício e o espaço público adjacente,
nomeadamente nas habitações em torre (1957)214, de Nuno Teotónio
Pereira, António Freitas e Nuno Portas, em Olivais-Norte, assim como no
bloco de habitação (1960)215, de acesso em galerias, de Vítor Figueiredo e
Vasco Lobo, em Olivais-Sul.

A experiência mais assinalável e
reveladora de um entendimento mais
organicista do desenvolvimento interno
dos fogos (…), bem como da expressão
formal exterior, condensa-se certamente
no brilhante projecto de “torre”, (…) da
autoria de Nuno Teotónio Pereira, Nuno
Portas e António Pinto Freitas. (…)
O movimento dos três corpos do edifício,
a conjugação das aberturas e varandas
da fachada, com a expressividade do
tratamento escultórico das barras de betão
aparente que contrastam com a crueza
da alvenaria branca, aliadas às obras
de arte integradas no conjunto (…),
enriqueceram e assinalam a qualidade
desta obra que mereceu, justamente, o
primeiro Prémio Valmor atribuído a uma
obra de carácter e orçamento social, que os
autores justificavam afirmando: “A ideia
era dar certa dignidade ao ambiente das
construções económicas, quer pela largueza
dos espaços de acesso, quer pelo tratamento
artístico.”
TOSTÕES, A., 1997, p. 77.

213 DUARTE, Carlos (ed.), «Olivais-Sul em discussão», Arquitectura, nº 127/128 (abriljunho, 1973), p. 58. “Dir-se-ia que é nossa vocação começar eternamente a partir do
zero.”
214 Obra divulgada em Arquitectura, nº 110 (julho-agosto, 1969), e recebeu o Prémio
Valmor em 1967.
215 Obra divulgada em Arquitectura, nº 135 (outubro, 1979). O número foi especialmente
dedicado aos projetos do arquiteto Vítor Figueiredo.
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Na de Vítor Figueiredo dar-se-á
grande importância às galerias de acesso
às habitações; (…) formarão vastos
patamares semi-exteriores, espaços esses
que propiciam, com a sua amplidão
e dinamismo formal, o encontro dos
moradores.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 147.
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Sobre a conceção dos espaços exteriores destes empreendimentos
urbanos, é pertinente a referência ao artigo «Arranjo dos Espaços
Exteriores», do arquiteto-paisagista Álvaro Ponce Dentinho, a propósito
do plano de Olivais-Norte.216 Segundo a descrição do autor, o traçado dos
acessos obedeceu a critérios de segurança dos peões, e de segregação dos
tipos de circulação. A estratégia focou-se essencialmente no desenho de
barreiras físicas, e na diferenciação dos materiais na pavimentação, como
por exemplo: “calçada de grés” para os automóveis; “tijolo” nos caminhos
e passeios destinados aos peões; “calçada de vidraço à portuguesa” para
um tratamento mais formal; etc..217 Também se pode encontrar no mesmo
artigo, a utilização de moldes geométricos baseados em circunferências
para o desenho do espaço exterior. Porém, na realidade, verifica-se que não
houve uma aplicação consistente desse desenho, no caso de Olivais-Norte,
e apenas houve apontamentos casuais, por vezes na definição dos passeios,
outras nos lugares de estacionamento, em Olivais-Sul.
No caso de Olivais-Sul, tal como constatado no plano apresentado pela
revista Arquitetura

,reconhece-se que houve evidentemente “previsões”
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de implantação e construção de equipamentos culturais e recreativos,
que formassem autênticos “corações” da unidade residencial, de modo a
promover um bom desenvolvimento de vida comunitária não só no interior
do bairro, como entre os bairros vizinhos. Porém, admitiu-se também que

(pág. 98)
Fig. 98 	 (cima) Blocos de Habitação da
Célula B (1960), Olivais-Sul |
Vítor Figueiredo | planta do piso
tipo | Arquitectura nº 135, 1979 |
s/escala.
Fig. 99 	 (meio, esquerda) Olivais-Sul |
vista das galerias de distribuição
aos fogos | Arquitectura nº 135.
Fig. 100 	 (meio, direita) Olivais-Sul |
expressão exterior do bloco,
fortemente marcada pelos rasgos
horizontais | Arquitectura nº 135.
Fig. 101 	 (baixo, esquerda) Olivais-Sul |
expressão exterior das galerias |
09/2018.
Fig. 102 	 (baixo, direita) Espaço de entrada
e acesso às galerias superiores |
Olivais-Sul | 09/2018.
(pág. 99)
Fig. 103 	 (baixo, esquerda) Projeto dos
arranjos exteriores de OlivaisNorte | desenho para os espaços
de estacionamento | A. Ponce
Dentinho | Arquitectura nº 81,
1964.
Fig. 104 	 (baixo, direita) Projeto dos
arranjos exteriores de OlivaisNorte | desenho adotado para a
caracterização dos espaços livres |
A. Ponce Dentinho | Arquitectura
nº 81.

216 DENTINHO, Álvaro Ponce, «Arranjo dos Espaços Exteriores», Arquitectura, nº 81
(março, 1964), pp. 15-17.
217 Ibid., p. 16.
218 DUARTE, Carlos (ed.), «Olivais-Sul em discussão», Arquitectura, nº 127/128 (abriljunho, 1973), p. 63.
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As dotações em espaços verdes foram
feitas de acordo com a estrutura geral
adoptada e escalonadas segundo um
esquema funcional que teve por critériobase responder às necessidades de vida de
ar livre da população, de acordo com as
preferências próprias das várias idades.
(...) Nos grupos habitacionais, e localizados
juntos às habitações, prevêem-se terrenos
de jogos equipados para crianças em idade
pré-escolar. (…) Ainda neste escalão
foram destinados espaços ao convívio dos
adultos, zonas de ar livre que constituem
um prolongamento da habitação e onde
nalguns casos se prevê um equipamento
elementar. (…) Previram-se ainda, em
todas as células, jardins de tratamento
formal cuidado, dentro da tradição público
lisboeta.
As zonas verdes desempenharão um
importante papel na ordenação paisagística
dos locais, além de constituírem um
elemento imprescindível para a população,
dos pontos de vista higiénico, sanitário,
recreativo e psicológico. A localização
dos parques e jardins principais e a
previsão de árvores e faixas verdes nas
zonas habitacionais obedece à intenção
de permitir, sem prejuízo da expressão
urbana e concentrada que deliberadamente
se procurou criar, o contacto fácil com
a natureza, através de uma paisagem
repousante e vitalizadora. (…) Particular
atenção foi prestada à definição dos perfis
dos arruamentos principais. Em muitos
deles criar-se-ão faixas marginais de
vegetação destinadas a diminuir a poluição
atmosférica e o nível de ruídos causados
pelo tráfego (…).
DUARTE, C. (ed.), Arquitectura nº127/128,
1973, pp. 63-64.

essas previsões devem ser encaradas como “ponto de partida, constituindo
uma base teórica de qualquer modo indispensável para a elaboração dos
projectos, mas inevitavelmente sujeita no futuro a sucessivas correcções”.
Esta noção parte da consciência de que a realização da maioria desses
equipamentos depende sobretudo de entidades particulares, que estão mais
interessados “na sua exploração comercial”, ou outras entidades, “cujo
âmbito de acção e possibilidades de investimento não são agora possíveis
de determinar”.219
Nos extensos espaços livres e verdes, que envolvem os vários edifícios
habitacionais, foi “antecipado” também a sua ocupação por equipamentos
como escolas e jardins de infância, campos de jogos, bibliotecas e centros de
219 DUARTE, Carlos (ed.), «Olivais-Sul em discussão», Arquitectura, nº 127/128 (abriljunho, 1973), p. 63.
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(pág. 99)
Fig. 105 	 (cima) Olivais-Sul | axonometria
de uma habitação de renda
económica, e o espaço exterior
adjacente | GTH.
Fig. 106 	 (baixo) Olivais-Norte | exemplo
de espaço exterior com as
configurações básicas | 09/2018.
(pág. 101)
Fig. 107 	 (cima, esquerda) Olivais-Sul |
espaço sem definição, ocupado
por carros estacionados |
09/2018.
Fig. 108 	 (cima, direita) Olivais-Sul, Célula
C | espaço ajrdinado, situado
numa plataforma mais elevada |
09/2018.

jovens, parques infantis, etc., categorizados por diferentes idades. Segundo
o plano, esses espaços livres exteriores, estavam destinados a uso público,
“cabendo por isso à Câmara Municipal de Lisboa o encargo da construção

Fig. 109 	 (baixo) Olivais-Sul | exemplo
de um espaço com desenho do
solo que corresponde ao padrão
circular definido no projeto |
09/2018.

e conservação da quase totalidade das zonas livres de Olivais-Sul”.220
Porém, na visita ao local, verificou-se que nem todos os equipamentos
coletivos previstos foram construídos; o bairro dispõe-se de equipamentos
elementares como, biblioteca, igreja, centro comercial, o Parque Vale do
Silêncio, e escolas, que se distribuem pelas diferentes células. O tratamento
dos espaços livres poderia ser mais sugestivo e adaptado às necessidades
dos habitantes, sendo que, em alguns casos, estes são desadequadamente
apropriados.
220 DUARTE, Carlos (ed.), «Olivais-Sul em discussão», Arquitectura, nº 127/128 (abriljunho, 1973), p. 63.
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Sobre as realizações em Lisboa, queremos referir, sucintamente, a
mais duas intervenções que foram importantes marcos no processo de
urbanização da cidade: os bairros de Chelas e de Restelo. A elaboração do
plano de urbanização da zona de Chelas iniciou-se em 1962, pelo GTH.221 A
propósito deste conjunto urbano, Sérgio Fernandez222 observou que “nessa
“operação urbanística”, foi recorrida “uma estrutura de «zonas lineares de
vida urbana intensa» onde se associam «as diversas actividades em vez de as
localizar divorciadas»; a habitação terá uma relação directa com essas zonas,
recuperando-se ainda a rua de peões que, com alguma independência,
estabelece contacto com as vias de trânsito automóvel»”. E a “identidade de
A paisagem urbana das novas extensões
antevê-se compacta, embora intimamente
ligada às zonas livres. Através de uma
sequência de espaços e enquadramentos
muito definidos – em oposição a
implantações pontuais e consequente
pulverização de espaços livres – procura-se
criar um ambiente meridional de acordo
com as condições ecológicas que moldaram
os melhores exemplos da cidade antiga.

conceitos” subjacentes nesta proposta urbana, relaciona-se certamente com
conceções urbanas já experimentadas no plano que George Candilis – que
fazia parte dos Team X – projetou para Toulouse-le-Mirail (1961-1971)223,
tal como apontado por Fernandez.224
Em 1967, o plano de urbanização foi publicado em Arquitectura
nº 95, onde se fez a apresentação da estrutura interna do plano-base,
demonstrando o traçado das vias de trânsito automóvel, assim como de
peões; a implantação de equipamentos de interesse coletivo; a definição de

GTH, Arquitectura nº 95, 1964, p. 12.
Fig. 110 	 (esquerda) Plano de Chelas (1962)
| GTH, F. Silva Dias, J. Reis
Machado e L. Vassalo Rosa |
esquema geral.
Fig. 111 	 (centro) Esquema das principais
vias de peões.
Fig. 112 	 (direita) Esquema das faixas de
equipamento.
Notas da autora: todas as figuras foram
retiradas da revista Arquitectura nº 95, 1967.
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221 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/
fmi/webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 30/12/2018. As obras das ruas e das
infraestruturas iniciou-se em 1967, e a construção de edifícios começou em 1970.
Apenas em 1990 se finalizou a construção integral do conjunto urbano.
222 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 167.
223 Segundo a biografia do arquiteto Georges Candilis, em <http://www.team10online.
org/team10/candilis/index.html>, acedido em 30/12/2018. O plano foi elaborado em
conjunto com os arquitetos Alexis Josic e Shadrach Woods.
224 FERNANDEZ, Sérgio, op. cit., p. 167. Na referência à ligação entre o Plano de Chelas
e de Toulouse, Fernandez referiu-se também ao Plano para a zona das Azenhas de
Cima (1965), em Matosinhos, dirigido por Arménio Losa.
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espaços verdes, nomeadamente a criação de um parque que sirva a zona
Oriental de Lisboa; e o esquema de organização do plano em diferentes
zonas, como “indústria, zonas construídas, zonas de vida urbana intensa e
zonas verdes de recreio”.225

Fig. 113 	 Plano de Toulouse-le-Mirail
(1961-1971) | G. Candilis, A.
Jossis e S. Woods | planta da
antiga cidade de Toulouse e o
plano de extensão | s/escala.

Posteriormente, em 1937, o nº 127 da mesma revista veio a publicar
mais detalhadamente, o plano da Zona I de Chelas.226 Foi apresentada
uma análise detalhada às condições naturais do terreno e do contexto
urbano envolvente; o estudo aprofundado do programa habitacional –
onde se previram as tipologias, o número dos fogos, e as correspondentes
implantações no plano –, assim como a definição e o dimensionamento
de equipamentos de variados programas funcionais. Os arquitetos
demonstraram preocupações em dotar tratamentos específicos aos espaços
livres, que podem ser categorizados em 3 grupos: “áreas de recreio e repouso”
que “se sujeitam a um desenho de conjunto, especialmente tratado; “áreas
225 Gabinete Técnico da Habitação do CM-Lisboa, «O Plano de Chelas», Arquitectura, nº
95 (jan.-fev., 1964), pp. 6-15.
226 DIAS, Francisco da Silva et al., «Plano de Urbanização de Chelas: Zona I», Arquitectura,
nº 127/128 (abril-junho, 1973), pp. 53-57.
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A composição das massas edificadas
que constituem a estrutura da zona fazse dentro dos seguintes princípios: 1)
constituir um acompanhamento edificado
contínuo dos principais percursos de
peões; procura-se criar um ambiente
urbano de acordo com (…) as tradições
mediterrâneas do viver em comunidade. 2)
Criar para esses percursos uma paisagem
urbana facilmente memorizável através de
um processo dinâmico (cinematográfico) de
apreciação (…).
DIAS, F., Arquitectura nº 127/128, 1973,
p. 54.

com ocupação vegetal natural (…) com predomínio de arborização (…)”;
e vias pedonais, “que fazem parte de uma paisagem urbana intensamente
construída, (…) onde os elementos vegetais se dispõem segundo esquema
ordenado”.227 Para o tratamento das vias de peões – elemento urbano que
desempenha papel importante no conjunto da zona, segundo os arquitetos
–, previu-se “uma arborização tipo alameda com espécies de grande riqueza
cromática ou na folhagem que permitam uma variação muito percetível
da paisagem urbana ao longo do ano; os desenhos dos pavimentos dessas
alamedas contribuem para a continuidade dos percursos sem, contudo,
constituírem uma repetição obsessiva”.228 Embora se reconheça validade nas
intenções e previsões urbanísticas acima referidos, a imagem atual do bairro
apresenta, ainda assim, um aspeto fragmentado, devido à concentração dos
edificados em vários núcleos, num terreno de dimensões consideravelmente

Propõe-se um conjunto unitário e de
grande autonomia, organizado em função
de um longo e estrito logradouro que
remata numa praça por onde passa a
principal via de acesso automóvel. (…)
Este complexo terá grande presença, quer
pela extensão, quer pela altura que os seus
edifícios atingem.

amplas – bastante maior do que o de Olivais-Sul –, deixando vastos espaços
livres e residuais, sem tratamentos qualificados.
Dentro do Bairro de Chelas, destacam-se dois projetos de habitação,
cuja elevada qualidade arquitetónica se reflete também na relação entre a
configuração dos edifícios e o tratamento dos espaço exteriores adjacentes.
Em primeiro lugar, aponta-se o Conjunto Habitacional de Lóios (1972-

FERNANDEZ, S., 1988, pp. 184-185.
227 DIAS, Francisco da Silva et al., «Plano de Urbanização de Chelas: Zona I», Arquitectura,
nº 127/128 (abril-junho, 1973), p. 54.
228 Ibid., p. 55.

Fig. 114 	 (esquerda) Conjunto Habitacional
"Pantera Cor-de-Rosa" (1972),
Chelas | Gonçalo Byrne | planta
de implantação | s/escala.
Fig. 115 	 (direita) Planta do piso tipo | s/
escala.
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1980) – também conhecido como Conjunto da Pantera Cor-de-Rosa, que
foi projetado por Gonçalo Byrne, juntamente com António Cabrita, e
construído com o financiamento da CM-Lisboa.229 Segundo as observações
de Sérgio Fernandez230, neste conjunto, o elemento que mais se destaca é o
logradouro, que é “claramente definido entre duas grandes massas”; é um
“espaço a céu aberto, mas com grande interioridade”, e “desempenha um
papel fundamental no estabelecimento de uma intensa vida de relação entre
moradores”. A dinâmica e a vivacidade do espaço é enriquecida através de

Fig. 116 	 (esquerda) Conjunto Habitacional
"Pantera Cor-de-Rosa" | espaço
de logradouro, com pontes de
ligação entre os dois blocos.
Fig. 117 	 (direita,
cima)
Conjunto
Habitacional "Pantera Cor-deRosa" | transição do logradouro
para a praça.
Fig. 118 	 (direita,
baixo)
Conjunto
Habitacional "Pantera Cor-deRosa" | aspeto da praça e da rua
principal.

“um expressivo sistema de galerias e varandas”, que repete os percursos
à cota do solo, em vários níveis. As galerias, por sua vez, formam pontes
que fazem ligações transversais entre edifícios. O espaço de logradouro é
rematado numa praça que “constitui uma zona menos dinâmica, parecendo
vocacionada para uma utilização de carácter mais eventual”.231
229 Segundo os dados registados em «Mapa da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/
webd/mapa_habitacao_db>, acedido em 30/12/2018.
230 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 185.
231 Ibid.
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Para além da obra acima referida, destaca-se também o Conjunto
Habitacional “Cinco Dedos”232 (1973), projetado por Vítor Figueiredo,
cujo interesse especial reside “na organização geral dos volumes que se
distribuem dinamicamente em forma de leque”, que enfatiza a morfologia
do terreno, e “na extraordinária pureza de desenho das fachadas tratadas
numa alternância de claro-escuro definido pelas ininterruptas galerias num
dos alçados, enquanto que no outro o mesmo desenho é apenas sugerido
por prolongar a fenestração que, embora horizontal, não é contínua”.233
A definição dos espaços exteriores entre os edifícios – que têm formas
triangulares devido à implantação em leque – não se resumiu em marcações
232 Obra divulgada em Arquitectura, nº 135 (outubro, 1979).
233 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 185.
Fig. 119 	 Conjunto de Habitação "Cinco
Dedos" (1973), Chelas | Vítor
Figueiredo | implantação geral e
planta do piso tipo | Arquitectura
nº 135, 1979 | s/escala.
Fig. 120 	 Conjunto de Habitação "Cinco
Dedos" | vista do limite norte do
conjunto.
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Fig. 121 	 Conjunto de Habitação "Cinco
Dedos" | vista dos espaços livres
entre os blocos.
Fig. 122 	 Conjunto de Habitação "Cinco
Dedos" | vista da galeria de
distribuição aos fogos.

funcionais esquemáticas, como espaço verde e circulações, sendo possível
identificar tratamentos diferenciados. Com a exceção do espaço exterior
do extremo poente, que está devidamente configurado como um espaço
ajardinado, apenas destinado a circulações pedonais, com um pequeno
campo de jogos, os restantes “largos triangulares” estabelecem diferenças
de cota, que separam a circulação automóvel e os estacionamentos, dos
espaços reservados aos peões – passeios, acessos aos edifícios, e espaços
de convívio pavimentado, com árvores plantadas ordenadamente e alguns
mobiliários urbanos. No caso do largo do extremo nascente do conjunto,
foi colocado um parque infantil, que quebra a monotonia do simples espaço
exterior pavimentado.
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Fig. 123 	 (esquerda) Vários conjuntos
habitacionais | relação entre
a implantação volumétrica e a
forma do espaço livre.
Fig. 124 	 (direita, cima) Plano do Restelo
(1971) | N. T. Pereira, N. Portas,
J. Paciência e G. Ribeiro Teles |
Estudo dos espaços exteriores.
Fig. 125 	 (direita, baixo) Plano do Restelo |
Maquete do conjunto.
Notas da autora: todas as figuras foram
retiradas da revista Arquitectura nº 130, 1974.

Por fim, referimo-nos ainda ao Bairro do Restelo, cujo Plano de
Pormenor foi elaborado por Nuno Teotónio Pereira, João Paciência, Nuno
Portas, e Gonçalo Ribeiro Telles – que participou também no Projeto dos
Espaços Abertos –, e aprovado em 1971.234 Na publicação do plano do
Restelo, na revista Arquitectura nº 130, em 1974, os autores denunciaram com
clareza a intenção “de conjugar e integrar coisas que desde o Movimento
Moderno fomos ensinados a separar”.235 De modo a encontrar o caminho
que volte a aproximar a lógica do arquiteto à “do senso urbano comum
da grande maioria dos habitantes”, “sempre em busca da nossa tradição”,
foi necessário “reestudar o plano de Cerdá, a Amesterdam-Sul, a Viena
234 Segundo a ficha técnica apresentada em DUARTE, Carlos (ed.), «“Dossier” Restelo»,
Arquitectura, nº 130 (maio, 1974), p. 11.
235 PORTAS, Nuno, «Posfácio por ocasião da publicação em revista do projecto para o
Restelo», Arquitectura, nº 130 (maio, 1974), p. 22.
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Socialista e depois a área homogénea de Rossi ou as investigações de Lionel
March sobre a altura e densidade da edificação”.236
Verifica-se, portanto, que a vontade de se distanciar dos princípios

Fig. 126 	 Plano do Restelo | corte transversal
que ilustra a organização interior
e a configuração dos espaços
exteriores | Arquitectura nº 130,
1974.

urbanos modernistas, que já estava evidenciada em Chelas, está afirmada
mais vincadamente na urbanização do Restelo. Tal como observou Sérgio
Fernandez237, nesta proposta, foi recusada a implantação dispersada de
grupos de edifícios em grandes espaços abertos, na esperança de que “a
economia resultante da correcta utilização de espaços verdes públicos
reverta em favor da criação de ambientes mais propícios ao estabelecimento
das relações de vizinhanças”. Retomou-se, portanto, a escala humanizada,
“onde o pequeno espaço exterior e a rua têm um estatuto de elemento
estruturador”238; essa atenção na escala dos espaços intersticiais, traduziuse, por exemplo, na redução em altura dos edifícios.
Os espaços exteriores formam, por sua vez, uma composição
contínua de percursos pedonais, que estabelecem ligações entre os vários
pontos do conjunto. Foram estabelecidos diferentes programas para os
espaços exteriores, desde jardins até equipamentos coletivos. Aliás, estava
previsto a construção de um centro que albergaria uma grande variedade
de equipamentos, desde “os simples comércios até às instalações hoteleiras
ou de carácter cultural”.239 No entanto, a construção do conjunto alterou
alguns aspetos do plano, sendo que alguns dos equipamentos propostos
não foram de todo realizados.

(…) com aproximadamente mil
habitantes, e com uma densidade
relativamente elevada procurar-se-á uma
imagem de urbanidade que se opõe à já
habitual dispersão de edifícios, de maior
ou menor altura, em espaços abertos.
Retoma-se o conceito de rua e revêemse os critérios de concepção em áreas
de considerável extensão. Adopta-se o
sistema de implantações paralelas numa
apertada malha onde se alternam, ao
longo de pequenas vias locais de circulação
automóvel (…). Uma segunda grelha
intermédia, de vias de menor importância
permitirá o acesso automóvel e de peões
aos pátios das casas em banda ou aos
estacionamentos cobertos dos blocos.
FERNANDEZ, S., 1988, pp. 183-184..

236 PORTAS, Nuno, «Posfácio por ocasião da publicação em revista do projecto para o
Restelo», Arquitectura, nº 130 (maio, 1974), p. 23.
237 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 184.
238 Id., «Arquitectura Portuguesa, 1961-1974», in BECKER, Annette et al. (org.), Portugal:
Arquitectura do século XX, 1ª ed., Munique: Prestel, 1997, p. 55.
239 Id., op. cit., p. 184.
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3.2.4. Experiências no Porto
À semelhança dos arquitetos dos primeiros
CIAM de 1928 a 1933) estes arquitectos
do ODAM afirmaram que a arquitetura
estava agora obrigada a atender a nova
realidade do mundo industrializado sendo
necessário adoptar os universais métodos
racionais de produção, em detrimento
do trabalho artesanal. O ODAM
defendia, deste modo, (…) a introdução
da indústria de construção (na linha de
pensamento dos CIAM) mas é sobretudo
o IV Congresso (da carta de Atenas)
liderado por Le Corbusier que se orienta
para o planeamento urbano e para a
problemática da cidade funcional que tem
um impacto visível nos escritos do ODAM
(…).
ROSA, E., 2005, p.225.

Para a compreensão do modo como se estabeleceu a ligação entre a
arquitetura moderna do panorama internacional, e aquela que se produzia
em Portugal, sobretudo na região do Norte, foi fundamental a consulta da
Tese de Doutoramento da Edite Rosa, ODAM: valores modernos e a confrontação
com a realidade produtiva. A obra constitui um estudo aprofundado e completo
dos principais escritos e obras, dos vários elementos do grupo, entre os
quais se destacam figuras como a dupla Arménio Losa e Cassiano Barbosa,
Fernando Távora e José Carlos Loureiro, cujas obras serão referenciadas no
seguimento deste trabalho.
Tal como foi apontado por vários autores, na referência às realizações
de âmbito urbanístico e de programa habitacional, em comparação com as
grandes intervenções e planos urbanos de Lisboa, a produção arquitetónica
e urbanística no Porto, cingiram-se na maioria dos casos, em propostas
individuais, isto é, obras de autor, como resposta à encomenda privada, “que
incluía em maior quantidade a habitação unifamiliar e a habitação colectiva
em prédios de preenchimento da malha urbana oitocentista”.240 Tal como
apontado por Edite Rosa241, apesar de se identificarem com os princípios
urbanísticos modernistas, os arquitetos do Porto tiveram relativamente

Fig. 127 	 (esquerda) Bloco de Ouro (1950),
Porto | Mário Bonito.
Fig. 128 	 (centro) Bloco da Carvalhosa
(1945), Porto | Cassiano Barbosa
e Arménio Losa.
Fig. 129 	 (direita) Bloco de escritórios na
Rua de Ceuta (1949), Porto |
Cassiano Barbosa e Arménio
Losa.
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poucas oportunidades para materializarem a sua “visão da cidade utópica”,
sendo que “a concretização da ideia de cidade defendida nos escritos do
ODAM, aparece sobretudo em subtis traços de preocupações formais com
240 ROSA, Edite, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, Barcelona:
Escuela técnica superior de arquitectura, 2005, p. 225.
241 Ibid., p. 227.
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alguma visibilidade nas intervenções de maior dimensão, mais de que em
propostas ou estudos para planos urbanos”.
Partilhando uma visão semelhante, Ana Tostões afirmou que foi
essencialmente nos projetos de “prédio de rendimento”, onde se verificou,
nos finais dos anos 40, uma renovação dos códigos formais da arquitetura,
por parte dos profissionais do Norte.242 Dentro desta tipologia habitacional,
destacaram-se obras de qualidade significativa, como são exemplos, o Bloco
da Carvalhosa (1945-1950)243, por Cassiano Barbosa e Arménio Losa; o
Bloco da Constituição (1949), projetado pelos mesmos autores; o Bloco de
Ouro (1950), de Mário Bonito; o Bloco da Costa Cabral (1953), de Viana de
Lima; e o notório Edifício Parnaso (1954), da autoria de José Carlos Loureiro
– nesse projeto, o arquiteto criou um espaço ajardinado, apenas destinado
aos utentes do conjunto, através do recuo do edifício, em relação à rua.244
Ainda sobre a tipologia de “prédio de rendimento”, Tostões fez referência
ao Bloco das Águas Livres (1953-1956)245, em Lisboa, da autoria de Nuno
Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, apontando-o como a única
obra que foi capaz de “condensar a ideia da exemplaridade qualificadamente
inovadora (…), obra de charneira neste universo de adopção dos códigos
do Movimento Moderno”.246 Embora as obras mencionadas tenham sido
de investimento particular e, por isso, a sua manutenção e gestão posterior
242 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, p. 77.
243 Obra publicada em Arquitectura, nº 47 (junho, 1953). Na publicação nº 54 (abril-maio,
1955), foram divulgados outros projetos de habitação de Cassiano Barbosa.
244 TOSTÕES, Ana, op. cit., pp. 77-80.
245 Obra publicada em Arquitectura, nº 65 (junho, 1959).
246 TOSTÕES, Ana, op. cit., p. 82.

Fig. 130 	 (esquerda) Edifício Parnaso
(1954), Porto | J. Carlos Loureiro
| desenho em perspetiva do
conjunto.
Fig. 131 	 (direita) Edifício Parnaso | planta
do 1º piso | s/escala.
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Fig. 132 	 (cima) Bloco das Águas Livres
(1953-1956), Lisboa | N. T.
Pereira e B. C. Cabral | planta do
piso r/c | Arquitectura nº 65, 1959
| s/escala.
Fig. 133 	 (meio, esquerda) Bloco das Águas
Livres | corte transversal |
Arquitectura nº 65 | s/escala.
Fig. 134 	 (meio, direita) Bloco das Águas
Livres | fachada sul e poente |
Arquitectura nº 65.
Fig. 135 	 (baixo, esquerda) Unidade de
Habitação (1944) | Le Corbusier
| corte transversal de estudo.
Fig. 136 	 (baixo, direita) Unidade de
Habitação de Marselha (1945) |
Le Corbusier.
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à construção tiveram uma abordagem diferente, em comparação com os
grandes empreendimentos urbanos de investimento camarário, interessanos realçar a preocupação evidente dos arquitetos, em relacionar o projeto
do objeto arquitetónico, com a estrutura urbana envolvente nestas obras.
Para além disso, nas obras como o Edifício Parnaso e o Bloco das Águas
Livres, preza-se a intenção e o cuidado que os arquitetos tiveram, em criar
espaços de usos dinâmicos, de modo a evitar que o edifício se torne num
mero bloco “preenchido” por fogos de habitação; no fundo, estas obras
traduziram uma atitude ou tentativa de aproximação à ideia da “Unidade de
Habitação” de Le Corbusier.247
No âmbito de projetos de grande escala urbana na cidade do Porto,
embora não tenham tido a mesma ênfase como aconteceu em Lisboa, não
se pode deixar de referir, ainda assim, obras ilustres onde se identificou, de
facto, a vontade de traduzir os “novos” princípios modernos, em soluções
urbanas e arquitetónicas, verdadeiramente inovadores. Neste contexto,
Edite Rosa destacou o Plano da Urbanização da Zona do Campo Alegre,248
projetado por Fernando Távora, em 1949, como “uma das primeiras
propostas de desenho urbano fundadas na exaltação da vida eminentemente
social promulgada pelo grupo numa aproximação que é já de outra escala
de cidade (a metrópole) e se desenha de forma seriada, uniforme, não
hierárquica e assimétrica, na procura democrática da vivência social em

247 Obra publicada em Arquitectura, nº 50/51 (nov.-dez., 1953).
248 Projeto publicado em Arquitectura, nº 71 (julho, 1961). O número foi dedicado à
publicação de uma série de projetos do arquiteto Fernando Távora.

…Ideia do plano: construção de uma
paisagem nitidamente urbana a umas
dezenas de metros de altura sobre o
Douro. Viveriam aí uns 6000 habitantes
com o seu equipamento e tráfego próprio
independente do tráfego de passagem, uma
grande praça e uma avenida de peões
permitiria uma intensa vida social. (…)
Eu cria (continuo a crer) que por vezes há
que sacrificar um pouco o indivíduo para
obter soluções cujo significado ultrapasse
a sua escala. E estou certo de que o
indivíduo de quem tanto se fala hoje, aceita
e compreende coisas que, ultrapassam da
sua escala não em si mas como parte de
um todo a que necessariamente tem de
pertencer.
TÁVORA, F., em «Porto: Zona Residencial
de Campo Alegre» in Arquitectura, nº 71
(julho 1961), p. 198.

Fig. 137 	 Plano Urbano para a Zona
Residencial do Campo Alegre
(1949), Porto | Fernando Távora
| planta geral | s/escala.
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Eu via esta solução do Campo Alegre
como um acto perfeitamente portuense,
capaz de produzir um grande «impact»
(…). A ideia de monumento nunca me
abandonou neste trabalho de que me não
arrependo ainda hoje embora reconheça
que não tinha capacidade para lhe
dar a forma correcta. Quando falo em
monumento, quero significar qualquer
coisa que seja útil e viva, sentida…
TÁVORA, F., em «Porto: Zona Residencial
de Campo Alegre» in Arquitectura, nº 71
(julho 1961), p. 198.

Fig. 138 	 Plano Urbano para a Zona
Residencial do Campo Alegre
(1949) | Fernando Távora |
planta de estudo do Centro Cívico
| s/escala.
Fig. 139 	 Plano Urbano para a Zona
Residencial do Campo Alegre
| conjunto representado em
maqueta | Arquitectura nº 71,
1961.
Fig. 140 	 Urbanização de Saint-Die (1945)
| Le Corbusier | planta do Centro
Cívico | Arquitectura nº 89/90,
1965 | s/escala.
Fig. 141 	 Urbanização de Saint-Die |
representação do conjunto em
alçado | Urbanização de SaintDie.
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massa do moderno.”249 Através da observação dos materiais produzidos
pelo arquiteto, a propósito deste projeto – esquiços, plantas e maquetas
–, e comparando-os com os planos urbanos de Le Corbusier, é possível
reconhecer uma certa inspiração em Ville Radieuse e Cité Contemporaine
– na repetição horizontal das unidades habitacionais –, ou no Plano de
Urbanização para Saint-Dié250 – pelo “caráter de exceção morfológica” dos
equipamentos públicos, em comparação com as unidades habitacionais.251
Depois dessa primeira experiência no Campo Alegre, em 1952,
Fernando Távora teve a oportunidade para elaborar o plano de urbanização
da Unidade Residencial de Ramalde252, sendo que a construção dos projetos
se finalizou eventualmente por volta de 1960. Ana Tostões, por sua vez,
referiu-se ao Bairro de Ramalde como uma “realização assinalável, tanto do

(…) a Câmara não fez as plantações
previstas; os edifícios públicos e o parque
não se realizaram; a entidade promotora
do empreendimento não tornou possível
a revisão dos projectos para a 2ª fase
(…); a estrutura viária preconizada está
comprometida como esta 2ª fase ocupa o
local da Escola pré-primária. O desleixo
nos espaços livres continua e a F. das C.
de Previdência parece não construir novos
programas porque o custo dos terrenos
teria ultrapassado as possibilidades.
TÁVORA, F., em «Porto: Unidade
Residencial de Ramalde» in Arquitectura, nº
71 (julho 1961).

ponto de vista da concepção urbanística, como da expressão arquitetónica”,
onde “surgem claramente expressos os códigos da Carta de Atenas na
disposição dos edifícios rigidamente paralelos entre si e perpendiculares às
vias de tráfego, em que as extensas zonas verdes foram pensadas enquanto
elementos unificadores do espaço e dinamizadores da vida urbana (…)”.253
249 ROSA, Edite, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, Barcelona:
Escuela técnica superior de arquitectura, 2005, p. 232.
250 Projeto publicado em Arquitectura, nº 49 (julho, 1959).
251 ROSA, Edite, op. cit., p. 232.
252 Projeto publicado em Arquitectura, nº 71 (julho, 1961).
253 TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, 2ª ed., Porto:
FAUP Publicações, 1997, p. 75.
Fig. 142 	 Unidade Residencial de Ramalde
(1952-1960), Porto | Fernando
Távora | planta geral da 1ª fase |
Arquitectura nº 71, 1961 | s/escala.
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Fig. 143 	 Unidade Residencial de Ramalde
| maquete do conjunto |
Arquitectura nº 71, 1961.
Fig. 144 	 Unidade Residencial de Ramalde
| conjunto em construção.

Fig. 145 	 Unidade Residencial de Ramalde
| aspeto da fachada de entrada e
do passeio adjacente | 08/2018.
Fig. 146 	 (baixo,
esquerda)
Unidade
Residencial de Ramalde | passeio
que liga os blocos paralelos |
08/2018.
Fig. 147 	 (baixo,
centro)
Unidade
Residencial de Ramalde |
expressão da fachada marcada
pelas varandas | 08/2018.
Fig. 148 	 (baixo,
direita)
Unidade
Residencial de Ramalde | aspeto
do espaço e da porta de entrada
para o edifício | 08/2018.
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No comentário que Távora fez ao seu próprio trabalho, o arquiteto revelou
que o desenho urbanístico ficou inevitavelmente dependente dos projetos
pré-existentes, o que apenas “agravou um condenável geometrismo já
condicionado pelo volume dos edifícios previamente projetados e dos
quais se introduzem apenas algumas alterações”.254
No contexto dos planeamentos urbanos, deve-se notar também
as contribuições de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, nomeadamente o
Plano de Expansão para Vila Nova de Gaia, em 1949, e o Plano para a
Zona do Hospital Escolar do Porto, em 1951. A propósito destas duas
propostas, Sérgio Fernandez afirmou que se enquadram nos conceitos que
Arménio Losa defendeu no Congresso de 1948, de acordo com a Carta
de Atenas.255 Edite Rosa descreveu, por sua vez, o Plano da Zona Hospital
Escola como “modelo resposta para a execução controlada da promoção
pública e da iniciativa privada, ao problema de uma formalização para os
bairros económicos” 256, sendo a “habitação social”, um dos temas centrais
do ODAM, tal como indicada pela autora. Para além destes planos, a dupla
projetou ainda o conjunto de habitações operárias para a Ponte da Pedra257,
em 1954, sobre o qual Fernandez elogiou o desenho bem-intencionado dos
acessos em galeria, que intensificava a vida coletiva.258
254 TÁVORA, Fernando, «Porto: Zona Residencial de Campo Alegre», in Arquitectura, nº
71 (julho 1961), p. 198.
255 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 102.
256 ROSA, Edite, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, Barcelona:
Escuela técnica superior de arquitectura, 2005, p. 238.
257 Projeto publicado em Arquitectura, nº 71 (julho, 1961).
258 FERNANDEZ, Sérgio, op. cit., p. 102.

Fig. 149 	 (esquerda) Habitações operárias
em Ponte da Pedra (1954) |
Cassiano Barbosa e Arménio
Losa | vista geral dos dois blocos
tirada da galeria de circulação |
Arquitectura nº 63, 1958.
Fig. 150 	 (direita) Habitações operárias em
Ponte da Pedra | planta geral |
Arquitectura nº 63 | s/escala.
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Fig. 151 	 (cima,
esquerda)
Conjunto
Habitacional do Campo do Luso
(1962), Porto | J. C. Loureiro e L.
P. Ramos | planta do piso tipo,
Blocos B - C | Arquitectura nº 94,
1966 | s/escala.
Fig. 152 	 (cima, direita) Conjunto do
Campo do Luso | planta geral |
Arquitectura nº 94 | s/escala.
Fig. 153 	 Conjunto do Campo do Luso |
fachada nascente do Bloco D |
Arquitectura nº 94.
Fig. 154 	 Conjunto do Campo do Luso
| desenho em perspetiva dos
Blocos B e C.

(…) na 1ª fase a ampla área de passeio e
de jogos infantis se situava abaixo da rua
da Alegria com a qual concorda por suave
talude arborizado e ajardinado, ganhando
subtilmente um desejado intimismo (…).
Os carros caminham por fora, sem licença
para entrarem no espaço sagrado do peão
(…).
LOUREIRO, J., apud FERREIRA, J.
(coord.), 2012, p. 148.
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A partir de 1956, um ano depois do início do plano de OlivaisNorte, a cidade do Porto avançou com o “Plano de Melhoramentos”, e foi,
sem dúvida, o empreendimento urbano que lançou um dos períodos mais
significativos de construção de bairros sociais no Porto, que continuam
a ser elementos urbanos caraterizadores da cidade nos dias de hoje. A
apresentação mais elaborada deste plano será integrada no capítulo seguinte,
visto que se trata do plano-base, que justificou a construção de um dos
primeiros casos de estudo, o Bairro Económico da Pasteleira.
Em 1962, José Carlos Loureiro, juntamente Luís Pádua Ramos, iniciou
o “plano global para os terrenos propriedade da Misericórdia do Porto”259
situado na Rua da Alegria – conhecido como Conjunto Habitacional do
Campo do Luso260, de financiamento e promoção privados.261 Sobre este
conjunto, Sérgio Fernandez262 referiu-o como uma experiência que já se
distancia da “pura adopção dos esquemas da Carta de Atenas”, seja pelo
“traçado irregular” das plantas, ou pelo estudo dos desníveis no terreno. A
verdade é que se aproxima mais aos modelos italianos, pela sua expressão
formal. Para além da ressonância nas tipologias edificadas, entre esta obra
de Loureiro e alguns projetos da Pasteleira, o Conjunto Luso-Lima é uma
referência importante para o presente trabalho, na medida em que houve

O conjunto do Luso tem hoje mais de
40 anos. As árvores do parque-jardim
cresceram e são já adultas. Os edifícios
envelheceram com nobreza. Marcados
pelo tempo mantém uma imagem de
excepcionalidade. A cidade em volta
cresceu. Em nenhum caso a qualidade
dos espaços urbanos e das edificações que
a povoam é superior à do Campo do Luso.
Continua a ser uma obra de referência da
arquitetura portuguesa a que não falta
uma forte personalidade própria.
FERNANDES, M. C. apud FERREIRA, J.
(coord.), 2012, p. 148.

uma elevada preocupação, pela parte do arquiteto, em qualificar “um vasto
259 FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra:
Caleidoscópio, 2012, p. 78.
260 Projeto publicado em Arquitectura, nº 94 (julho, 1966).
261 Segundo os dados registados sobre este projeto, na Base de Dados Online: «Mapa
da Habitação», em <https://db.up.pt/fmi/webd/mapa_habitacao_db>, acedido em
30/09/2018.
262 FERNANDEZ, Sérgio, op. cit., p. 148.

Fig. 155 	 (esquerda) Conjunto do
do Luso | aspeto do
exterior público que se
nível mais baixo que a
Alegria | 12/2018.

Campo
espaço
situa a
Rua da

Fig. 156 	 (direita) Conjunto do Campo do
Luso | fachada sul do Bloco B |
12/2018.
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Fig. 157 	 (cima, esquerda) Conjunto do
Campo do Luso | vista do
conjunto da Rua da Alegria |
Arquitectura nº 94, 1966.
Fig. 158 	 (cima, direita) Conjunto do
Campo do Luso | aspeto do
logradouro interior.
Fig. 159 	 Conjunto do Campo do Luso |
aspeto do espaço exterior entre os
Blocos B e C | 12/2018.

espaço no qual os moradores dialogassem entre si, com as árvores, com
a luz e o sol que elas filtram e onde as crianças possam brincar”.263 Essa
preocupação não se traduziu na abstração simplista e funcional do espaço
público, e o resultado demonstra qualidades excecionais, atingidas através
de um desenho arquitetonicamente ponderado e criativo, que se adapta
harmoniosamente aos objetivos urbanísticos estabelecidos no plano, e às
necessidades da vida coletiva dos utentes.
263 José Carlos Loureiro apud FERREIRA, José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra:
Caleidoscópio, 2012, p.80.
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A obra do arquiteto Carlos Loureiro tem um marco indiscutivelmente
importante na produção arquitetónica portuense, e, ainda que indiretamente,
estabelecem relações intrínsecas com a urbanização da Pasteleira, que vem a
ser colmatada por um projeto da sua autoria – um grupo de habitação social

No centro da cidade do Porto JCL é autor
do mais consistente corpus arquitetónico
após Arménio Losa, na geração anterior.
SIZA, A. apud FERREIRA, J. (coord.),
2012, p. 78.

–, que será apresentado como o último caso de estudo, no capítulo seguinte.
Todos estes projetos e obras mereceram a nossa breve referência
porque propuseram, certamente, naquela época, uma nova visão sobre
a relação entre a conceção arquitetónica dos edifícios e a dos espaços
urbanos, que consequentemente suscitaram problemáticas que já referimos
no capítulo anterior. Reconhecemos também o facto de que existem já
inúmeras obras literárias, trabalhos académicos e de investigação, tanto
sobre a História da Arquitetura Moderna em Portugal, ou sobre o programa
habitacional na arquitetura portuguesa, e os conjuntos urbanos, sobretudo
o Alvalade, os Olivais-Norte e Sul, e o Ramalde. Sem a contribuição
desses documentos, não teria sido possível obter uma leitura tão global
do contexto a que nos propomos estudar. Porém, exatamente porque a
maioria destas obras e temas já ter sido tão exaustivamente investigada e
analisada, verificamos que existem ainda outras realidades que estão menos
investigadas. Apesar de tudo, essas realidades não deixam de ser referências
que marcaram a produção arquitetónica portuguesa do século anterior, e
continuam a fazer parte da estrutura urbana que vivemos atualmente. E é,
portanto, com base no conhecimento deste contexto, que avançamos com
o estudo do nosso caso elegido, a zona de urbanização da Pasteleira, e os
seus projetos de habitação coletiva.

121

Bairro Económico da Pasteleira

Novo Bairro de Habitação Social da Pasteleira

Urbanização da Pasteleira

Imagery ©2018 Google, Map data ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional

Bairro das Torres Vermelhas

Torres do Sector Sul da Pasteleira

Blocos do Sector Sul da Pasteleira

Fig. 160 	 Mapa da zona poente do Porto, com destaque dos conjuntos urbanos referidos no Capítulo 4 | 2018.
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O processo cultural de qualquer sociedade nunca se apresenta como um todo coerente
com desenvolvimento linear e contínuo. Resultado de uma complexa trama de factos ou
correntes que lhe determinam circunstancialismos múltiplos, traduzir-se-á por avanços,
paragens e recuos.
FERNANDEZ, Sérgio, «Arquitectura Portuguesa, 1961-1974», in BECKER, Annette,
TOSTÕES, Ana, WANG, Wilfried (org.), Portugal: Arquitectura do século XX, 1997.
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Fig. 161 	 Fotografia aérea da zona da
Pasteleira (poente) e os jardins
da Casa de Serralves (nascente) |
1939-1940.
Fig. 162 	 Mapa da área de urbanização da
Pasteleira | 2018.
Fig. 163 	 Fotografia aérea da zona da
Pasteleira em obras | 1961-1962.
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Depois da revisão de literatura e recolha de iconografia, partimos
para um terreno concreto em busca dos traços que revelem aplicação dos
modelos urbanísticos identificados. Na urbanização da zona da Pasteleira,
foram identificadas composições diversas, umas se aproximam mais do
modelo funcional e racionalista da Carta de Atenas, e outras que já apresentam
indícios de distanciamento desse modelo. Esta afirmação decorre, também,
da comparação com outros empreendimentos habitacionais construídos no
território nacional, como por exemplo, as obras do Bairro do Alvalade, do
Bairro do Ramalde, e de Olivais Norte e Sul, de que falamos anteriormente.
Na Pasteleira, elegemos quatro casos de estudo, que serão
apresentados a seguir. Os conjuntos habitacionais, que foram projetados
e construídos por diferentes autores, numa extensão temporal de quase
40 anos, inserem-se em diferentes contextos de urbanização, uns de
financiamento público, outros de empresas privadas. A proximidade dos
conjuntos, conjugada com a diversidade que cada um apresenta, sugeriu
hipóteses e temas de estudo, de considerável variedade, para o nosso campo
de investigação, o que nos permitiu uma análise mais abrangente e dinâmica
ao mesmo tempo. O espaço público, que se desenvolve livre e abertamente
entre os edifícios, torna-se o elemento de união das diferentes partes mas,
embora seja espacialmente contínuo, apresenta variações no caráter, na
forma e na expressão, visto que a sua definição depende de muitos fatores
e de um processo de conceção complexo e prolongado.

4.1.

Planeamentos urbanos
Antes de mais, torna-se pertinente, uma revisão das estratégias e

intervenções urbanas que marcaram o início do processo de urbanização
da Pasteleira, e subsequentemente, a construção dos edifícios. A zona
da Pasteleira, localizada na parte poente da cidade, era um terreno
predominantemente agrícola, com apenas algumas arborizações, e a
urbanização era, quase inexistente, para além da identificação de alguns
caminhos “sem serviço público”.264 A principal relação desta zona com o
centro histórico da cidade era estabelecida através da ligação da Avenida
Marechal Gomes da Costa com a Avenida da Boavista, e a área de
urbanização é delimitada pelo Bairro Marechal Gomes da Costa, Praça do
Império, Foz Velha e Largo de António Cálem, junto do rio Douro.
264 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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No início das primeiras intervenções urbanísticas de considerável
escala, já se encontravam no processo de construção, à volta da zona da
Pasteleira, alguns projetos habitacionais, nomeadamente, a norte, o Bairro
Marechal Gomes da Costa, um bairro estatal realizado entre 1947 e 1950265,
integrado do regime das “Casas Económicas”; e a sul, o Bairro Rainha D.
Leonor, também conhecida como “Bairro das Sobreiras”, realizado ente
1952 e 1953, e integrado no regime das “Casas para Famílias Pobres”.266
Devido às “condições excepcionais” que esta zona “representava para o
crescimento da cidade” 267, a Pasteleira será objeto de estudo urbanístico no
âmbito de diversos planos da cidade.
4.1.1. Plano Regulador da Cidade do Porto (1947-1952)
Com a publicação do Decreto-Lei 24 802, em 1934, houve a
necessidade de as Câmaras Municipais elaborarem os seus Planos Gerais
de Urbanização. Entre 1938 e 1942, a CMP contratou, sucessivamente, os
arquitetos-urbanistas Marcello Piacentini e Giovanni Muzio, a elaborarem o
Plano Geral do Porto. Contudo, as duas tentativas não tiveram êxito, sendo
que no primeiro caso, a contratação sofreu vários revezes, e no segundo, os
estudos focaram-se maioritariamente na zona do Campo Alegre, o que não
possibilitou a formação de um plano integral para a cidade.268
265 No Plano Regulador de 1952, já se verificavam as ruas traçadas no terreno de
implantação do bairro.
266 Segundo os dados registados dos dois projetos, na base de dados online: «Mapa da
Habitação».
267 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado», in
Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto: Civilização, 2001.
268 CM-Porto, «Os planos do Porto». Em <http://www.cm-porto.pt/pdm/os-planos-doporto>, acedido em 02/10/2018.
Fig. 164 	 Plano Regulador da Cidade
do Porto (1952) | Planta de
zoneamento | CMP, Antão
Almeida Garrett.
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Em 1954, foi aprovado, finalmente, o Plano Regulador da Cidade
do Porto, da autoria do engenheiro Antão de Almeida Garrett, que deu
continuidade aos estudos urbanísticos iniciados por Piancentini e Muzio.

O Plano Regulador (…) constituiu
o primeiro exercício exaustivo de
planeamento da cidade.
CMP, «Os planos do Porto».

Segundo as informações apresentadas pela CMP, “o principal objetivo deste
plano era a resolução das ligações oriental-ocidental”, tendo sido excluído,
da área do plano, o centro histórico.269 Como uma das estratégias do plano,
o zonamento dividiu a cidade em quatro tipos de áreas: a) residencial; b)
rural; c) verde e espaço público; d) industrial. Para além dessa divisão, foi
realizado também um estudo aprofundado do sistema viário, que assentava
em eixos norte-sul, e nascente-poente, e numa rede viária complementar.270
Este plano viria a ser a base fundamental para a elaboração do futuro Plano
Diretor.
4.1.2. Plano de Melhoramentos (1ª fase, 1956-1966)
O “Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto”271, que foi
brevemente mencionado no capítulo anterior, surgiu fundamentalmente
como reação e resposta às preocupações debatidas no Congresso de
1948, acerca do “problema da habitação”, assim como das estratégias para
o crescimento e expansão das cidades. O plano foi aprovado em 1956 e
tinha como objetivo principal, a “extinção das ilhas”, de modo a recuperar
a salubridade no centro da cidade, e relocalizar os habitantes nas novas
unidades residenciais. Durante o período efetivo, dividido entre duas fases,
o plano regulou a construção de habitações económicas no Porto, embora
não tenha sido concretizado na sua totalidade, “permanecendo, ainda
hoje, ilhas e edifícios que retratam a história desta época da evolução da
cidade”.272

269 CM-Porto, «Plano regulador da cidade do Porto». Em <http://www.cm-porto.pt/
os_planos_do_porto/plano-regulador-da-cidade-do-porto-1947-1952>, acedido em
02/10/2018.
270 CM-Porto, «Plano Geral de urbanização: 1940-1942». Em <http://www.cm-porto.
pt/os_planos_do_porto/plano-geral-de-urbanizacao-1940-1942>,
acedido
em
02/10/2018.
271 CM-Porto, «Plano de melhoramentos para a cidade do Porto: 1956-1966». Em <http://
www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-de-melhoramentos-para-a-cidade-doporto-1956-1966>, acedido em 02/10/2018. O plano de autoria do eng. José Albino
Vaz, financiado pelo Estado e pela CMP, foi elaborado de acordo com o Decretolei 40 616, como resposta ao problema de habitação na cidade do Porto, através da
expansão do traçado urbano, de modo a resolver a congestão nas zonas centrais e, ao
mesmo tempo, eliminar as ilhas e bairros insalubres.
272 CM-Porto, «Plano de melhoramentos para a cidade do Porto: 1956-1966». Em <http://
www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-de-melhoramentos-para-a-cidade-doporto-1956-1966>, acedido em 02/10/2018.
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Fig. 165 	 (esquerda) Capa da apresentação
do Plano de Melhoramentos
(1956-1966) | CMP, José
Machado Vaz.
Fig. 166 	 (direita) Plano de Melhoramentos
| planta com identificação dos
novos grupos de moradias
populares (1956).

Na primeira fase do plano, compreendida entre 1956 e 1966, foram
construídos 13 bairros, distribuídos pelas freguesias de Massarelos (1),
Bonfim (1), Campanhã (3), Paranhos (5), Aldoar (1), Lordelo do Ouro (1) e
Ramalde (1), num total de 6 072 fogos, valor esse que ultrapassou o objetivo
inicial de 6 000 fogos, estipulado no plano.273 E é neste preciso plano que
se insere um dos nossos casos de estudo, o Bairro Económico da Pasteleira.
Reconhece-se que o plano foi uma resposta urbanística, de

O Plano de Melhoramentos constituiu um
valioso instrumento urbanístico, propondo
um novo zoneamento para a cidade, novas
acessibilidades e valorizando os terrenos da
zona periférica da área central, permitindo
a expansão do comércio e serviços.
CMP, «Plano de Melhoramentos para a
cidade do Porto».

O aumento das construções sociais
encorajado pelas políticas do “Estado
Novo”, a partir da segunda metade dos
anos 50, veio romper com a filosofia do
Plano Regulador de Almeida Garrett.
CMP, «Plano Diretor da cidade do Porto».

intencionalidade progressista, derivada de um reconhecimento crítico dos
problemas sociais que existiam na cidade. Contudo, na nossa observação, os
princípios modernistas tão defendidos e reivindicados no Congresso, não
foram traduzidos, do mesmo modo assertivo, na maioria desses bairros,
permanecendo-se no nível esquemático e planimétrico do plano urbano.
4.1.3. Plano Diretor (1962-1993)
O Plano de Melhoramentos de 1956 implicou uma revisão global do
Plano Regulador regente274, o que consequentemente levou à elaboração
do “Plano Diretor da Cidade do Porto”, em 1962, de autoria do arquitetourbanista francês Robert Auzelle. A intenção do plano foi gerir e dar
seguimento ao trabalho iniciado por Antão Almeida Garrett, através de
273 FIGUEIREDO, Ricardo, «Os bairros sociais no Porto IV – PARTE 2», Do Porto e
não só…. Em <https://doportoenaoso.blogspot.com/2011/02/os-bairros-sociais-noporto-iv-parte-2.html>, acedido em 03/10/2018.
274 CM-Porto, «Plano diretor da cidade do Porto: 1962». Em <http://www.cm-porto.
pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-da-cidade-do-porto-1962>,
acedido
em
02/10/2018. Plano da autoria do engenheiro professor Antão de Almeida Garrett,
elaborado entre 1947 e 1952, baseado nos estudos realizados por Giovanni Muzio nos
anos 40, e eventualmente aprovado em 1954, pela CM-Porto.
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Fig. 167 	 Plano Director da Cidade do
Porto (1962) | CMP, Roberto
Auzelle.

uma estratégia de sistematização e organização funcional do espaço da
cidade.275 Pode-se dizer que, para além das construções sociais, o plano
apoiou-se sobretudo na modernização do sistema das vias rodoviárias.276
A propósito deste plano, Ricardo Figueiredo277 considerou-o como
“o instrumento urbanístico que mais marcou (…) a cidade do Porto na
segunda metade do século passado”, e foi sobretudo pelo facto de ser
“constituído por peças gráficas (…), contrastando com a economia dos
textos de apresentação das opções para a cidade e dos objetivos do plano”.278
O Plano Diretor previu também a criação de novas zonas
residenciais, essencialmente no anel periférico da cidade. Foram construídos
conjuntos urbanos com expressões arquitetónicas, tipologias e programas
consideravelmente diversificados, que acabaram por se distanciarem das
experiências dos bairros do Plano de Melhoramentos. Deve-se também notar,
com importância, a proposta de edifícios em altura no Plano, como “forma
de valorização de conjuntos ou espaços propostos (…) inclusivamente
criando as condições para a existência de uma rotura na escala e sentido das

O Plano não se limita a definir orientações
e regras gerais, mas desenha e localiza as
diversas intervenções na cidade.
FIGUEIREDO, R., «Os Planos para o
Porto - dos Almadas aos nossos dias 8 (I
parte)», do Porto e não só…

O aparecimento destes edifícios em altura,
na realidade pequeno arranha-céus, vem
alterar a leitura do ‘skyline’ da cidade,
até então dominado pela verticalidade da
Torre dos Clérigos e pela mole dominante
do conjunto formado pela Catedral e
Palácio Episcopal.
LOUSA, A. Portovedo, «Edifícios-Torre»,
in Porto 1901-2001, Guia de arquitectura
moderna, 2001.

intervenções no centro histórico”.279 Este foi um aspeto determinante, que
não só incentivou a construção de obras ilustres desta tipologia no contexto
urbano mais próximo do centro histórico, como por exemplo a Torre de
275 A definição da circulação como elemento principal organizador, resultou num plano
que tem o território repartido em várias unidades, que são definidos, por sua vez, pelas
vias de acesso rodoviário.
276 CM-Porto, «Plano diretor da cidade do Porto: 1962». Em <http://www.cm-porto.
pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-da-cidade-do-porto-1962>,
acedido
em
02/10/2018.
277 Arquiteto e antigo professor da FAUP, é autor do blogue digital Do Porto e não só…, em
<https://doportoenaoso.blogspot.com>.
278 FIGUEIREDO, Ricardo, «Os Planos para o Porto – dos Almadas aos nossos dias 8
(I parte)», Do Porto e não só…. Em <https://doportoenaoso.blogspot.com/2011/04/
os-planos-para-o-portodos-almadas-aos.html>, acedido em 04/10/2018.
279 LOUSA, A. Portovedo, «Edifícios-Torre», in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 19012001, Guia de arquitectura moderna, Porto: Civilização, 2001.
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Fig. 168 	 (esquerda) Torre de Habitação
Montepio Geral (1960-1961), Rua
de Júlio Dins, Porto | Agostinho
Ricca.
Fig. 169 	 (centro) Torres do Campo do
Luso (1961-1968), Porto | J.
Carlos Loureiro | 12/2018.
Fig. 170 	 (direita) Uma das torres do Sector
Sul da Pasteleira (década de 1960)
| J. Carlos Loureiro (?) | 05/2018.

Habitação na Rua Júlio Dinis (1962), projetado por Agostinho Ricca, ou as
Torres do Conjunto do Campo do Luso (1961), projetado por José Carlos
Loureiro, como também introduziu as construções em altura nas novas
áreas de urbanização, incluindo a da Pasteleira.
Em 1960, a revista Binário (nº26) dedicou o número à apresentação
do Plano Diretor, assim como à divulgação dos vários Planos de Pormenor
integrados, de maior relevância280, entre os quais foi incluído o estudo
urbanístico para a zona da Pasteleira, coordenado pelo arquiteto Alberto
Rosmaninho, assim como os respetivos planos do Bairro Económico da
Pasteleira, e do “Sector a Nascente do Bairro Rainha D. Leonor”. Fazendo
parte das intervenções urbanas nas zonas periféricas da cidade do Porto,
foi conferida aos dois empreendimentos uma relevância significativa, não
só pela dimensão dos projetos, mas também pela inovação dos princípios
urbanísticos experimentados.
Segundo as observações de Rui Ramos, a propósito da sua apresentação
sobre as realizações do sector privado da Pasteleira, o estudo urbanístico
dividiu a zona em “diferentes sectores de urbanização, interligados por
um anel viário de sentido único, pensado para a optimização da circulação
automóvel”.281 Para além desse aspeto, o “anel de circulação” tinha como
objetivo, a ligação entre vias secundárias, e acessos em “cul-de-sac”, aos
edifícios, espaços de estacionamento, e espaços verdes. Contudo, constatou
280 Para além da zona da Pasteleira, os planos de pormenor publicados incluíam: os do
centro da cidade – zona da Sé, Cordoaria e Trindade; e os da zona periférica – Antas,
Nevogilde, Piscina: Foz do Douro e Castelo do Queijo.
281 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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Fig. 171 	 (esquerda) Plano Director do
Porto | mapa de localização e
definição das áreas residenciais a
desenvolver.
Fig. 172 	 (direita) Mapa de localização da
Pasteleira | Binário nº 26, 1960.
Fig. 173 	 Estudo urbanístico para a zona da
Pasteleira | Binário nº 26.

também que o plano não foi construído na sua totalidade, de acordo com
o que foi projetado, considerando que o “anel principal de circulação viária
não está inteiramente realizado e o destino dos diferentes sectores de
urbanização sofreu profundas alterações até hoje.” 282 Na verdade, observase a manutenção “deficiente e onerosa” dos espaços públicos; a organização
dos espaços construídos e não construídos, com “deficiências evidentes”;
e a falta de equipamentos de apoio aos habitantes dos diferentes sectores
de habitação. Apesar destes aspetos menos conseguidos, na observação de
Sérgio Fernandez, relativamente a esta área de urbanização da Pasteleira,
existe ainda assim “uma ideia de conjunto que lhes confere um mínimo de
atributos”.283

Entre as numerosas zonas cuja
urbanização está na ordem do dia, a da
Pasteleira com mais de 108 hectares tem já
a execução muito avançada. Foi aplicado
pela primeira vez o princípio da circulação
contínua para ligar três pontos. Esta
solução substitui as propostas anteriores
que previam vias rectas absolutamente
inadaptadas ao desnível do terreno. Pelo
contrário, o esquema aprovado, respeita
os vales e as partes arborizadas, e permite
servir-se da totalidade dos terrenos livres
recortando grandes unidades de habitações
que os caminhos de peões ligarão ao
centro do bairro. (Número de habitantes
previstos: 20 000). A municipalidade
possuí 68 hectares nesta zona, pelo
que a urbanização pode prosseguir
progressivamente e sem dificuldade.
ROSMANINHO, A., Binário, nº 26, 1960,
pp. 387-388.

282 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
283 Sérgio Fernandez apud RAMOS, Rui, op. cit., p. 25.
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Fig. 174 	 (cima) Bairro Económico da
Pasteleira (B.E.P.) | planta de
implantação atual | escala 1:2500.
Fig. 175 	 (baixo) Plano de Pormenor do
Bairro Económico da Pasteleira
(1957) | A. Rosmaninho e outros
| Binário nº 26, 1960 | escala
aprox. 1:5000.
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Fig. 176 	 Fotografia aérea do Bairro
Económico da Pasteleira | 1963.

4.2.

Bairro Económico (1957-1960)
De iniciativa camarária, o Bairro Económico da Pasteleira é uma

unidade habitacional destinada ao alojamento popular – designado como
“Grupo de moradias populares”, que pertence ao regime das “Casas para
Famílias Pobres”.284 Com o objetivo ambicioso de construir 608 fogos, fez
parte dos primeiros bairros a serem construídos ao abrigo do Plano de

Esta Unidade compreende 600 fogos.
A população pode ser avaliada em
2 500 habitantes, o que representa uma
densidade de 500 hab./ha.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 38.

Melhoramentos285 – incluindo o Bairro do Bom Sucesso (Massarelos, 1956,
128 fogos), o Bairro do Pio XII (Campanhã, 1957, 122 fogos) e o Bairro
do Carvalhido (Paranhos, 1957, 264 fogos).286 A elaboração do projeto
iniciou-se em 1957, cuja construção teve início no ano de 1958, tendo sido
oficialmente inaugurado em 1960. Da equipa responsável pelo Plano de
Pormenor e pelo projeto de arquitetura, faziam parte os arquitetos Alberto
Rosmaninho, Octávio Lixa Filgueiras287 e Rui Paixão.288

284 Ver referência ao regime das “Casas para Famílias Pobres” em II.2.2. Regimes de
Habitação Económica.
285 Ver FERREIRA, Joana, Habitação social: circunstâncias para o ofício do arquiteto, o bairro da
Pasteleira, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura
– Universidade do Porto, Porto, 2016, p. 51.
286 O Bairro Económico da Pasteleira foi o primeiro projeto de grande dimensão, em
termos de número total de fogos construídos. Nos anos posteriores, foram construídos
bairros de escalas ainda maiores, como o Bairro do Cerco do Porto (1960, 804 fogos),
o Bairro do Regado (1960, 722 fogos), e o Bairro das Campinas (1963, 900 fogos).
287 Participou também no estudo urbanístico do bairro. Curiosamente, nessa mesma altura,
o arquiteto fazia parte da equipa da redação do Norte, da revista Arquitectura.
288 Em colaboração com os arquitetos Miguel Reimão Pinto e Vasco Mendes. A mesma
equipa participou em outros projetos de Bairros do “Plano de Melhoramentos”, como
por exemplo, o Grupo de Moradias Populares do Outeiro (1ª fase, 1958, 235), e de São
Roque da Lameira (1ª fase, 1959, 451 fogos). Nota retirada da base de dados online
«Mapa da Habitação».
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Fig. 177 	 (esquerda) Capa da revista Binário,
nº 26, 1960.
Fig. 178 	 (direita, cima) B.E.P. | blocos de
acesso em galeria | Binário nº 26.
Fig. 179 	 (direita, baixo) B.E.P. | conjunto
em construção | Binário, nº 26.

No ano da inauguração, as revistas Binário289 e Arquitectura290
documentaram ambas, as realizações do Bairro Económico da Pasteleira.
Nas páginas especialmente dedicadas ao bairro, da Binário, que já foi
mencionada no subcapítulo anterior, há uma sucinta apresentação do Plano
de Pormenor, acompanhado por esquemas do plano e fotografias, a partir
das quais, é possível visualizar a expressão geral dos edifícios e de alguns
arranjos do espaço exterior.
A revista Arquitectura, por sua vez, focou a discussão principalmente
no Bairro da Pasteleira, acompanhada com observações e comentários
de Bartolomeu Costa Cabral e Nuno Portas, não só sobre os aspetos
urbanísticos e arquitetónicos do bairro, como também sobre as últimas
289 ROSMANINHO, Alberto, «Pasteleira: Unidade de habitação em construção», Binário,
nº 26 (novembro 1960), pp. 387-388.
290 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal
do Porto: O conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações
portuenses», in Arquitectura, nº 69 (nov./dez. 1960), pp. 31-41.
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Fig. 180 	 (esquerda, cima) B.E.P. | bloco 16,
de acesso em galeria | Arquitectura
nº 69, 1960.
Fig. 181 	 (esquerda, baixo) Capa da revista
Arquitectura nº 69.
Fig. 182 	 B.E.P. | bloco 1, de acesso vertical
múltiplo, e o parque infantil
exterior | Arquitectura nº 69.

realizações portuenses no âmbito de habitação social.291 Nesse artigo,
observam-se fotografias do bairro, já com a construção finalizada, tanto dos
edifícios, como dos “espaços exteriores urbanos”.292 É ilustrado também a
vida no bairro, pelo menos dos habitantes que já se encontravam instalados,
com as crianças a brincarem nos parques infantis, e as roupas estendidas
não só nos espaços exteriores destinados para tal função, como também em
frentes das janelas ou nos patamares das caixas de escada. Foram estes os
primeiros sinais de apropriação dos habitantes nos espaços.

291 Em conjunto com o artigo sobre o Bairro Social da Pasteleira, vem acompanhada
também uma breve apresentação da política habitacional promovido pela Câmara do
Porto, face às questões das «ilhas». Devemos apontar que as publicações se revelaram
importantes na medida em que se evidenciou uma realidade do passado, fundamentada
pelas observações críticas dos arquitetos daquele tempo, onde reconhecem não só os
pontos positivos do projeto, como também os pontos menos conseguidos.
292 Expressão utilizada pelos autores do artigo para designar o espaço exterior que envolve
os edifícios.
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Fig. 183 	 (cima) Vista do Bairro Económico
da Pasteleira e da rua em forma
«cul-de-sac», desde a Rua João de
Barros | 05/2018.
Fig. 184 	 (baixo, esquerda) Muro que separa
o bairro e o condomínio privado
| 05/2018.
Fig. 185 	 (baixo, direita) Vista do bairro e os
edifícios de condomínio privado,
a partir da Rua João de Barros |
05/2018.

4.2.1. Relação dos limites com a estrutura urbana envolvente
… o Bairro da Pasteleira, uma das
experiências construídas de maior
dimensão (...), constituirá uma zona
perfeitamente individualizada pelo
envolvimento de artérias de circulação
automóvel de relativa densidade.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

O Bairro Económico da Pasteleira situa-se na zona Oeste do
município do Porto, na freguesia Lordelo de Ouro. Curiosamente, a
freguesia regista atualmente 11 bairros sociais, e um total de 2 369 fogos293,
sendo o da Pasteleira o conjunto maior, concentrando 606 fogos, onde
vivem cerca de 1 501 pessoas.294
A partir da documentação disponível, é possível verificar uma
enorme transformação urbana em toda a zona da Pasteleira, desde o início
da construção do bairro económico até aos dias de hoje. A Rua João de
Barros define hoje o limite poente do bairro, e estabelece a ligação entre o
bairro e a Avenida do Marechal Gomes da Costa – artéria urbana importante
que faz ligação entre a Avenida da Boavista, o Museu de Serralves, o
Bairro Gomes da Costa e a Foz do Douro. Do mesmo lado, adjacente
ao bairro, foram construídos dois conjuntos habitacionais em sistema de
condomínio, que se destacam pela volumetria e altimetria, na paisagem
urbana envolvente. São soluções evidentemente luxuosas, construídas no
293 Domus Social, «Caracterização Socioeconómica e Demográfica». Em <http://
www.domussocial.pt/domussocial/caracterizacao-sociodemografica>, acedido em
09/10/2018. Segundo as informações mais atualizadas de Domus Social, a freguesia
de Campanhã alberga o maior número de fogos de habitação social, num total 3 667
fogos, distribuídos desigualmente entre 13 bairros.
294 Domus Social, «Bairro da Pasteleira». Em <http://www.domussocial.pt/habitacoes/
bairro-da-pasteleira>, acedido em 09/10/2018.
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século XXI, e representam uma realidade radicalmente contrastante com o
bairro, considerando os aspetos de natureza social e da solução urbanística e
arquitetónica, de cada um dos projetos. O sinal flagrante desse afastamento
é material – um muro que contorna os limites da habitação de luxo, e separa
fisicamente os dois mundos.
O limite norte é definido pela Rua João Rodrigues Cabrilho, e o
Bairro Marechal Gomes da Costa, de 1950. O facto de os dois bairros,
geograficamente próximos um do outro, apresentarem duas propostas
urbanas completamente distintas, denuncia a mudança na atitude dos

Fig. 186 	 (cima) Vista do Bairro Económico
da Pasteleira e a Rua João
Rodrigues Cabrilho | 05/2018.
Fig. 187 	 (esquerda) Aspeto de uma das
ruas do Bairro Marechal Gomes
da Costa | 05/2018.
Fig. 188 	 (centro) Bairro Marechal Gomes
da Costa | casas unifamiliares em
banda | 10/2018.
Fig. 189 	 (direita) Uma das ruas do Bairro
Marechal Gomes da Costa, com
vista para o Bairro Económico da
Pasteleira | 10/2018.

arquitetos e na abordagem às questões da arquitetura, da habitação e do
urbanismo, desde os primeiros anos da década de 1950. Ao lado do Bairro
Gomes da Costa, encontram-se ainda, o Jardim do Largo Dom João III, e
a Escola Francesa do Porto.
O muro do complexo cultural e patrimonial de Serralves295, que
tem uma entrada secundária para o Parque, na Rua de Bartolomeu Velho,
delimita o lado nascente do bairro. A densa estrutura verde do Parque de
Serralves, visível mesmo no exterior do recinto, estabelece uma ligação,
embora descontínua, com a arborização existente do bairro. Contudo, a
295 O complexo é constituído pela Casa, o Jardim – que foram realizados nos anos 30,
antes do projeto do Bairro da Pasteleira –, e o Museu, que foi projetado por Álvaro Siza
Vieira, em 1991.
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Fig. 190 	 (esquerda) Rua de Bartolomeu
Velho, definido pelo muro do
Complexo de Serralves e pelo
Bairro Económico da Pasteleira |
05/2018.
Fig. 191 	 (direita) Entrada secundária para
o Parque de Serralves, aberta
durante o festival «Serralves em
Festa» | 05/2018.

“Sabes porque é que o bairro não vai
a Serralves? Porque nós somos pobres e
Serralves é para os ricos.”
Conceição Soares (moradora do bairro),
Público, 30 setembro de 2018.

“A cidade passa ao lado da Pasteleira.
(…) De manhã e ao fim da tarde, carros
de alta cilindrada passam para apanhar
as crianças no Colégio Francês. A poucos
metros e milhares de quilómetros. Um
casal de turistas pedala por ali, alheio a
rótulos de zona perigosa. Na Pasteleira
sem saberem. Museu e bairro partilham
uma geografia, mas são universos
apartados. Não se olham, não se vêem,
nunca se toca. (…) Quadros em paredes
brancas de assinatura Pritzker não
amansam o quotidiano, às vezes bravo, de
quem ali mora.”
PINTO, Maria (texto), Público, 30
setembro de 2018.
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proximidade geográfica do bairro com um espaço cultural, de considerável
relevância na cidade do Porto, não parece ter-se refletido numa influência
mútua das duas entidades. Antes pelo contrário, o muro de pedra que
envolve o recinto de Serralves, e a rua que o sucede, parecem separar dois
mundos totalmente diferentes. A reportagem do jornal Público 296, realizado
em setembro de 2018, retrata-nos, caricaturalmente, a relação intrigante
entre o bairro económico e o complexo cultural.
A sul do bairro, está situado o Parque Urbano da Pasteleira, que
foi um projeto de iniciativa da CM-Porto, realizado entre 2004 e 2009.297
Antes da urbanização, essa área arborizada era conhecida como o “Pinhal”,
298

entre os habitantes da zona da Pasteleira. Uma das entradas para o

parque, que está situada na Rua de Bartolomeu Velho, é visível a partir do
bairro. Para além do parque, foi igualmente construído o “Agrupamento de
296 PINTO, Maria, «Entre os nus de Mapplethorpe e o parafuso: a distância de Serralves à
Pasteleira», Público, 30 de setembro, 2018. Em <https://www.publico.pt/2018/09/30/
culturaipsilon/reportagem/entre-os-nus-de-mapplethorpe-e-o-parafuso-a-distanciade-serralves-a-pasteleira-1845711>, acedido em 26/10/2018.
“Na Pasteleira, as polémicas notícias de Serralves passam. Mas não entram. Está a vida
no bairro forçosamente apartada da arte de um museu? As opiniões e queixas dos
vizinhos de Serralves. E a história de um parafuso que se fez metáfora”.
297 CM-Porto, «Parque da Pasteleira». Em <https://www.publico.pt/2018/09/30/
culturaipsilon/reportagem/entre-os-nus-de-mapplethorpe-e-o-parafuso-a-distanciade-serralves-a-pasteleira-1845711>, acedido em 10/09/2018.
298 Ver FERREIRA, Joana, Habitação social: circunstâncias para o ofício do arquiteto, o bairro da
Pasteleira, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura
– Universidade do Porto, Porto, 2016, p. 71.
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Habitação da Pasteleira”, projetado já no final da década de 1980, sendo
também um caso de estudo, que será apresentado posteriormente.
Com base nesta análise das relações dos limites do bairro com a
estrutura envolvente, não foi identificado princípios claros, na resposta da
composição às diferentes situações urbanas. Na Rua de Bartolomeu Velho,
da extensão sul do bairro, por exemplo, pode-se encontrar a situação dos
edifícios perpendiculares à rua – que possibilita a visualização parcial

Fig. 192 	 (cima) Agrupamento de Habitação
Social, visto do Bairro Económico
da Pasteleira, separados pela Rua
de Bartolomeu Velho | 05/2018.
Fig. 193 	 (esquerda) Vista do limite sul
Bairro Económico da Pasteleira,
a partir da Rua de Bartolomeu
Velho | 10/2018.
Fig. 194 	 (direita) Entrada Norte do Parque
da Pasteleira, localizada na Rua do
Bartolomeu Velho | 07/2018.

do aspeto interior do bairro –, assim como o inverso, a situação em
que o lado mais extenso do bloco se encontra virado para a rua. Talvez
se possa interpretar estas diferenças como uma vontade de responder à
diversidade das condições que o terreno e o contexto urbano apresentam,
mas, que ao mesmo tempo, proporcionam ao conjunto um certo caráter
de irregularidade e fragmentação. Quem passa pelas ruas envolventes,
consegue, possivelmente, identificar o conjunto, através da unidade da
expressão arquitetónica dos edifícios.
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Fig. 195 	 (esquerda, cima) Bairro Marechal
4.2.2. Princípios
organização do bairro
da de
Pasteleira
Bairro
das
Torres
Verme
lhas
Gomes da Costa | aspeto de uma
habitação unifamiliar | 10/2018.
Comparando o Bairro Marechal Gomes da Costa

Fig. 196 	 (esquerda, baixo) Bairro Marechal
Gomes da Costa, situadno limite
da Rua João Rodrigues Cabrilho |
05/2018.
Fig. 197 	 (direita) Planta com a demarcação
do Bairro da Pasteleira e do Bairro
Marechal Gomes da Costa (a
norte) | escala 1:5000.

Situado entre um bairro de Estado,
dos anos cinquenta, (…) e um sector de
promoção particular (…), este conjunto
aparecerá demasiado caracterizado como
resposta destinada a um único escalão
social.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

i

o Ba

Nov

Parque da Pasteleira

com o Bairro

da Pasteleira, é possível constatar diferenças claras entre os dois bairros,
no que diz respeito à solução urbanística, sendo que o primeiro tem as
configurações típicas do chamado “Bairro do Estado Novo”. 299 A malha
urbana do Bairro Marechal Gomes da Costa é regida por eixos ortogonais e
composta por ruas perpendiculares entre si. No loteamento claro do terreno,
foram construídas habitações, cuja tipologia é a moradia unifamiliar, onde
cada casa tem o seu espaço exterior privado. Esta organização de pequenas
unidades habitacionais, em parcelas isoladas, é uma das soluções mais
características desses bairros, de forma a evitar a “conflitualidade social”,
segundo a ideologia promovida pelo governo do Estado Novo.300
Já o Bairro da Pasteleira recorreu a uma composição relativamente
menos rígida, e mais ajustada à topografia original do terreno. Uma das
caraterísticas visíveis do terreno em questão, é o seu desnivelamento
299 Ver DA COSTA, Jorge, «Bairros do Estado Novo», in Ordem dos Arquitectos SRN,
Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto: Civilização, 2001.
300 Ibid.

140

leira

aste

aP
rro d

4. A PASTELEIRA E OS SEUS CASOS DE ESTUDO

relativamente acentuado, sendo a diferença entre a cota mais alta e a mais
baixa de 13,5 m. A cota mais alta encontra-se sensivelmente no ponto de
cruzamento entre a Rua Padre Luís de Almeida e a Rua João Rodrigues
Cabrilho. A cota mais baixa encontra-se a poente do terreno, na curva da
Rua de Bartolomeu Velho.
Sobre a implantação dos edifícios, Sérgio Fernandez descreveu-a
como

estritamente

obediente

às

condições

de

insolação,

sem

“correspondência entre os alinhamentos das construções e o traçado dos
arruamentos envolventes ou das penetrações «cul-de-sac»”.301 Pode dizerse, grosso modo, que os edifícios se implantaram segundo duas orientações:
norte-sul e nascente-poente.
301 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 112.
Fig. 198 	 B.E.P. | bloco 8 com orientação
norte-sul | 10/2018.
Fig. 199 	 B.E.P. | blocos com orientação
nascente-poente | 05/2018.
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Fig. 200 	 B.E.P. | planta com marcação do
sector nascente | escala 1:5000.
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Fig. 201 	 B.E.P. | planta com marcação do
sector poente | escala 1:5000.
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Na análise do desenho de implantação, foi identificado um eixo
longitudinal, que divide o conjunto de 27 blocos, em dois sectores –
nascente e poente –, com diferentes princípios de composição dos
edifícios, e de definição dos espaços exteriores, segundo a estrutura das
quatro vias de acesso, em forma de “cul-de-sac”. O sector nascente, que
é geometricamente mais regular, tem uma organização composta por três
alinhamentos transversais, relacionados com as vias de acesso e, entre cada
eles, são implantados blocos no sentido perpendicular. Já o sector poente,
tem as possibilidades de implantação mais condicionadas, devido ao terreno
em forma de L, e a solução proposta foi a de implantação perpendicular dos
edifícios em relação às duas vias de acesso. Segundo o Plano de Pormenor,
cada sector teria um espaço aberto e exterior complementar, possivelmente
pavimentado, de formas orgânicas, que difere dos restantes espaços verdes.
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No centro da composição encontra-se um espaço exterior, hoje
com a denominação de Largo Diogo Gomes, de forma aproximadamente
triangular, e que é visível a partir da Rua de Bartolomeu Velha - extensão
sul. O largo é definido fundamentalmente pelos arruamentos e pelo

Fig. 202 	 Vista Largo Diogo Gomes no
centro do bairro, a partir da Rua
de Bartolomeu Velho | 05/2018.
Fig. 203 	 Vista da Escola Básica da
Pasteleira, a partir da Rua João
Rodrigues Cabrilho | 05/2018.

alinhamento de edifícios em dois lados.302 No sentido sul-norte, já numa
cota mais elevada, o eixo é rematado por um edifício escolar, tal como
previsto no Plano de Pormenor – Escola Básica da Pasteleira –, que tem a
entrada virada a norte, com acesso pela Rua João Cabrilho.
Em sintonia com os ideais modernistas, a circulação é desenhada com
base na hierarquização de diferentes vias, consoante as suas funções. Para
além das quatro vias de acesso rodoviário, os caminhos pedonais seriam a
circulação principal no interior do conjunto, e não só estabeleciam a ligação
entre as vias de circulação rodoviária, como realizavam também a distribuição
aos fogos. Atualmente, essa organização encontra-se ultrapassada, devido
ao aumento do número e da intensidade de automóveis, e, portanto, novas
ligações foram criadas entre as iniciais quatro vias de acesso, sobrepondo-se
ao desenho original dos percursos pedonais.

(…) a distribuição dos edifícios no
terreno faz-se livremente, obedecendo a
um esquema que pressupõe a utilização
igualitária de todo o ar livre sem aceitar,
nas suas formas compromissos com a
expressão da vida grupal de crianças
ou adultos. Os percursos assim como o
reduzido equipamento são quase sempre
independentes da definição espacial
produzida pelos edifícios (…).
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 35.

302 A definição do espaço central não é considerada eficaz, visto que o alinhamento do
edificado acontece apenas em dois, dos três lados. O programa dos blocos que definem,
ou que estão adjacentes ao largo, é predominantemente habitacional, com um café e
um minimercado, na esquina do bloco 23.
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Fig. 204 	 (esquerda) B.E.P. | fotografia que
ilustra o ambiente do bairro com a
densa arborização | 1963.
Fig. 205 	 (direita)
B.E.P.
|
espaço
logradouro entre os blocos 15
e 16, de acesso em galeria |
Arquitectura nº 69 | 1960.

4.2.3. O espaço entre edifícios
Logradouros e espaços verdes
O logradouro, neste projeto, aparece como a solução formal mais
recorrente, para se resolver a relação entre dois blocos paralelos. Não é
um tema propriamente novo, visto que já foi experimentado em várias
realizações no início da década, tanto em Lisboa – nomeadamente no
Bairro das Estacas, e nos conjuntos de habitação na Av. dos E.U.A. –; como
no Porto – no Bairro do Ramalde (2ª fase), por exemplo.303
Segundo a interpretação de Costa Cabral e Portas, para estes espaços
entre os blocos, foram adotadas conceções espaciais semelhantes, mas
com diferentes critérios de arranjo.304 Com base em medidas retiradas
303 Contudo, deve-se notar que a configuração arquitetónica destes espaços de logradouros,
entre as obras de Lisboa e as de Porto, é significativamente diferente, nas suas próprias
dimensões, e a proporção com a escala dos edifícios, no modo como se relacionam
com os edifícios, a nível do piso térreo, etc.
304 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal
do Porto: O conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações
portuenses», in Arquitectura, nº 69 (nov./dez. 1960), p. 39.
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Fig. 206 	 B.E.P. | espaço de logradouro
entre os blocos 15 e 16, de acesso
em galeria | 07/2018.
Fig. 207 	 B.E.P. | formação de sucalcos
para vencer o desnível entre os
blocos 20 e 21, de acesso em
galeria | 05/2018.

previstas. Os logradouros localizados no sector a poente, por exemplo, têm

A monotonia que poderia resultar do
emprego de dois únicos tipos de projectos
de nível relativamente modesto, agravada
ainda pela rígida distribuição no terreno,
não se verificará neste caso, devido às
fortes variações de relevo e à densidade da
vegetação existente; estes dois elementos
permitirão criar uma variada gama de
perspectivas e um certo dinamismo na
configuração dos espaços exteriores.

caracterizações físicas diferentes, naturalmente proporcionadas pelo relevo

FERNANDEZ, S., 1988, p. 113.

das plantas, sabe-se que a largura dos vários logradouros varia entre 18
e 20,50 m. Em alguns casos, estes espaços formam amplas plataformas
niveladas, e em noutros casos, a superfície parece acompanhar as curvas
de nível originais do terreno. Pensa-se que o tratamento diferenciado
da superfície dos logradouros se relaciona, por um lado, com as árvores
pré-existentes, e, por outro lado, com a necessidade de espaços com
configurações mais regularizadas, de modo a ajustarem-se a certas funções

do terreno, o que resulta em desenhos de plataformas de modo a vencer o
grande desnível. Observando a situação dos logradouros do lado nascente
do bairro, em terreno menos acidentado, verifica-se que são dinamizados
principalmente pela arborização, e por arranjos de espaço verde.
145
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(pág. 146)
Fig. 208 	 B.E.P. | planta com a localização
de estendais exteriores e caminhos
de acesso aos prédios (1969) |
Florêncio de Carvalho | escala
1:2000 (original 1:500).
Fig. 209 	 (baixo, esquerda) B.E.P. | exemplo
de um estendal, localizado entre
os blocos 19 e 20 | 05/2018.
Fig. 210 	 (baixo, direita) B.E.P. | estendal
localizado na fachada sul do bloco
10, que está virado para a Rua de
Bartolomeu Velho | 10/2018.
(pág. 147)
Fig. 211 	 (cima) B.E.P. | 3 fotografias
dos parques infantis localizados
em diferentes zonas do bairro,
frequentados pelas crianças |
1961.
Fig. 212 	 (baixo) B.E.P. | excerto da planta
de projeto para um parque infantil,
entre os blocos 4 e 5 (1974) | Rui
Paixão | escala 1:200.

Os vários desenhos de projeto evidenciam o facto de ter havido uma
programação prévia para os logradouros, e as fotografias das publicações –
em Binário e Arquitectura –, comprovam a realização de alguns desses arranjos,
nomeadamente a construção de estendais, e de parques infantis em alguns
dos logradouros. Porém, as únicas instalações de apoio aos habitantes que
se podem encontrar agora, são os estendais. Os originais parques infantis,
alguns compostos por peças escultóricas, com uma expressão plástica
invulgar em instalações de uso infantil, outros com elementos mais comuns,
como o escorrega, já foram retirados em intervenções posteriores.
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Fig. 213 	 B.E.P. | logradouro entre os
blocos 11 e 13, ocupado por um
campo de jogos | Arquitectura nº
69, 1960.
Fig. 214 	 B.E.P. | configuração atual do
mesmo logradouro | 07/2018.
Fig. 215 	 B.E.P. | espaço de logradouro
entre os blocos 9 e 11 | 05/2018.
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Fig. 216 	 B.E.P. | espaço adjacente ao bloco
15, com objetos arrumados junto
ao edifício | 05/2018.

Reconhecendo que a intenção original do desenho desses espaços
tenha sido a de promover relações sociais entre os habitantes dos vários
blocos, a realidade atual evidencia um ambiente de certo modo impessoal e
neutro, talvez pela falta de definição e de arranjo dos espaços exteriores, o
que resulta em usos e apropriações aleatórias pelos seus utentes. Em alguns
casos, os habitantes utilizam, convenientemente, os espaços exteriores,
adjacentes às suas habitações, como quintais privados, ou como espaços
para arrumação.
Para além dos logradouros, grande parte do espaço exterior foi
definida como espaço verde. Com exceção dos espaços já destinados à
circulação, tanto rodoviária como pedonal, é possível verificar que, de facto,
espaço verde é uma categoria que ocupa uma percentagem relativamente

O arranjo dos espaços livres mereceu
particular cuidado tendo sido preservadas
muitas das árvores existentes ali.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 38.

alta, na globalidade do terreno urbanizado. Essa distribuição generosa de
espaços verdes no interior do bairro, não só traduziu fielmente os princípios
da Carta de Atenas, como também partiu da vontade dos arquitetos em
manter as grandes arborizações originais do terreno305, que no fundo
representava o pouco que restava da imagem original naquela zona.
As estruturas verdes – relvados, árvores, arbustos, etc. – não só
dinamizam o ambiente dos diversos logradouros, como servem também
para a definição dos arruamentos e caminhos, ou como cortinas que
desenham os limites do bairro. O tratamento desses espaços varia consoante

Beneficiará (…) de um terreno com
arborização densa que irá manter-se, não
só na sua envolvente, como nos seus espaços
intersticiais.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

os diferentes critérios ou funcionalidades. Por vezes, pode estar relacionado
com a localização desses espaços verdes, em referência aos programas
305 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal
do Porto: O conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações
portuenses», in Arquitectura, nº 69 (nov./dez. 1960), p. 40.
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Fig. 217 	 (cima, esquerda) B.E.P. | espaço
de circulação em frente aos
blocos de acesso vertical múltiplo
| Arquitectura nº 69, 1960.
Fig. 218 	 (cima, centro) B.E.P. | espaço
adjacente ao bloco 8, definido por
muros de arbustos | 05/2018.
Fig. 219 	 (cima, direita) B.E.P. | espaço
adjacente ao bloco 1, definido
por espaço de relvado com ligeiro
declive | 05/2018.
Fig. 220 	 (meio) B.E.P. | ambiente de rua
de circulação automóvel, com
árvores altas dos dois lados |
05/2018.
Fig. 221 	 (baixo) B.E.P. | ambiente de rua
de circulação automóvel, com
plantação de árvores mais escassa,
e espaços verdes sem devidos
arranjos adequados | 05/2018.
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interiores dos edifícios de habitação. Referindo-nos, por exemplo, ao caso
dos edifícios orientados a norte-sul, verifica-se que os espaços verdes não
só desenham o percurso que antecede a entrada das pessoas para as suas
habitações, como criam também pequenos jardins, através de arbustos com
configurações heterogéneas, que afastam os blocos dos arruamentos mais
transitados. Em comparação, do lado oposto às entradas, o espaço verde
é geralmente composto por simples relvado contínuo, sem configurações
funcionais específicas, e ocasionalmente atravessado por percursos
pedonais.
Nos arruamentos registam-se também diferentes ambientes, criados
através do recurso às árvores. Por exemplo, enquanto visitante exterior e
estranho à comunidade do bairro, durante as nossas visitas notou-se que,
ao caminharmos nas ruas onde existe a presença contínua e densa de
árvores altas, nos sentimos de algum modo menos intrusivos. Ao contrário,
quando navegamos por ruas mais despidas, isto é, onde a arborização é
mais fraca ou quase ausente, a nossa sensação de desconforto e invasão,
torna-se mais elevada. Com isto, queremos apenas notar que, para além de
adicionar cores da natureza à imagem do bairro, as árvores são também
elementos integrantes e fundamentais da arquitetura, que, em casos como
estes, atenuam o contacto entre a esfera privada e a esfera pública.
A imagem ordenada e limpa do bairro – que se pode visualizar
nas fotografias documentais antigas – proporcionada pelo tratamento do
espaço exterior qualificado na altura, com os caminhos pavimentados, e

Fig. 222 	 B.E.P. | bloco 16 e do espaço
exterior adjacente, devidamente
tratados, com algum mobiliário
urbano | Arquitectura nº 69, 1960.
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Fig. 223 	 B.E.P. | fotografia do extenso
espaço exterior do bairro,
com marcação entre espaço
pavimentado e espaço verde
arborizado | 1963.

os espaços relvados definidos por lancis e arbustos – foi se degradando
aos poucos. Embora a arborização se mantenha ainda de pé, e o ambiente
criado pelas árvores esteja preservado, o estado atual dos espaços verdes
não apresenta arranjos regulares dos relvados e carece de devido mobiliário
urbano complementar, de modo a motivar usos mais dinâmicos e lúdicos
pelos habitantes. Nas visitas realizadas, verificou-se que alguns dos espaços
verdes se assemelham a autêntica selva, deixados ao abandono, e não
testemunhámos sinais de atividades significativa, com exceção de algumas
crianças jogando a bola no logradouro em frente da sua casa, ou sentadas
nas caixas de escada do seu prédio, durante uns breves minutos. Neste
sentido, talvez um tratamento mais cuidado e regular dos espaços verdes,
possa contribuir para uma vida coletiva mais ativa e saudável no bairro, e
despertar sentimento de pertença e de carinho nos habitantes, mesmo nos
ambientes exteriores às suas casas.
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Ruas, passeios e caminhos
Relativamente ao sistema das ruas, como já notámos anteriormente,
os acessos atuais sobrepuseram-se à configuração original. Reconhece-se
que a intenção para a estratégia urbanística proposta foi a de restringir,
até certo ponto, o acesso do automóvel ao interior do bairro, com quatro
ruas em “cul-de-sac”. Atualmente, verifica-se que alguns arruamentos
originalmente pedonais, se tornaram também viários, e esta circulação fazse praticamente em todo o interior do bairro, mantendo-se as originais
quatros ruas como ligações às vias principais envolventes.
Em concordância com a proposta do plano, as vias de circulação,
para além de se encontrarem segregadas, tiveram também desenhos
arquitetónicos diferenciados, como por exemplo, as dimensões e os vários
Fig. 224 	 B.E.P. | situação de separação
entre via de circulação automóvel
e percurso pedonal por faixas
verdes arborizadas | 10/2018.
Fig. 225 	 B.E.P. | situação do percurso
desenhado
como
pedonal,
atualmente utilizado também pelo
automóvel | 07/2018.
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Fig. 226 	 B.E.P. | situação de caminho
pedonal
com
sinais
que
denunciam a circulação frequente
de automóveis | 05/2018.
Fig. 227 	 B.E.P. | caminhos de ligação aos
edifícios, originalmente pedonais,
atualmente
utilizados
por
automóveis | 05/2018.

materiais utilizados para a pavimentação, segundo as diferentes funções
impostas: circulação rodoviária principal, secundária, pedonal, de acesso
às habitações, etc. As quatro vias principais, de acesso ao bairro, têm uma
largura média de 6 m, e foram pavimentados com material betuminoso.
Com configurações físicas diferentes destas, as ruas pedonais, cuja dimensão
média em largura é cerca de 2,70 m306, são pavimentadas, em grande parte
dos casos, com calçada de pedras de granito. Hoje em dia, estas ruas já não
têm o mesmo conforto para uso pedonal, devido à circulação inapropriada
dos carros em muitas dessas ruas, o que inevitavelmente, acelerou o desgaste
e a danificação das calçadas.

306 Em alguns casos, as ruas chegam a ter uma largura de cerca de 4 m. Os caminhos mais
apertados chegam a ter uma dimensão de cerca de 1,40 m de largura.
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Fig. 228 	 (cima, esquerda) B.E.P. | caminhos
pedonais, com pavimentação em
granito | 05/2018.
Fig. 229 	 (cima, direita) B.E.P. | escadas
em granito, que atravessam os
sucalcos | 05/2018.
Fig. 230 	 (baixo, esquerda) B.E.P. | situação
de caminho pedonal alternativo
que rasga os espaços de relvado |
05/2018.
Fig. 231 	 (baixo, direita) B.E.P. | caminho
pedonal pavimentado, que liga a
entrada de serviço do edifício de
habitação, ao passeio público |
05/2018.

Os caminhos que ainda se mantêm estritamente pedonais, tal como
previstos no plano, são essencialmente os de acesso às habitações – com
uma largura média de 2,60 m –, assim como os de ligação entre os blocos –
com uma largura média de 1,70 m –, salvaguardados, possivelmente, pelas
suas dimensões mais reduzidas, tornando-se inacessíveis para os carros.
Estes últimos, servem frequentemente como elementos dinamizadores
que atravessam os espaços verdes, amplos e monótonos, e por vezes têm
desenho de escadarias, em casos de desnivelamento acidentado, sobretudo
no terreno a norte do conjunto. Para além dos percursos inicialmente
previstos, registámos igualmente caminhos alternativos, que nasceram do
uso espontâneo e rotineiro pelos habitantes, na procura de percursos mais
práticos, especialmente evidenciados nos espaços verdes.
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… grande espaço central que se destaca
em planta na regularidade esquemática
do conjunto: aqui, onde apenas um ou
dois edifícios oferecem faces extensas e,
em princípio, vitalizadas (sobretudo o
interessante conjunto com galerias a Poente
escalonado pelas escadas) e o espaço é de si
muito vasto sente-se uma fluidez incontida
como consequência da disposição dos
outros corpos; e este lugar, ao qual falta
um edifício de interesse social, previsto
mas não realizado, por simples falta de
expressão figurativa não parece polarizar
a vida do bairro, ao invés do que se poderá
julgar ter sido a intenção primeira do seu
desenho.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 41.
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Equipamentos e espaços coletivos; instalações de apoio à comunidade
O largo central tem um dos lados definido por um bloco de habitação,
que substitui a previsão inicial da construção de centro social. Atualmente,
o largo funciona como parque de estacionamento, com a exceção do espaço
mais elevado, que originalmente albergava um parque infantil, segundo as
fotografias antigas. A colocação da placa publicitária num dos cantos do
largo, que é visível a partir da Rua do Bartolomeu Velho, não acrescenta
qualquer qualidade ou incentivo para o uso coletivo do espaço.
Para além da escola primária, que foi efetivamente construída e ainda
se encontra em funcionamento, foram previstos outros estabelecimentos
comerciais, como farmácia e drogaria, localizados no rés-do-chão
em 3 blocos diferentes, de acordo com os desenhos de projeto. Não
havendo certezas sobre a realização concreta desses projetos, apenas se

Várias lojas de consumo diário alojam-se
no r/c. de alguns dos edifícios e satisfazem
as necessidades da população enquanto
não se constrói o futuro centro comercial.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 38.

pode afirmar que, atualmente, existe um café localizado no bloco 12,
virado para a Rua de Bartolomeu Velho; no piso r/c do bloco 23, que
estabelece uma relação direta com o largo central, estão situados um café
e uma mercearia; no bloco 25, na esquina apontada a nascente, localizase um outro estabelecimento comercial. A “Associação dos Moradores do
Antigo Bairro da Pasteleira”, que se localiza no r/c do bloco 13, é um
espaço bastante frequentado pelos moradores, para convívios e reuniões.
Testemunham-se relações de vizinhança distribuídas entre estes locais e a
existência destes estabelecimentos comerciais alegra, até um certo ponto, a
vida dos moradores no interior do bairro, iludindo a pobreza dos restantes
espaços exteriores.

(pág. 156)
Fig. 232 	 B.E.P. | fotografia do espaço
central, atualmente designado
como Largo Diogo Gomes, com
um estabalecimento comercial
localizado na esquina do bloco 23
| 196?.
Fig. 233 	 B.E.P. | aspecto atual do largo,
que funciona como espaço de
estacionamento | 05/2018.
(pág. 157)
Fig. 234 	 B.E.P. | esplanada do café do
bloco 12, frequentada pelos
moradores | 10/2018.
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Fig. 235 	 B.E.P.
|
situação
de
estacionamento indevido do
automóvel em cima de espaço de
relvado | 05/2018.
Fig. 236 	 B.E.P.
|
situação
de
estacionamento indevido do
automóvel em cima de espaço
de relvado, junto ao edifício de
habitação | 05/2018.

Por fim, relativamente a outros espaços de interesse comum do bairro,
queremos apontar apenas para a questão dos parques de estacionamento.
As tímidas propostas sugestivas para o uso dos espaços livres, que
contavam com elementos de jogos infantis e mobília urbana – bancos, por
exemplo –, foram devastadas com várias intervenções posteriores, onde
os referidos elementos foram retirados, de modo a criar mais espaços para
o estacionamento. E o que se encontra hoje, em quase todas as esquinas
do bairro, são carros mal-estacionados: consoante a necessidade das
pessoas, uns estão parados em cima dos relvados, outros adjacentes aos
edifícios. Os espaços existentes, destinados a esse propósito, para além de
não se localizarem nos pontos mais convenientes, já não são suficientes

Dado o nível de vida da população o
número de estacionamentos previsto é
reduzido.

para o número de veículos adquiridos pelos habitantes.307 A estrutura dos
estendais exteriores parece ser, insatisfatoriamente, a única instalação, ainda
disponível para a vida dos habitantes do bairro.308

CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 38.

307 É pertinente, neste ponto, registar que no tempo da realização destes planos (associado
ao regime fascista em vigor) traduziu uma visão de “classes sociais”, que seriam
alojadas nestes bairros, pouco habilitadas para a aquisição de automóveis. Felizmente,
esse fenómeno tem vindo a ser mitigado com a evolução das condições de vida da
população portuguesa desde o restabelecimento da democracia em 1974.
308 Atualmente existem 26 unidade de estendais, cerca de uma unidade para cada bloco.
No entanto, de acordo com o previsto no desenho de proposta para localização dos
estendais, por Florência de Carvalho, em 1969, as unidades compreendiam um maior
número de estendais, distribuídos de acordo com as tipologias de fogo, integradas em
cada bloco.
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Legendas:
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Principais vias envolventes
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159

4.2.4. Aproximação ao bloco e à célula de habitação
Bartolomeu Costa Cabral e Nuno Portas, no artigo sobre o bairro,

Um método que nos parece realista seria
o de estudar as relações entre os acessos
às habitações e o espaço contíguo: entre
as zonas de permanência das habitações
e os recreios das crianças ou, de um modo
mais geral, a vitalidade exterior do bairro,
entre vários pretextos ou necessidades
que conduzem à formação de grupos de
diferente natureza e a respectiva exigência
de modelação espacial (confrontações,
sombras, outras excitações sensíveis).

sobre a conceção do espaço público, inserido em conjuntos habitacionais,

CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, pp. 36-41.

influencia tanto a conceção, como a habitação posterior dos espaços, não

sugeriram um ponto de grande pertinência, que oferece uma continuidade
ao estudo dos espaços exteriores, alicerçado às condições propostas pela
própria conceção dos espaços de habitação.309 De facto, o nosso estudo
não se pode restringir somente à análise de aspetos sobre definição e
caracterização exterior, exatamente porque se insere numa composição
mais complexa. Consideramos o nosso objeto de estudo, um elemento que
estabelece uma relação contígua com os espaços privados, e essa relação
apenas referente aos de habitação íntima, como também aos exteriores
coletivos.
Por isso, importa-nos também, a aproximação aos edifícios, e aos
programas habitacionais, a compreensão dos princípios de organização
da célula de habitação – o fogo310 –, de modo a entender as relações que
estabelecem com os espaços exteriores: entre a modulação espacial do
interior e a vitalidade exterior; entre os acessos às habitações e o espaço
exterior contíguo; entre as zonas de permanência das habitações e os
logradouros adjacentes; etc.311

Serão usados dois tipos de blocos, de três
a quatro fogos, ou com caixas de escada
servindo duas habitações por piso.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

Neste conjunto, foram implantados dois tipos de soluções, que
diferem pelo modo de acesso às habitações e de agregação dos fogos.
Segundo as observações de Costa Cabral e Portas, estas soluções-tipo eram
recorrentes naquela época, na realização de projetos habitacionais do Porto.
Na verdade, é possível identificar três tipos de soluções, referentes ao modo
de acesso aos fogos, e à sua organização interior: a) Solução Norte-Sul,
de acesso vertical esquerdo-direito; b) Solução Este-Poente, de acesso
em galeria; c) Solução de “Bloco Estrela”, de acesso vertical múltiplo.312
Estas soluções foram aplicadas, de um modo sistematizado, nos bairros
309 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal
do Porto: O conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações
portuenses», in Arquitectura, nº 69 (nov./dez. 1960), pp. 36-41.
310 A organização interior do fogo, para a nova vida moderna do século XX, envolve
necessariamente a reflexão sobre o sentido de coletividade no ambiente doméstico
privado: os espaços de reunião da família versus os espaços de intimidade individual.
Procura-se, portanto, a ligação entre essa restruturação da vida doméstica, e a
abordagem moderna à conceção do espaço entre os edifícios.
311 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., pp. 36-41.
312 Ver OLIVEIRA, Hélder, De Ilhas para bairros: os espaços exteriores, Prova Final de
Licenciatura em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto, Porto,
2004.
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de habitação económica que foram construídos no âmbito do Plano de
Melhoramentos. Com isto, os autores pretenderam apontar o facto de,
naquela fase de produção arquitetónica, principalmente em grandes
empreendimentos de habitação económica, haver uma certa lacuna na
revisão crítica às soluções estabelecidas, e na investigação progressiva de
novas possibilidades de projeto.
Acesso em galeria
Em primeiro lugar, é identificada a solução em galeria contínua,
exposta a nascente e poente. A expressão da fachada poente – lado onde se
localizam as entradas para as habitações – era marcada pelas pronunciadas
galerias abertas, como se pode confirmar nas fotografias originais. Contudo,
para além dos aspetos relativos à privacidade e à área habitável, as falhas
térmicas presentes nesta solução, com as galerias abertas para o exterior,
constituíam a principal razão de queixa dos habitantes que viviam naquele
tipo de bloco.313 Eventualmente, já no século XXI, foram efetuadas obras
de reabilitação no bairro, e encerraram-se as galerias, tornando-as espaços
totalmente interiores. A expressão das varandas contínuas foi substituída
por uma caixilharia contínua de alumínio verde314, interrompida com as
caixas de escada, que continuam a ser espaços semiexteriores abertos. A
fachada oposta – orientada a nascente – é composta por vãos de tamanhos
diferentes que, pela sua conjugação, nos evidenciam os programas interiores
313 CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal
do Porto: O conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações
portuenses», in Arquitectura, nº 69 (nov./dez. 1960), pp. 36-41.
314 Elemento construtivo que se tornou em parte integrante da imagem expressiva que o
bairro projeta nos dias de hoje.
Fig. 238 	 B.E.P. | planta de localização dos
blocos de acesso em galeria, e as
respetivas tipologias de fogos;
marcação da secção AA' | escala
1:5000
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Fig. 239 	 (cima, esquerda) B.E.P. |
configuração original da fachada
poente dos blocos de acesso em
galeria | 1963.
Fig. 240 	 (cima,
direita)
B.E.P.
|
configuração atual da fachada
poente | 05/2018.
Fig. 241 	 (baixo, esquerda) B.E.P. |
configuração original da fachada
nascente dos blocos em galeria |
1963.
Fig. 242 	 (baixo,
direita)
B.E.P.
|
configuração atual da fachada
nascente | 10/2018.
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associados. Para além da marcação horizontal das lajes, é nos denunciada
também a localização correspondente às caixas de escada, através de uma
marcação vertical, que rompe com a composição dos vãos.
Os blocos têm uma largura total de cerca de 8,70 m 315 e variam
no comprimento total, pois depende do número e da tipologia de fogos
que cada bloco organiza: os que são compostos por fogos T3 têm um
comprimento de 30,30 m; os que compõem fogos T2 têm 50,20 m em
315 Nos desenhos do projeto original, a largura do bloco, sem a galeria, são 7,55 m. A
largura da galeria, por sua vez, corresponde a 1,10 m. Tendo em conta a configuração
atual do bloco, em termos da sua forma e função, engloba-se, naturalmente, a extensão
correspondente à galeria, na largura total do edifício.
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comprimento; existe também a exceção do bloco 16, que tem a extensão
de 60,80 m no total. A implantação paralela dos blocos define, por sua
vez, espaços de logradouro entre si, cujo ambiente geral já foi apresentado,
e a largura do logradouro compreende entre 2,5 e 3 vezes a de um
bloco. Todos os edifícios são contornados por uma faixa de 60 cm de

Fig. 243 	 B.E.P. | planta dos blocos 9, 11
e 13 | acesso em galeria | escala
1:500.
Fig. 244 	 B.E.P. | secção AA' | escala 1:
500.
Legendas:
Espaço de circulação comum

largura, aproximadamente, que funciona como elemento de transição
entre o espaço verde e a parede do edifício. As duas fachadas, que acima
referenciámos, definem os limites laterais do logradouro, e proporcionam
expressões e ambientes diferentes ao logradouro. Do lado das entradas para
as habitações, o espaço exterior contíguo ao edifício – com uma largura
média de 2,60 m316 –, é um dos momentos de transição entre esfera pública
e privada. É previsível, naturalmente, uma maior movimentação nesse lado

A cobertura, de telha, claramente
assumida, será rematada com beirais
rebocados que, nas empenas, tomam uma
forma trapezoidal; este é um recurso já
muito difundido para permitir superfícies
horizontais nos balanços ao longo das
fachadas.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

316 Na análise das dimensões dos caminhos adjacentes às habitações, fundamentada em
medidas nossas e confirmadas em planta, não se conseguiu estabelecer uma medida
única para todos casos. As dimensões podem variar entre os 3 e os 2,20 m de largura.
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do logradouro, ao invés do lado oposto, onde não existem pontos de acesso
direto entre o edifício e o espaço exterior. Contudo, essa movimentação
– que se caracteriza essencialmente por entradas e saídas das habitações
–, não se traduze num maior uso do espaço de logradouro. O dinamismo
que a relação aberta, entre os acessos às casas e o espaço exterior contíguo,
potenciava, deixa de existir, agora que as galerias estão encerradas, e os
verdes caixilhos se encontram quase sempre fechados, e tapados por
cortinas.
Referindo-nos à situação atual, uma versão adulterada da proposta
original, o acesso para o interior do edifício – com a exceção dos fogos

(pág. 164)

localizados no piso térreo317 –, é realizado, primeiro, a partir do portão de

Fig. 245 	 (cima, esquerda) B.E.P. | espaço
de entrada com a configuração
original | acesso em galeria |
Arquitectura nº 69, 1960.

entrada318, que se caracteriza pela mesma caixilharia verde, com as caixas
de correio integradas, e complementado por uma pala no mesmo material.
Os blocos contam com 4 pisos, com uma altura total próxima de 13 m,319
podendo conter entre uma a duas caixas de escada, consoante a sua extensão
total. Cada caixa de escada serve 16 fogos – 4 fogos por piso.

Fig. 246 	 (meio, direita) B.E.P. | entrada
principal atualmente encerrada
por um portão | 07/2018.
Fig. 247 	 (meio, esquerda) B.E.P. | porta de
entrada para o fogo localizado no
piso r/c | 10/2018.
Fig. 248 	 (meio, direita) B.E.P. | as galerias
estão atualmente encerradas |
05/2018.

317 Os fogos situados no piso r/c, têm portas de entrada para as habitações diretamente
acessíveis a partir do espaço exterior contíguo, não sendo necessário a passagem pelo
portão principal, para aceder às várias habitações.
318 Elemento que foi adicionado na obra de requalificação, onde foram colocados os
caixilhos verdes. Originalmente, o acesso ao prédio era aberto para o exterior, sem
elementos de restrição.
319 Com base nos desenhos de projeto, sabe-se que a altura entre pisos é de 2,70 m, e a
laje tem uma altura de 0,15m, o que significa que, o pé-direito de cada habitação é de
2,55m, sem o desconto dos materiais de revestimento. A altura total, 13 m, é menor que
a largura média dos logradouros entre edifícios.

Fig. 249 	 (baixo) B.E.P. | alçado poente do
blocos de acesso em galeria, com
as configurações atuais | escala:
1:200.
(pág. 165)
Fig. 250 	 B.E.P. | seccção transversal BB',
pelo átrio de entrada e a caixa
de estadas | acesso em galeria |
escala 1:200.
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11.60

3.67

5.48

Fig. 251 	 (esquerda) B.E.P. | planta parcial
do piso tipo, composto por
fogos T2 | acesso em galeria |
Arquitectura nº 69, 1960 | escala
1:200.

0.90

1.10

0.38

3.45

22.25

Foram identificadas duas tipologias de fogos: a de 2 quartos (T2),
localizada nos blocos 17, 20, 21 e 22, do sector poente; e a de 3 quartos
(T3), localizada nos restantes blocos. As duas tipologias apresentam

Fig. 252 	 (direita) B.E.P. | planta parcial
do piso r/c do bloco 20, com
marcação das funções do fogo T2
(8 por piso) | acesso em galeria |
escala 1:200.

algumas diferenças, relativamente à organização interior, com exceção do

Legendas:

para as galerias, com uma porta que liga lateralmente a cozinha à sala-de-

espaço de sala-de-estar, que se mantém em posições semelhantes, nos dois
tipos de fogo, salvaguardando sempre uma parede sem vãos, integralmente
utilizável. Nos fogos T2, a cozinha e a instalação sanitária, estão viradas

Zona privada

estar. Os dois quartos – de dimensões semelhantes e com profundidade

Zona comum

quase igual à da sala –, estão virados para a fachada nascente do fogo, cada

Zona de serviço

um com uma janela. Uma das janelas estabelece um visual com a grande

Circulação

janela da sala, atravessando longitudinalmente o fogo.

Varanda/terraço

Nos fogos T3, a adição de um quarto obriga a uma organização

Espaço verde

diferente do fogo. Em primeiro lugar, a unidade composta pela cozinha e
instalação sanitária – cujo acesso se mantém na cozinha, mas que se situa
no topo da composição – encontra-se, neste caso, na fachada nascente,
numa direção oposta à sala-de-estar. Comparativamente à tipologia T2, no
caso da T3, a organização do espaço da cozinha, e a relação que estabelece
com os espaços adjacentes – sala e instalação sanitária –, sofreram pequenas
alterações. No entanto, as áreas da cozinha e instalação sanitária, mantêm-se
praticamente iguais, nos dois tipos. Os três quartos, por sua vez, organizamse em forma de L, estando um deles localizado ao lado da sala, com uma
janela virada para a galeria, e outros dois virados para a fachada nascente,
sendo que o quarto adjacente à cozinha, apresenta uma área mais reduzida.
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Para além das alterações no modo de organização interior dos
espaços, importa-nos mencionar o facto de a sala-de-estar aumentar
de área, da tipologia T2 para T3. A área da sala-de-estar, no caso de T2,
corresponde a um valor próximo dos 12,58 m2, e no caso de T3, a área da
sala é de 14 m2. Embora a diferença não seja muito grande, considera-se o
suficiente para ser mencionada, tendo em conta as condições precárias a que

Fig. 253 	 (esquerda) B.E.P. | planta parcial
do piso r/c do bloco 11, com
marcação as funções do fogo T3
(4 por piso) | acesso em galeria |
escala 1:200.
Fig. 254 	 (direita) B.E.P. | secção transversal
CC', pelo interior dos fogos T3 |
acesso em galeria | escala 1:200.

estas habitações económicas, de áreas mínimas, estão sujeitas. Esta variação
revela um mínimo de preocupação referente à diferenciação nas qualidades
de habitação, para diferentes agregados familiares. Nota-se também, com
base nas plantas, um certo cuidado no desenho ordenado e coerente, nos
momentos de transição entre diferentes elementos construtivos ou espaços.
Referimo-nos, por exemplo, à continuidade da parede da cozinha, mantida
através da colocação alinhada de um móvel encastrado, que, depois, se
dobra para um espaço, mais pequeno e controlado, de distribuição para os
quartos.

questões relacionadas com a privacidade dos fogos. Neste projeto, a

Com áreas extremamente exíguas e
com um equipamento manifestamente
insuficiente, estas organizam-se em torno
de uma pequena sala comum que funciona
como elemento de distribuição.

abordagem geral baseia-se na colocação dos espaços de uso coletivo – em

FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

A análise da organização interior dos fogos, revela-nos alguns aspetos
importantes a considerar, desde já. O primeiro relaciona-se com a própria
natureza das soluções de acesso em galeria, que levanta inevitavelmente

contexto interno do agregado familiar – virados para as galerias, com as
respetivas aberturas. A porta de entrada para os fogos liga diretamente a
galeria à única sala comum – sala-de-estar –, que serve também de espaço de
distribuição para os restantes compartimentos, não se verificando, portanto,
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outro espaço introdutório e distribuidor, como um hall, por exemplo. Para
além disso, embora a sala tenha uma janela com um vão significativamente
larga, a sua visão para o espaço de logradouro é constantemente interferida
pelo elemento de galeria. Com isto, não pretendemos criticar a validade
da solução, apenas procuramos realçar que, nestes casos, existe um plano
intermédio que condiciona e dinamiza, ao mesmo tempo, a relação entre o
espaço interior de habitação e o espaço exterior ao edifício.
Um outro aspeto refere-se à organização da cozinha e da instalação
sanitária, que formam uma unidade de serviço, com uma repartição entre os
dois programas, e o acesso à instalação sanitária é feito através da cozinha.
Devido à sua configuração longitudinal, em relação às fachadas de extensão
maior, apenas foi possível colocar um pequeno vão de ventilação para a
instalação sanitária.
A construção é de tecnologia corrente,
usando ainda o granito em paredes
exteriores. Esta opção, em condições de
economia, apenas permite a abertura
de pequenos vãos que, no entanto, são
suficientemente dimensionados em relação
aos compartimentos (…).
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

O contacto de cada compartimento com o exterior realiza-se sempre
através de um único vão, que pode ter proporções e dimensões diferentes
consoante a função de cada espaço, tal como pode se pode verificar a
partir da leitura da fachada, a partir do exterior do edifício. Dentro das
duas tipologias, são identificados dois tipos de vãos exteriores. O vão da
instalação sanitária cumpre apenas a função de ventilação, devido à sua
dimensão mais reduzida, em altura – 1,10 m x 0,90 m320 –, e à sua colocação,
a uma distância do chão de 1,30 m, que dificulta a perceção direta do
espaço interior, a partir do exterior. A sala, por sua vez, recebe um vão

Fig. 255 	 B.E.P. | vãos de dimensões
diferentes na fachada nascente
do bloco de acesso em galeria |
05/2018.
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de dimensões maiores – 2,25 m x 1,35 m –, aspeto esse que, a nosso ver,
320 Largura por altura.
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apresenta dilemas, pela relação do espaço interior com a galeria exterior
de acesso: por um lado, as dimensões maiores proporcionam melhores
condições de insolação, uma vez que a sombra projetada pelo avanço da
galeria do piso superior condiciona, de algum modo a entrada da luz natural
na sala; por outro lado, o contacto interior-exterior é também maior, o
que torna o espaço interior de habitação mais exposto para a galeria, e,
comprometendo assim, a intimidade e a privacidade dos moradores.
Relativamente

aos

vãos

dos

quartos,

apresentam

outras

especificidades, relacionadas com a organização do programa. Como já
vimos, tanto no T2 como no T3, existem sempre dois quartos colocados
lado a lado, na fachada nascente. Essa organização interior reflete-se no
desenho de um vão – igualmente de 2,25 m x 1,35 m – que, da leitura
exterior, tem, por um lado, uma geometria de contorno contínuo. Por outro
lado, a parede do centro do vão, e os caixilhos – colocados num plano
mais recuado – cerca de 0,15 m, em relação ao plano exterior da fachada
–, de modo a não interferirem com a perceção da forma unitária do vão –
revelam a divisão interior dos dois quartos.
Acesso vertical esquerdo-direito
Para além da solução de acesso em galeria, é identificada a segunda
solução de acesso vertical esquerdo-direito, expostos a norte e sul. Estes
blocos conjugam-se em modos diferentes no terreno: por vezes contínuos
entre si, outras vezes paralelos, e isolados, em casos de exceção como o
bloco 24 – que está localizado a norte do largo central. Apesar de serem
soluções de acessos diferentes, a geometria global dos dois tipos de bloco,
Fig. 256 	 B.E.P. | planta de localização
dos blocos de acesso vertical
esquerdo-direito, e as respetivas
tipologias de fogos; marcação da
secção DD' | escala 1:5000
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2. 7

Fig. 257 	 (cima) B.E.P. | planta do piso r/c
do bloco 14 | acesso vertical esq.dir. | escala 1:500.

4
8.34

3.10

2.31 1.89

2.32 1.71

2.62

1.81

8.10

3.10

6.40

2.31 1.81

3.62
2.82

8.09

3.10
8.00

5.60

5.60

5.60
39.75

Espaço de circulação comum

7.95
F'

Fig. 261 	 (baixo, direito) B.E.P. | aspecto
atual dos blocos de acesso v. esq.dir. | 05/2018.
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Fig. 260 	 (baixo, esquerdo) B.E.P. |
fotografia do bloco de acesso v.
esq.-dir. (fachada sul) | 1963.

9.80

E

Fig. 259 	 (meio, direito) B.E.P. | aspecto
atual dos blocos de acesso v. esq.dir. | 05/2018.

1.95

F

Fig. 258 	 (meio, esquerdo) B.E.P. |
fotografia do bloco de acesso v.
esq.-dir. (fachada norte) | 1963.
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em termos de dimensões e escala, é próxima, sendo que o bloco que estamos
a tratar agora, apresenta dimensões próximas de 8 m em largura, e cerca de

Fig. 262 	 B.E.P. | secção DD' | escala
1:500.

13,50 m em altura321, sendo que o comprimento total pode variar entre os
30,20 m e 80,10 m. Nesta solução, o edifício tem 4 pisos, e realça-se o facto
de que o primeiro piso de habitação se encontra ligeiramente elevada em
relação à cota de entrada do edifício, sendo que cada caixa de escada serve
8 fogos – correspondendo a 2 fogos por piso.
A diferença mais evidente entre as duas soluções, encontra-se na
expressão arquitetónica, enquanto tradução do tipo de organização interior,
através da composição das fachadas. Neste caso, a solução de acesso vertical
difere da anterior, fundamentalmente pela ausência de corpos horizontais
salientes – as galerias –, que foram substituídos por caixas de escada
semiexteriores, cujos patamares intermédios se destacam do restante plano,
e que marcam um ritmo vertical das fachadas viradas a norte, denunciando
também a localização das entradas de acesso ao interior dos blocos.
O espaço exterior contíguo às entradas, sobre o qual já se fez uma
breve caracterização no subcapítulo anterior, não tem um único tratamento
ou arranjo definido para todas as situações no bairro. Em alguns casos,
os percursos parecem corredores que anunciam delicadamente a transição
de uma esfera para outra, sendo um lado definido por expressivos muros
verdes – arbustos altos, árvores densas, jardins arranjados –, e o outro lado
pela fachada do prédio, com as sucessivas portas de entrada. Noutros casos,
esses espaços exteriores de transição, têm arranjos relativamente neutros e
menos expressivos, por vezes mal tratados.
321 A relação entre a altura entre pisos (pé-direito), mantem-se praticamente igual à solução
de acesso em galeria. Uma particularidade desta solução encontra-se na elevação de
cerca de 1 m, do piso r/c, em relação ao terreno exterior, e no desenho da fachada, essa
elevação é traduzida através da utilização de lambril pedra, que difere do revestimento
em reboco, do resto do edifício.
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Fig. 263 	 (cima, esquerda) B.E.P. | fotografia do espaço de entrada |
acesso vertical esq.-dir. | Arquitectura nº 69, 1960.
Fig. 264 	 (cima, direita) B.E.P. | configuração atual do espaço de
entrada, que está encerrada no piso térreo | acesso v. esq.dir. | 05/2018.
Fig. 265 	 (baixo, esquerda) B.E.P. | fachada das entradas para os
fogos | acesso v. esq.-dir. | 05/2018.
Fig. 266 	 (baixo, direita) B.E.P. | aspeto da caixa de escadas | acesso
vertical esq.-dir. | 05/2018.
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As entradas têm um desenho semelhante ao do bloco em galeria, no
que diz respeito ao encerramento, no piso térreo, do acesso para o espaço de
distribuição para as habitações, através da colocação de um portão metálico,

Fig. 267 	 B.E.P. | secção transversal EE',
pela caixa de escadas e os fogos
T1 | acesso v. esq.-dir. | escala
1:200.

conjugado com painéis de vidro fosco. Deve-se notar que, antes das
intervenções de reabilitação, o acesso para o interior dos blocos era também
aberto, tal como acontecia nos edifícios em galeria. Os volumes verticais,
marcados pela saliência das caixas de escada, denunciavam o ponto de
entrada e de distribuição para os fogos. Apesar desse encerramento no piso
térreo, os volumes permanecem com a mesma geometria, o que contribui
para a dinamização do espaço exterior contíguo aos blocos. As caixas de
escadas mantêm o caráter semiexterior, e estabelecem relação aberta com o
espaço exterior. Importa realçar que essa abertura para o exterior, permitenos não só visualizar o movimento e as ações das pessoas, como também
ouvir vozes, barulhos, sons que evidenciam vida nestes espaços.
Estes espaços, as caixas de escada – comuns aos moradores de cada
unidade vertical – para além de cumprirem a sua função de circulação,
demonstram também outras possibilidades de utilização, primeiramente,
através das suas ocupações pelos moradores, enquanto espaços de
arrumação, exteriores às suas casas, para objetos como mobílias, utensílios
domésticos, bicicletas, brinquedos…. Um outro sinal de apropriação, é o
gesto, ou a tentativa de qualificação desses espaços, segundo os critérios
– de estética, de conforto, de necessidade, de utilidade – de cada morador,
como por exemplo, a colocação de vasos com plantas, à porta das casas, ou
nos patamares de descanso das escadas.

Observamos, por exemplo, em várias
visitas, a importância dos patins de
escada para a vida de relação, quando
a vida exterior a solicita (estes patins,
pendurados para o exterior, estão, nalguns
casos, arranjados com flores, vêem-se
ocupados por grupos ou pessoas sós que
chegam a estar aí sentados e, até, a ler!).
No entanto, são viradas para o lado
Norte e não deixa de ser interessante o
facto de, apesar de vizinhos das janelas
das cozinhas, serem preferidos pelas donas
de casa para «ver o que se passa lá fora»,
embora sejam excessivas as distâncias que
as separam dos prédios vizinhos ou das
zonas mais animadas.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 41.
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Aproximando o nosso olhar para a organização interior dos fogos,

Fig. 268 	 B.E.P. | planta parcial do piso r/c
do bloco 14, com marcação das
funções dos fogos T4 (1), T1 (5) e
T3 (1) | acesso v. esq.-dir. | escala
1:200.

pode-se identificar três tipologias de fogos, neste sistema de acesso: T1, T3,

Legendas:

base – T1 – com uma organização básica das funções estabelecidas no

e T4. A solução de acesso em esquerdo-direito permite que a associação
dos diferentes fogos se baseie numa composição simétrica, de uma célula

Zona privada

programa habitacional: um espaço corredor que liga a entrada aos vários

Zona comum

compartimentos; dois espaços de serviço – cozinha e instalação sanitária

Zona de serviço

– de dimensões e áreas muito próximas, localizadas na fachada norte; uma

Circulação

sala-de-estar, aberto para todos os outros compartimentos, virado para a

Varanda/terraço

fachada sul, seguido por uma varanda, que estabelece o prolongamento

Espaço verde

da sala para o exterior; um quarto, com a mesma orientação, acessível a
partir da sala. Semelhante à organização dos fogos nos blocos de acesso

Assim também o comportamento das
varandas – nestes projectos adstritas à
sala comum, que se vêem ocupadas, há
excitações exteriores muito fortes (caso do
recreio infantil superior) mas já aparecem
com menos vida (em proveito da escada
que lhes fica oposta) quando tal excitação
não é suficiente.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, p. 41.

em galeria, a sala comum, apesar de apresentar áreas maiores em relação
aos restantes compartimentos, tem um caráter distributivo muito marcado,
devido ao modo como os espaços estão organizados à sua volta. Por
um lado, entende-se que a relação direta com os vários compartimentos
proporciona dinâmica e centralidade ao espaço comum, mas que por outro
lado, reduz a utilização funcional das paredes, devido às aberturas para os
quartos.
A localização oposta da varanda e da caixa de escada – e a polarização
destes dois espaços, como elo de ligação entre o interior de habitação íntima
e o exterior livre coletivo –, demonstra uma certa intenção dos arquitetos
em dinamizar os espaços livres adjacentes aos blocos, tanto virados a norte,
como a sul. Porém, é importante realçar que, nas intervenções posteriores,
estes blocos foram também alvo de alterações, sendo um dos resultados o
encerramento das varandas ligadas às salas.
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As variações identificadas nas diferentes tipologias, resumem-se,
fundamentalmente, na adição de quartos, nos extremos opostos às entradas,
mantendo sempre a composição simétrica das células base. Na tipologia de
T3, os dois quartos adicionados organizam-se num outro lado da sala, com
orientações opostas – um virado para a fachada norte, e outro virado para
a do sul. No caso de T4, que estão localizados sempre no topo poente dos

Fig. 269 	 (esquerda) B.E.P. | planta da
solução-tipo composto por fogos
T4 e T1 | acesso v. esq.-dir. |
Arquitectura nº 69, 1960 | escala
1:200.
Fig. 270 	 (direita) B.E.P. | secção transversal
FF', pelos fogos T3 | acesso v.
esq.-dir. | escala 1:200.

blocos, a organização dos quatro quartos baseia-se na mesma lógica, com a
diferença dos três quartos que estão virados para a fachada poente.
Com a análise da organização interior dos fogos, não é nossa intenção,
estabelecer uma relação direta e matemática entre os valores quantitativos e
as características qualitativas dos espaços. 322 Cremos sim, que quanto maior
é o agregado familiar, mais dinâmico se torna o modo como se habita a célula
da casa, pois envolve ações e interações entre um maior número de pessoas,
e possivelmente uma variedade maior de atividades a serem realizadas no
interior da casa. E essa dinâmica por vezes requer flexibilidade funcional
e formal dos espaços. A repetição da mesma organização de partes, com
características pré-definidas e fixas, não nos parece sugerir nem potenciar
esse dinamismo e flexibilidade. A flexibilidade da solução-base reflete-se,
de um modo pragmático, no aumento quantitativo de quartos, e não na
conjugação ou na criação de diferentes ambientes de habitação, consoante
a composição do agregado familiar. Por exemplo, na comparação entre as
três tipologias, não se verificou sinais de otimização, sejam quantitativas
ou qualitativas, dos espaços de serviço, consoante o aumento dos fogos.
322 Maior número de quartos não conduz necessariamente a mais casas de banho, ou
aumento das áreas de serviço, por exemplo. É necessário ter em conta a configuração
arquitetónica e a integração desses espaços na organização global do fogo.
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Vertical esquerdo/direito T4 - alçado poente (antes)

Vertical esquerdo/direito T4 - alçado poente (depois)

Vertical esquerdo/direito T4 - alçado poente (antes)

Vertical esquerdo/direito T3 - alçado nascente (antes)

Vertical esquerdo/direito T4 - alçado poente (depois)

Vertical esquerdo/direito T3 - alçado nascente (depois)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado sul (antes)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado sul (depois)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado sul (antes)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado norte (antes)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado sul (depois)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado norte (depois)

Fig. 271 	 (cima) B.E.P. | alçados parciais da
solução-tipo Norte-Sul | desenho
de projeto de arquitetura (1957)
| Alberto Rosmaninho | escala
1:200 (original 1:50).

É identificado um ligeiro aumento na área da sala, de T1 para T3, 323 que

Fig.
272 	esquerdo/direito
(meio) B.E.P.
alçados
poente
Vertical
T3 -|alçado
nascente
(antes)
e sul do bloco de acesso v. esq.dir., com as configurações atuais |
escala 1:500.

o problema, que retira alguma dignidade ao espaço – elemento comum e

Fig. 273 	 (baixo) B.E.P. | alçados nascente
e norte do bloco de acesso v. esq.dir., com as configurações atuais |
escala 1:500.

no fundo corresponde ao acrescento do espaço de distribuição para os
quartos, mas é na organização dessas funções em torno da sala, onde reside
Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado norte (antes)

central do fogo –, num espaço que se confunde com o de distribuição.
Com base na análise dos desenhos e das fachadas, foram identificados
três tipos de vãos exteriores, apresentando cada um dimensões diferentes,
o que possibilita a descodificação da organização interior, a partir da leitura
323 A sala de T1 tem uma área sensivelmente próxima dos 11,90m2, enquanto que a sala de
T4, tem uma área próxima dos 13,20m2.

Vertical esquerdo/direito T3 - alçado nascente176
(depois)

Vertical esquerdo/direito T4+T3 - alçado norte (depois)
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exterior dos edificados. Primeiro, o vão mais pequeno, de ventilação – com
0,80 m x 0,60 m –, para as instalações sanitárias324; o vão mais recorrente,
localizado nas cozinhas e nos quartos325 – com dimensões de 1,10 m x 1,15
m –; nas salas, é aberto um vão com uma largura de 2,60 m, que corresponde

Fig. 274 	 (esquerda) B.E.P. | fachada sul
com as varandas encerradas |
acesso v. esq.-dir. | 10/2018.
Fig. 275 	 (direita) B.E.P. | fachada norte |
acesso v. esq-dir. | 05/2018.

quase à largura total da própria sala. O mesmo vão tem um recorte irregular,
de modo a encaixar uma caixilharia com altura de 1,15 m, e uma porta de
acesso à varanda com 2 m de altura. Devido ao encerramento das varandas,
o desenho original dos vãos e dos caixilhos foi inevitavelmente adulterado
e, hoje, encontramos os vãos preenchidos com a mesma caixilharia verde326,
e apenas a largura e o ligeiro recuo da original parede de guarda, ainda nos
remetem para a memória das varandas.

A construção é de tecnologia corrente,
usando ainda o granito em paredes (…)
somente nas salas comuns se fará uso
de envidraçados maiores abrangendo a
largura total das mesmas.
FERNANDEZ, S., 1988, p. 112.

324 O espaço das instalações sanitárias divide-se em três zonas, cada uma com o seu
mobiliário correspondente: zona de lavatório, logo na entrada; depois a zona de sanita,
de um lado e a zona de chuveiro, noutro, separadas por uma parede de espessura
mínima. Essa organização é repetida nos fogos de tipologias diferentes, e, curiosamente,
o desenho do vão das instalações sanitárias, é algo semelhante ao exemplo do vão que
atravessa dos dois quartos, no caso dos blocos de acesso em galeria: o vão, do lado
exterior, tem um recorte de leitura contínua, com parede de repartição interior a meio,
ligeiramente recuada do plano da fachada, e duas caixilharias de cada lado.
325 Em comparação com os fogos do bloco de acesso em galeria, a cozinha encontrase separada da instalação sanitária, o que permite, neste caso, a abertura de vãos na
cozinha.
326 Podemos assumir que os expressivos caixilhos verdes identificam e localizam
parcialmente as intervenções posteriores, que ocorreram em massa, de financiamento
público. Contudo, numa análise mais atenta aos desenhos de projeto e à realidade
presente, identificamos também várias alterações dos caixilhos, tanto no sistema,
como no material, que correspondem, segundo a nossa dedução, a intervenções ou a
resoluções de situações particulares e casuais.
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Fig. 276 	 (cima) Bairro do Sector Sul da
Pasteleira (B.S.S.P.) | planta de
implantação atual, com marcação
dos blocos projetados por P.
Ramalho e S. Fernandez | escala
1:2500.
Fig. 277 	 (baixo) Plano de Pormenor do
Sector Sul da Pasteleira (1956) |
A. Rosmaninho e R. Barroca |
Binário nº 26, 1960 | escala aprox.
1:5000.
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Fig. 278 	 Fotografia aérea do sector sul da
Pasteleira em construção | 1966.

4.3. Bairro de construção privada do Sector Sul –
os ‘Cinco Edifícios’ (1963-1973)
Se o Bairro Económico da Pasteleira marcou o arranque das
intervenções urbanas mais relevantes desta zona da cidade, nos finais da
década de 1950, a urbanização do sector sul foi o principais empreendimento
que ocupou toda a década de 1960, e que se estendeu até ao início dos anos
70. O Plano de Pormenor para o “Sector a Nascente do Bairro Rainha D.
Leonor” foi elaborado por Rogério Barroca327, por volta de 1956, baseado
nos estudos urbanísticos para a área da Pasteleira, coordenados por
Alberto Rosmaninho, que já referimos. O plano deste sector foi igualmente
divulgado na revista Binário, no ano de 1960, e posteriormente integrado no
Plano Diretor de Auzelle, em 1962. Ao contrário do caso de estudo anterior,
este sector destinou-se exclusivamente à construção privada328, embora o
plano de urbanização tenha sido promovido pela CMP, e originalmente
inserido no âmbito do Plano de Melhoramentos.329 A encomenda dos
projetos de arquitetura foi solicitada a diferentes equipas profissionais,

A
concentração
populacional
designadamente nos grandes aglomerados
urbanos, atrai o capital privado, que
fará volumosos investimentos fundiários e
iniciará, a partir dos anos 60, uma intensa
especulação imobiliária. Esta, para ser
lucrativa, vai dirigir-se essencialmente
à classe média. Os modelos assimilados,
decorrentes das experiências racionalistas,
constituirão a melhor resposta, pois
propiciam, ainda, uma vantajosa
simplificação dos processos construtivos.
Contra esta corrente, que adopta aqueles
modelos por mero oportunismo económico,
vai insurgir-se a arquitectura qualificada.
FERNANDEZ, S., in BECKER, Annette
(org.), 1997, pp.56-57.

aspeto esse que se assemelha às experiências dos bairros Olivais-Norte
e Sul.330 Contudo, no que toca aos projetos de arranjo e qualificação dos
espaços designados como públicos, estes mantiveram-se – e mantêm-se
ainda – como responsabilidades da CMP.
327 Segundo os dados registados do plano de urbanização do “Sector a Nascente do Bairro
Rainha D. Leonor, em «Mapa da Habitação».
328 BARROCA, Rogério, «Pasteleira: a unidade de habitação para a construção privada»,
Binário, nº 26 (novembro 1960), p. 389.
329 Segundo os dados registados do plano de urbanização do “Sector a Nascente do Bairro
Rainha D. Leonor, em «Mapa da Habitação».
330 Porém, relembramos que, no caso de Olivais, a construção dos bairros foi de promoção
e financiamento público.
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(…) estes edifícios singularizam-se pela
forma inédita como o empreendimento é
organizado através de uma associação de
condóminos e pelos inovadores critérios de
qualidade que definem, passando a ser
uma referência de qualidade nesse tipo de
habitação.
RAMOS, R., 2001, p. 25.

Entre os vários projetos, interessam-nos especialmente os blocos de
habitação coletiva projetados por Pedro Ramalho e Sérgio Fernandez, entre
1963 e 1973, que alberga um total de 94 fogos, destinados a “uma burguesia
de nível elevado”, segundo Fernandez.331 As obras destes arquitetos,
nomeadamente a intervenção na Pasteleira, denunciavam o novo caminho
crítico e alternativo, em contraposição à corrente dos princípios modernistas,
que se encontravam numa fase de crescente banalização. Enquanto que,
no caso do Bairro Económico da Pasteleira, podemos assumir que os
processos de planeamento, projeto e construção estabeleceram uma relação
de continuidade e coerência, um dos pontos de interesse no estudo deste
caso é a abordagem dos projetos de arquitetura, enquanto produção de uma
resposta refletiva e crítica, pelos arquitetos, ao plano em que estão inseridos
os projetos, e às condições urbanísticas estabelecidas.
4.3.1. Relação dos limites com a estrutura urbana envolvente
Nas informações consultadas, referentes a este sector, encontrámos
variadas designações como: “Sector a Nascente do Bairro Rainha D.
Leonor”, “Zona Nobre” da Pasteleira, “Zona Residencial da Pasteleira Sul”.
Para tornar mais clara a nossa referência ao conjunto, iremos denominá-lo
‘Sector Sul da Pasteleira’. O sector localiza-se numa pequena encosta junto
do Rio Douro, fazendo fronteira com o Parque da Pasteleira, a norte, e é
delimitado por duas ruas principais. A norte, a Rua Diogo Botelho faz a
ligação do bairro não só com o parque, como também, numa escala mais

Fig. 279 	 (esquerda) Vista do bloco P, a
partir da Rua de Diogo Botelho |
05/2018.
Fig. 280 	 (direita) Rua de Diogo Botelho,
que separa o bairro do Parque da
Pasteleira | 05/2018.
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afastada, com a Foz do Douro, através da Rua Marechal Gomes da Costa
(poente), e com o centro urbano, através da Rua do Campo Alegre (nascente).
331 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 158.
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Fig. 281 	 B.S.S.P. | enquadramento da torre
de habitação com a vista da Ponte
da Arrábida | 05/2018.

Como reflexo do caráter natural e verde do parque, o limite do lado norte
do bairro é essencialmente caracterizado pelo alinhamento das árvores em
primeiro plano, com os edifícios em segundo plano, consideravelmente
mais protegido. A Rua de Paulo da Gama envolve o restante perímetro do
bairro, e estabelece relações com a Escola Básica Paulo da Gama e o Bairro
da Rainha D. Leonor, a poente, e a uma cota mais baixa, com o Jardim
das Sobreiras e a linha marginal. Estando o sector localizado num ponto
proeminente, as construções implantadas a sul do terreno, têm uma vista
privilegiada do Rio Douro e da Vila Nova de Gaia. Os edifícios construídos
ao longo da Rua de Paulo da Gama, mantiveram cérceas ajustadas, que não
perturbam essa relação visual. Por um lado, essas construções posteriores
têm alturas relativamente baixas, como por exemplo, as moradias privadas.
Por outro, devido ao desnível acentuado do próprio terreno, os edifícios
implantaram-se a cotas sucessivamente inferiores, em forma escalonada.
Todo o limite nascente do bairro é caracterizado por uma arborização
bastante densa. Desde a Rua Diogo Botelho, e descendo a Rua de Paulo da
Gama, no sentido nascente, verificamos que o limite do bairro é quase
sempre caracterizado por árvores, ou por espaços relvados, com edifícios
implantados num plano mais recuado, segundo orientações diversas, em
relação à via principal. A plantação das árvores torna-se menos densa, nos
lados sul e poente do sector, revelando com mais nitidez a imagem dos
edifícios, especialmente no caso das torres de habitação, cujas implantações
se aproximam mais da via principal, e se destacam claramente na paisagem
urbana da Pasteleira.
A intervenção de Ramalho e Fernandez dividiu-se em duas fases,
que incidiram em pontos diferentes do sector. Em 1963 a equipa iniciou
a proposta para o primeiro bloco residencial, no terreno atualmente
181

Fig. 282 	 Vista panorâmica do limite sul do
bairro a partir da Rua de Paulo da
Gama | 05/2018.
Fig. 283 	 (direita) Capela do Senhor e da
Senhora da Ajuda, vista do bloco
E | 05/2018.
Fig. 284 	 (esquerda) Vista da construção
dos arruamentos do sector sul da
Pasteleira | 1962-1964.

localizado entre a Rua de Paulo da Gama e a Rua João Batista Lavanha. A
nascente do bloco, está situada a Capela do Senhor e Senhora da Ajuda,
que já existia antes da urbanização da Pasteleira, como se pode verificar a
partir de fotografias da época. A segunda fase, realizada entre 1968 e 1973,
consiste num conjunto de 3 blocos paralelos entre si, que se situa a norte,
no terreno definido pela Rua Diogo Botelho, Rua de Pedro Escobar e Rua
de Paulo de Gama, visível a partir do Parque da Pasteleira. A localização
destes blocos nos limites periféricos, contribui para a caracterização do
bairro, na sua identificação e leitura, a partir do exterior.
182
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4.3.2. Princípios de organização do bairro
Tendo em conta que o plano deste sector foi elaborado no mesmo
âmbito urbano que o bairro anterior, torna-se natural a aproximação
dos princípios urbanísticos deste bairro à imagem da cidade moderna,
representada na Carta de Atenas, onde os blocos são implantados “de acordo
com a orientação solar, sobre um parque verde rasgado por vias de circulação
segregadas entre peões e automóveis”.332 Contudo, em comparação com
o caso anterior, este plano apresenta uma maior variedade, tanto na
implantação e na geometria dos volumes, como na tipologia dos edifícios –
como por exemplo, a introdução da torre de habitação. Consequentemente,
tal como acontece em Olivais-Norte e Sul, a diversidade de expressão
arquitetónica retira de certo modo o sentido unitário ao conjunto.
No plano, referindo-nos à versão que foi publicada na Binário, são
identificáveis quatro ruas em forma de “cul-de-sac”, que entram para o
interior do bairro. Tendo como base esta estrutura de arruamentos, o bairro
é dividido também em quatro partes, e os volumes organizaram-se em torno
de cada rua. A ligação entre rua e edifício é estabelecida através de percursos
pedonais, definidos por uma pavimentação diferenciada. O lado nascente do
bairro, é composto segundo o seguinte princípio: os volumes estabelecem
todos uma relação perpendicular com o eixo da rua, exceto o bloco que se
alinha com a rua, no lado sul; como elemento de remate do eixo da rua, é
implantado um bloco no sentido longitudinal. Esta composição ortogonal,
entre os volumes e as ruas, assemelha-se à organização identificada na parte
nascente do Bairro Económico da Pasteleira. Os espaços vazios resultantes
332 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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dos 4 sectores e dos blocos
projetados por Pedro Ramalho e
Sérgio Fernandez | 1:5000.

B
go
Dio
de
Rua

iv

Rua

a

elho
go Bot P
de Dio

Q

R

otelho
Rua de Diogo B

de
Rua

l
Pau

a
od

e
Rua d
da
Paulo

Ga
m
a

a

Gam
E

Ru a d

e Paulo

da G a
ma

desta composição adquirirem um sentido linear, que se reflete tanto na sua
forma espacial, como nas funções que os espaços comportam – circulação
e estacionamento.
Do lado poente, foi identificada uma composição diferente, onde
os edifícios se implantam segundo uma base ortogonal, adaptada à curva
da Rua de Paulo Gama. Curiosamente, a implantação de alguns blocos,
nesta zona do conjunto, parece evidenciar intenções em criar espaços de
encontro, que estabelecem uma relação de abertura para o exterior do
bairro. No entanto, o desenho e a materialização dos espaços exteriores não
traduziram eficazmente essas intenções. Por fim, no limite sul do bairro,
destaca-se a implantação de três volumes em altura, que procura tirar o
maior aproveito da vista privilegiada sobre o rio e o mar.
Tal como apontou Rui Ramos, o plano de urbanização e a construção
dos edifícios refletem tempos diferentes.333 Ao comparar o plano com a
imagem do bairro construído, constatou-se que, de facto, em vários casos,
os edifícios não seguiram estritamente as implantações originalmente
proposta no plano urbano. Atualmente, o bairro é composto por 21 blocos
no total, tendo sido alterada a implantação original das três torres: a torre
central, foi substituída por um edifício comercial com 2 pisos, e relocalizada
num ponto mais a poente.
Tendo em conta a vasta área que o bairro abrange na sua totalidade,
esta estratégia urbanística, regida pela estrutura das ruas, resulta numa relação
desarticulada entre alguns volumes, e a definição pouco caracterizada dos
333 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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Fig. 286 	 Skyline da zona da Pasteleira,
com a marcação das 3 torres de
habitação, visto do lado de Gaia
| 2011.

espaços entre eles, apenas acentua a fragmentação do conjunto, assim como
o isolamento das partes. Se no caso de estudo anterior ainda se identificou
uma tentativa – embora falhada – em estabelecer um espaço comunitário
central, neste bairro, tal intenção não foi evidenciada, especialmente com
a marcada segregação do conjunto, definida pela estrutura das ruas. No
centro do conjunto, por exemplo, onde convergem os volumes com variadas
orientações, o espaço resultante entre eles é geometricamente irregular e
arquitetonicamente descaracterizado. Não se procura impor, com estas
observações, a localização obrigatória de espaços de uso coletivo no centro
de cada bairro. Todavia, pareceu-nos ser, neste caso, uma oportunidade
interessante para definir um espaço que, por um lado reúne e intensifica
a vida coletiva do bairro, e, por outro lado, funciona como elemento de
articulação entre os vários blocos.
O trabalho de Ramalho e Fernandez, para este sector de
urbanização, que se iniciou em 1963334, representava já o olhar crítico e
transformador de uma geração de arquitetos, que procuravam refletir sobre
os valores do Movimento Moderno, e reivindicar o sentido português
na arquitetura daquela época. Houve de facto um reconhecimento dos
problemas inerentes ao plano, sobre o qual Pedro Ramalho descreveu

As referências à arquitetura inglesa e
finlandesa e o Inquérito à Arquitectura
Regional Portuguesa, entretanto publicado
em 1961, serão alguns dos factores
determinantes no percurso da arquitectura
portuguesa nos anos 60, a que estes
projectos não serão alheios.
RAMOS, R., 2001.

como “ortodoxo, rígido na geometria das suas implantações construtivas
e nas suas circulações diferenciadas”.335 Segundo as notas do arquiteto,
relativamente ao projeto do primeiro bloco, a implantação de um edifício
334 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 41.
335 Ibid. A opinião crítica de Pedro Ramalho, fase às condições de implantação estipuladas
pelo plano, é igualmente evidente no subtítulo do breve texto sobre os blocos na
Pasteleira, dado pelo próprio arquiteto: “A individualização por carência de contexto e
os espaços de transição”.
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Fig. 287 	 B.S.S.P. | fachada sul do Bloco
E (1964-1967) | P. Ramalho e S.
Fernandez.

Alvar Aalto surgiria, logicamente, como
referência fundamental nessa nova leitura
da modernidade, conciliada sempre com
as particularidades do espírito de uma
arquitectura caracterizadamente local.

“isolado, desenraizado, voltado sobre si mesmo”, foi inevitável devido à

FERNANDEZ, S., 1995, p. 4.

já parcialmente construído”337, os autores procuraram questionar a validade

destruição quase total da cobertura vegetal original, e à terraplenagem do
terreno, assim como à “falta de unidade urbana” denunciada pelos blocos
já construídos.336 Perante a “disciplina geométrica de um plano ortodoxo,
da estratégia moderna presente no plano, através da conceção dos edifícios,
fundamentado principalmente em referências da arquitetura inglesa e
finlandesa.
Na segunda fase do trabalho, os arquitetos desenvolveram o projeto
de um conjunto de 3 blocos, entre 1968 e 1973. Neste conjunto, houve
uma tentativa de contrariar a rigidez geométrica da implantação paralela
dos edifícios, proposta no plano, através de “uma articulação diferente,
em desenvolvimento contínuo, definindo pequenos espaços ligados à
edificação e libertando uma área de logradouro comum maior”. Porém, tal
como esclarecido por Ramalho, essa proposta foi recusada repetidamente
pela CMP, resultando numa implantação final, em que os edifícios se
encontram individualizados e não se articulam entre si, solução essa que
torna igualmente ineficaz a organização dos espaços exteriores, entre os
edifícios.338
Sérgio Fernandez, já em 1993, numa entrevista com o arquiteto
Manuel Graça Dia, fez também algumas observações sobre o plano.
336 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 41.
337 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
338 RAMALHO, Pedro, op. cit., p. 42.
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Fig. 288 	 B.S.S.P. | fachada poente do Bloco
R (1968-1973) | P. Ramalho e S.
Fernandez.

Reconheceu que houve de facto uma “transposição demasiado imediata
e primária” do plano urbano de Auzelle para o Plano de Pormenor deste
sector, sem qualquer tipo de cuidado em relação às altimetrias do terreno.

“(…) há uma certa liberdade, que
contrasta com o dia-a-dia que fazemos
forçosamente noutro tipo de cidade (…)”.
FERNANDEZ, S., 1993.

Não houve, portanto, nenhum trabalho posterior ao esquema inicial. No
entanto, curiosamente, considerou que a vivência naquela área da Pasteleira,
sobretudo no primeiro bloco – onde o arquiteto vive atualmente – é,
apesar de tudo, razoável, observando melhorias nos arranjos dos espaços
exteriores à volta do bloco. 339
4.3.3. O espaço entre edifícios
Logradouros e espaços verdes
Passando do plano para a construção dos espaços exteriores,
notamos que a representação esquemática dos espaços, identificada no
plano, encontra-se igualmente presente na conceção arquitetónica dos
mesmos. Por um lado, dada a natureza da construção privada do bairro, o
tratamento e a gestão dos espaços públicos foram da total responsabilidade
da Câmara. Assume-se, portanto, que o projeto dos arranjos exteriores tenha
sido desenvolvido, isolada e antecipadamente, em relação aos projetos dos
edifícios habitacionais. Talvez por essa razão, a diversidade de expressão
arquitetónica encontrada nos projetos dos edifícios habitacionais, não se
reflete na mesma dinamização dos espaços entre edifícios. Por outro lado, o
plano representou o conjunto, como se este estivesse assente num terreno
339 DIAS, Manuel Graça, «Sérgio Fernandez», Magazine de Arquitectura e Decoração, RTP
ARQUIVOS, 31 de março de 1993. Em <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/sergiofernandez/>, acedido em 16/12/2018.
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Fig. 289 	 (esquerda) B.S.S.P. | espaço verde
como elemento de transição entre
cotas | 05/2018.

raso, porém, na realidade, o terreno apresenta relevo que altera totalmente

Fig. 290 	 (direita) B.S.S.P. | aspeto do
tratamento dos espaços verdes
entre edifícios | 10/2018.

dos espaços verdes não se adapta às características topográficas, resultam

a nossa perceção do espaço. Em certos momentos, quando o desenho
espaços intersticiais desorientadores e confusos, na sua perceção e leitura.
Os vastos espaços verdes, que ocupam uma área elevado do
terreno do conjunto, não são arranjados de modo a que incentivem usos
variados pelos habitantes. Embora se reconheça uma certa abundância de
árvores, que de certa maneira prolonga a estrutura verde envolvente para
o interior do bairro, a localização acrítica desses elementos verdes acentua,
por vezes, a sensação de isolamento de cada bloco. Todavia, nos espaços
que se relacionam diretamente com os edifícios, observamos a presença
de arranjos exteriores mais qualificados, nomeadamente nos espaços de
transição entre exterior e interior, e nas entradas para os edifícios.
Referindo-nos agora aos blocos em estudo, os espaços exteriores
associados a cada edifício têm diferentes configurações. No caso do bloco
da 1ª fase, o espaço verde envolve quase todo o perímetro envolvente,
demarcando a implantação isolada do bloco. Do lado norte, o desenho do
espaço verde adapta-se às várias entradas – principais e secundárias –, situadas
a cotas diferentes através de um jogo de relevos. Do lado sul, uma larga
faixa pavimentada separa o edifício do espaço verde, devido à localização
das arrecadações e garagens. De modo a salvaguardar a privacidade dos
espaços de habitação virados a sul, é definida uma extensa faixa verde nessa
frente do edifício, complementada por uma densa arborização.
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Os 3 blocos a norte, por sua vez, estão implantados paralelamente
entre si, tal como previsto no Plano de Pormenor. Entre os blocos, formamse logradouros, que comportam como espaços de transição entre as esferas
pública e privada. Devido ao relevo do terreno, os blocos assentam-se
em cotas diferentes, e são criadas plataformas em níveis diferentes nos
logradouros o que, juntamente com o alinhamento de árvores no centro
do logradouro, acentua o sentido autónomo de cada bloco. O logradouro

Fig. 291 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | espaço
verde que envolve o lado sul do
bloco E | 05/2018.
Fig. 292 	 (cima, direita) B.S.S.P. | espaço
verde de transição entre o passeio
público e a entrada do bloco E |
05/2018.
Fig. 293 	 (baixo) B.S.S.P. | espaço de
logradouro entre os blocos P e Q
| 05/2018.

divide-se essencialmente em 3 níveis: à cota mais elevada, o espaço exterior
relaciona-se com os espaços de arrumação e garagens de um dos blocos; na
cota intermédia, é desenhado o percurso para as entradas do outro bloco
paralelo; na cota inferior, é realizado o acesso às caves do mesmo bloco.
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Fig. 294 	 B.S.S.P. | aspeto de uma das
ruas «cul-de-sac», com carros
estacionados nos dois lados |
05/2018.
Fig. 295 	 B.S.S.P. | situação de rua sem
desenho de passeios | 05/2018.
Fig. 296 	 (baixo, esquerda) B.S.S.P. |
situação de percurso pedonal
pavimentado | 05/2018.
Fig. 297 	 (baixo, direita) B.S.S.P. | situação
de usos pedonais entre espaços
verdes, sem pavimentação própria
| 05/2018.
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Ruas, passeios e caminhos
A estratégia proposta para o desenho das ruas e dos caminhos
pedonais teve também como base os princípios funcionalistas. No plano,
podemos observar que, para além dos 4 acessos principais – sendo que a rua
mais larga tem cerca de 7 m de largura e a mais estreita tem sensivelmente
5,50 m –, os elementos de distribuição entre ruas e edifícios são os
caminhos pedonais, que desenham também as formas dos espaços verdes.
A diferenciação entre as circulações, de naturezas funcionais variadas,
traduz-se na pavimentação e dos materiais utilizados.
Do mesmo modo que aconteceu no caso do Bairro Económico da
Pasteleira, a estrutura original das ruas foi posteriormente alterada, visto que,
com o passar do tempo, as configurações se encontravam desatualizadas,
e incapazes de satisfazer as necessidades crescentes dos moradores. O
automóvel passa a circular em ruas que antes eram pedonais, e os extensos
espaços verdes são rasgados de modo a estabelecer novas ligações mais
diretas e convenientes entre as ruas. Em relação ao estacionamento no
exterior, mantêm-se os iniciais espaços destinados a essa função, que estão
sempre associados às ruas principais. São reduzidos os espaços verdes, para
criar mais lugares de estacionamento, especialmente nos logradouros entre
as habitações, porque, do ponto de vista dos moradores, são os locais mais
convenientes, dada a proximidade às entradas para os fogos.
Com estas alterações, o passeio, que deveria ser um elemento
unificador entre ruas, espaços verdes, caminhos pedonais e edifícios,
apresenta-se fragmentado e desconfigurado, por diversas razões. Em
primeiro lugar, não foram estabelecidos parâmetros ou critérios consensuais
para os arranjos exteriores das diversas parcelas, o que resultou em passeios
e espaços pedonais de dimensões e pavimentações demasiado variadas. Em
segundo lugar, o desenho e a função originais do passeio, foram sobrepostos
e ultrapassados, por uma nova estrutura, que tem como prioridade, a
circulação viária. É comum depararmos com situações, em que as pessoas
partilham o mesmo canal de circulação que o automóvel, desprotegidas,
portanto, sem outras alternativas de circulação pedonal, para além dos
relvados, que, por sua vez, não apresentam configurações adequadas para
serem utilizados como espaços de circulação. Geralmente, nestas situações,
criam-se percursos pedonais alternativos, sobre os relvados, que resultam
do uso diário pelas pessoas, ao longo do tempo.
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Equipamentos coletivos e espaços de apoio à comunidade
No Plano de Pormenor, estava prevista a construção de três
equipamentos, sendo todos eles volumes independentes, que funcionam
como espaços de apoio aos habitantes do conjunto, localizados na zona
norte do bairro. Contudo, tal como indicado, nem todos os elementos
foram realizados, de acordo com o que estava previsto no plano, e
verifica-se que apenas dois dos equipamentos originais foram construídos
segundo a mesma implantação. Um deles, refere-se ao edifício de 2 pisos,
localizado no topo poente de um bloco habitacional, e atualmente ocupado
por um minimercado no piso térreo. A construção apresenta dimensões
e características que nos parecem ser desajustadas, para a designação do
edifício como um equipamento, e, na verdade, aproxima-se mais do modelo
de habitação unifamiliar, que alberga um programa de comércio alternativo
no piso inferior e habitação no piso superior.
O segundo equipamento refere-se ao edifício que colmata a primeira
rua do lado poente do bairro, situado entre dois blocos de habitação. Entre
1972 e 1973, pouco tempo depois da construção do segundo projeto de
Ramalho e Fernandez, o arquiteto Álvaro Siza Vieira teve a oportunidade
de desenhar um supermercado, localizado no referido edifício, que já se
encontrava parcialmente construído.340 O trabalho de Siza concentrou-se
essencialmente no tratamento das superfícies exteriores, visto que não era
possível a modificação de um volume já edificado. O material de revestimento
340 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
Fig. 298 	 B.S.S.P. | edifício de dois pisos,
com minimercado no piso térreo,
situado no interior do conjunto |
05/2018.
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principal foi a chapa de fibrocimento ondulado, que se reveste diretamente
sobre as fachadas, “estimulando a leitura deste material como um elemento
sobreposto à parede que o suporta”. Através dos “jogos de geometria,
textura e cor entre as placas de fibrocimento e a parede” 341, o arquiteto cria

Fig. 299 	 B.S.S.P.
|
Supermercado
Unicoope (1972-1973) | A. Siza
Vieira | 2001.
Fig. 300 	 Esquisso do Siza publicado em
L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 211,
1980.

expressões diferenciadas para cada fachada do edifício, consoante a relação
do espaço interior com a envolvente próxima. Neste sentido, o edifício
apresenta-se como equipamento comercial, com uma presença singular,
conferida pelo tratamento cuidado das fachadas, e contribuiu, certamente, à
qualificação do pequeno espaço público em que se insere. Na verdade, Siza
projetou um espelho de água para o espaço em frente ao edifício, de modo
a refletir o painel publicitário inclinado da fachada principal, mas nunca a
ser realizado. Segundo as observações de Rui Ramos, o edifício encontrase bastante alterado e destruído, parcialmente. Considerada a relação desta
zona do bairro, com a escola do lado poente, separadas apenas por uma
rua, talvez seja a justificação para este espaço público apresentar indícios,
embora mínimos, de qualificação e organização espacial, através de
elementos como: pavimento duro, que delimita criteriosamente os espaços
verdes; muretes, que atribuem uma certa definição espacial e funcionam
como bancos ao mesmo tempo; árvores estrategicamente localizadas, que
complementam a caracterização do espaço.
Por último, o terceiro equipamento, refere-se a um volume de 2 pisos
localizado entre as duas torres, a sul do bairro. Através da observação das
características exteriores dos volumes, assumiu-se que o projeto deste bloco
estaria integrado com as três torres, devido à composição simétrica das duas
torres e o bloco central, e o revestimento em azulejo, presente nos quatro
341 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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Fig. 301 	 B.S.S.P. | fachada sul do
restaurante 'Varanda da Barra'
(196?) | autoria por atribuir.

edifícios. O edifício em questão tem dimensões significativamente maiores
que os referenciados anteriormente, situado num ponto estratégico, de
articulação entre a envolvente urbana e a composição interior do bairro, e,
na verdade, reúne condições suficientemente favoráveis para ser colmatado
por um equipamento de caráter coletivo. Porém, o edifício construído
possui características que acabam por condicionar, de certo modo, essa
potencialidade. O piso térreo é ocupado por um supermercado, e a fachada
principal envidraçada encontra-se preenchida com a publicidade do
estabelecimento – o que é um aspeto corrente neste tipo de estabelecimentos
comerciais. O acesso ao piso superior é realizado exteriormente, através de
duas escadas localizadas nas fachadas laterais. O piso superior, que funciona
como um restaurante, tem, por sua vez, uma fachada principal que se abre
completamente para a paisagem envolvente. Considerando o edifício na
sua totalidade, a sua forma é ligeiramente encurvada, e tem as fachadas
concavas, com estrutura de parede-cortina nos 2 pisos, voltadas para a rua
principal; a fachada secundária, onde estão dispostos acessos de serviço, está
orientada, por sua vez, para o interior do bairro. A solução é compreensível,
tendo em conta a vista privilegiada, no entanto, a fachada oposta apresenta
configurações meramente funcionais, resultante da organização interior do
edifício, que não promovem atividades sociais no espaço exterior adjacente.
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Fig. 302 	 Planta de síntese da organização interior do bairro | Caso B: Bairro do Sector Sul da Pasteleira (B.S.S.P.) | Escala 1:2000
Legendas:
Acessos verticais para os fogos
Equipamentos/instalações de uso coletivo
Circulação pedonal:

Circulação automóvel:
Principais vias envolventes
Vias propostas no plano

Principais percursos pedonais

Vias introduzidas posterioremente

Situações de partilha c/ automóvel,
ou sem devida pavimentação

Espaços de estacionamento, ou lugares ocupados pela
mesma função
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4.3.4. Aproximação ao bloco e à célula de habitação
Com base nas visitas ao local342, nota-se que a solução tipológica
predominante destes programas habitacionais é o acesso vertical múltiplo,
que vai sofrendo pequenas variações na organização interior, de modo a
que os fogos se adaptem à forma geométrica de cada volume – blocos ou
torres. A relação interior dos volumes com o espaço exterior, a nível térreo,
é realizada quase sempre do mesmo modo: de um dos lados do edifício,
localizam-se as entradas para os edifícios, por vezes numa cota mais elevada,
em relação ao passeio, sendo necessário, nesses casos, o desenho de escadas
de acesso exteriores343; do outro lado, estão localizados os estacionamentos
interiores e arrecadações individualizados, a mesmo nível que o terreno
adjacente. Com vista a aumentar o sentido de privacidade dos fogos que
estão situados no piso de r/c, são desenhados espaços verdes, devidamente
definidos por arbustos e ajardinados, que afastam os passeios públicos dos
edifícios.
Centrando a análise no caso de estudo, os projetos das duas fases
apresentam algumas diferenças, tanto na organização interior, como na
expressão arquitetónica dos edifícios, certamente justificáveis, considerando
a descontinuidade no tempo e a implantação dos edifícios em pontos
diferentes do bairro. De acordo com Rui Ramos, o sentido precursor
verificado nestes blocos de habitação é comprovado na adoção do mesmo
modelo de organização do espaço doméstico, presente noutros projetos,
como por exemplo, no Edifício da Constituição (1968) e no Edifício da
Circunvalação (1969), ambos projetados por Carlos Loureiro.344 Porém, a
grande excecionalidade do trabalho de Ramalho e Fernandez, encontra-se
na compreensão da essência da arquitetura aaltiana – que terá marcada a
produção arquitetónica portuguesa a partir dos finais dos anos 50, quando
se iniciou divulgação das obras de Alvar Aalto, nomeadamente na revista
Arquitectura –, e na sua adaptação, adequadamente inserida no contexto do
Porto. De facto, nestes blocos da Pasteleira, os arquitetos demonstraram
“uma maior atenção à topografia, à paisagem e não só a factores como a
342 Não tendo sido possível aceder aos dados de todos os projetos construídos do bairro,
e considerando que o caso de estudo neste capítulo está centrado nos quatro blocos
projetados por Ramalho e Fernandez, a referência à conceção arquitetónica dos
restantes edifícios, tem, como base, as visitas realizadas ao local.
343 Como solução corrente nestes edifícios, o piso r/c de habitação encontra-se a uma
cota mais elevada que o nível do chão exterior, e em muitos casos, o átrio de entrada
encontra-se nessa mesma cota.
344 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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insolação ou o acesso automóvel; às formas de vida dos seus habitantes;
ao uso quotidiano do espaço interior e exterior; e uma maior liberdade na
utilização de diferentes elementos formais (…)”.345
1ª fase (1964-1967)
O primeiro edifício foi construído entre 1964 e 1967, destinado a
um grupo de pessoas que se reuniu para construir um bloco residencial em
regime de condomínio, num terreno comprado à CMP. Segundo Ramalho,
esta iniciativa de moradores “foi a primeira tentativa feita no Norte neste
sentido e com êxito”.346 O bloco – que tem cerca de 48 m em comprimento
e 14,20 m em largura – é composto por dois lotes de composição simétrica,
e divide-se em 5 pisos de habitação, mais o piso de r/c, destinado para
entradas, espaços de arrumo e garagem. Cada lote dispõe-se de um núcleo
de acesso vertical independente, que serve 2 fogos por piso – 10 fogos no
total, sendo todos eles de tipologia T4.
A influência dos modelos ingleses, como por exemplo o projeto
das Habitações em Ham Common, de James Stirling e James Gowan347,
é notável na plasticidade da solução, nomeadamente na adoção do tijolo
vermelho nos paramentos exteriores, mas “fundamentalmente pela
simplificação dos volumes e da pormenorização, e pela clareza de leitura
345 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
346 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 41.
347 RAMOS, Rui, op. cit. Durante a sua permanência em Londres, nas décadas de 50,
Sérgio Fernandez terá tomado contacto, com as obras de referências como Leslie
Martin, James Stirling e James Gown, daí a notável influência dos modelos ingleses em
vários projetos de Fernandez, nomeadamente o do bloco em questão.
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Fig. 303 	 B.S.S.P. | Bloco E | planta do piso
tipo, que é composto por 4 fogos
T4 | 1:500.
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Fig. 304 	 (cima ) Aspeto das fachadas dos
apartamentos em Ham Common
(1958), Richmond | J. Stirling e J.
Gowan.
Fig. 305 	 (baixo, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
E | topo nascente, marcado pelo
desenho das varandas | 05/2018.
Fig. 306 	 (baixo, direita) B.S.S.P. | Bloco E
| esquina entre a fachada norte e
o topo poente | 05/2018.
Notas da autora: denotam-se semelhanças
no uso material, assim como na expressão
arquitetónica entre o Bloco E do Sector Sul
da Pasteleira, e o projeto de habitação em
Ham Common.

O olhar atento sobre a construção e os
materiais como a pedra, a cal e a tijoleira
em articulação com materiais de produção
industrial como o betão, o mosaico, o
azulejo e o marmorite é já registado nas
pousadas de Januário Godinho entre 1946
e 1951, ou no Mercado da Vila da Feira
em 1953 e na Casa de Ofir em 1957, de
Fernando Távora, entre outas, anunciado
as preocupações expressas no início dos
anos 60 e manifestadas na exploração
plástica que o desenho possibilita nestes
cinco edifícios.
RAMOS, R., 2001.

que, do exterior, se poderá fazer da sua estrutura interna”.348 Contudo,
as influências estrangeiras, nesta reconstrução de uma nova linguagem
moderna, não afasta a vontade dos jovens arquitetos, em expressar os
valores tradicionais e a capacidade artesanal, presentes na construção civil
portuguesa daquela época. O granito, por exemplo, material de construção
tradicional bastante evidenciado pelo Inquérito, é utilizado no embasamento,
no pavimento do piso térreo, e nos pilares do pórtico de entrada, integrado
com o uso de outros materiais modernos.349
As duas entradas principais para o edifício localizam-se no piso
térreo, do lado norte. Em relação ao tratamento do momento de transição
348 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 159.
349 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
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Fig. 307 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
E | planta do piso r/c | escala
1:500.
Fig. 308 	 (cima, direita) B.S.S.P. | Bloco E
| pórtico de entrada localizada na
fachada norte | 05/2018.

1.92

12.75
3.25

Fig. 309 	 (baixo) B.S.S.P. | Bloco E |
planta do piso r/c (excerto) com
demarcação do pórtico de entrada
| escala 1:200.
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Pórtico de acesso público

entre o interior e o exterior “deserto”, a solução resume-se ao desenho
de um pórtico que faz a comunicação entre as duas caixas de acesso
verticais. A ligação do pórtico com a rua realiza-se através de um caminho
pavimentado, que rompe o espaço verde. A intenção para este espaço
A

foi a criação de “um local de permanência, convívio e recreio, realmente
utilizado pelos moradores”350, e traduziu-se no desenho atencioso e
ponderado dos elementos que compõem esse mesmo espaço. Os dois
átrios são encerrados com caixilharia em madeira, com painéis de vidro, de
modo a garantir a mínima presença de elementos que possam comprometer
a fluidez e continuidade visual entre o interior do átrio e o pórtico. As
dimensões e a escala humanizadas, a utilização de materiais construtivos
tradicionalmente presentes nas casas do Norte, o desenho de elementos
350 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 41.
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Fig. 310 	 B.S.S.P. | Bloco E | aspeto de um
dos lados do pórtico de entrada,
com duas portas de acesso |
05/2018.

mobiliários integrados na estrutura, são alguns dos aspetos que elevam a
qualidade do espaço, proporcionando-lhe um sentido equilibrado entre o
íntimo-doméstico e o coletivo-urbano.
Perante as condições frustrantes de implantação inerentes ao
plano, as preocupações arquitetónicas deste projeto, centraram-se
fundamentalmente no desenho dos espaços interiores domésticos.351
Embora o esquema organizativo dos fogos tenha seguido os padrões
correntes desta solução tipológica352, a frente privilegiada orientada
a sul, associada à vista panorâmica do rio Douro, foram fatores que
“condicionaram decisivamente a organização dos fogos”353, o que resultou
na disposição dos compartimentos principais – sala comum e quartos –
ao longo da fachada sul. Numa cota inferior, estão localizados os espaços
complementares – cozinha, zona de refeições, quarto de serviço, escadas de
acesso –, dispostos na fachada norte. Esta configuração em níveis diferentes,
demarca as várias funções do programa doméstico, mas mantem na mesma
a continuidade espacial, que articula a zona de comer com a sala, e o núcleo
de serviço com o hall de entrada. O compartimento mais privilegiado do
fogo é certamente a sala – zona de estar, na cota superior do fogo –, cujo
interior se prolonga até o exterior, e é rematado por uma varanda-terraço,
recuada em relação ao plano da fachada, “como única forma de criar zonas
de transição, vividas com privacidade”.354
351 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, pp. 41-42.
352 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 159.
353 RAMALHO, Pedro, op. cit., p. 41.
354 Ibid.
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Fig. 311 	 B.S.S.P. | Bloco E | planta parcial
do piso tipo, com a marcação das
funções de um dos fogos T4 |
escala 1:250.

Sobre o comportamento funcional do desnível na organização dos
espaços interiores, Sérgio Fernandez comentou que a solução “funciona
enquanto imagem e sensação do espaço”. No entanto, tem algumas falhas,
sob o ponto de vista estritamente funcional, tendo em conta que “a
dimensão do apartamento não comporta, no dia-a-dia, uma diferença tão

Fig. 312 	 (esquerda) B.S.S.P. | Bloco E |
secção AA' que ilustra a entrada
no piso r/c, e a sala comum, com
diferença de níveis | escala 1:250.
Fig. 313 	 (direita) B.S.S.P. | Bloco E |
Imagem que ilustra o desenho do
desnível na sala comum..
Legendas:
Zona privada

grande de nível (…). Numa vivência corrente, é um pouco pesado demais”.

Zona comum

Apesar de um algum sucesso, o arquiteto reconheceu um “problema de

Zona de serviço

escala, de dimensão na parte da cota mais baixa – que é demasiado pequena

Circulação

para comportar um desnível tão grande”.355

Varanda/terraço
Espaço verde

355 DIAS, Manuel Graça, «Sérgio Fernandez», Magazine de Arquitectura e Decoração, RTP
ARQUIVOS, 31 de março de 1993. Em <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/sergiofernandez/>, acedido em 16/12/2018.
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Em comparação com os fogos do bairro económico, houve ainda
outros aspetos inovadores, neste projeto, relacionados com composição
interior dos fogos.356 O primeiro, talvez menos relevante, relaciona-se com
a localização das instalações sanitárias. Enquanto que no caso anterior, os
quartos de banho estão sempre dispostos numa das fachadas principais,
no caso deste projeto, são colocados mais ao centro da composição,
o que permite a disposição de outros espaços, como a cozinha, junto à
fachada. O segundo refere-se ao “novo entendimento do uso quotidiano
da habitação”, que se reflete não só na organização do fogo em dois níveis,
como também na “optimização das áreas sociais do programa doméstico”,
nomeadamente a sala e a varanda.357 Por último, apontamos para a questão
da organização flexível e dinâmica da célula habitacional, que foi explorada
mais aprofundadamente, nestes projetos. Para além da disposição de
espaços em níveis diferentes, a criação do quarto de serviço, separado do
seu núcleo habitual, possibilita usos mais variados do espaço, conforme a
composição e dimensão do agregado familiar.358
Relativamente às fachadas, estas tiveram tratamentos diferenciados,
“dentro da coerência dos princípios então definidos no rescaldo do
356 Deve-se relembrar que, estas qualidades assentam-se no facto de se tratar de habitações
destinadas a um determinado grupo social, com capacidade económica média-elevada.
357 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
358 FERNANDEZ, Sérgio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, 2ª ed., Porto: FAUP
Publicações, 1988, p. 159. Na verdade, o compartimento corresponde ao quarto da
empregada. Contudo, “a previsível ausência, a curto prazo, de empregada doméstica
(…) levará os autores a localizar as suas instalações (…) em posição ambígua, de modo
a permitir a sua utilização para outros fins”.
Fig. 314 	 (esquerda) B.S.S.P. | Bloco E |
expressão das varandas centradas
na fachada sul | 10/2018.
Fig. 315 	 (direita) B.S.S.P. | Bloco E |
fachada sul marcada pelos rasgos
horizontais | 10/2018.
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racionalismo – o interior deve-se expressar no exterior (…)”.359 A fachada
sul é composta por rasgos horizontais, que abrem os interiores para uma
vista excecional do rio, enquadrado pelas arborizações do espaço verde, num
plano mais próximo. A definição dos vãos através da marcação dos pilares –
que se distribuem segundo uma modulação regular de 2,90 m –, expressa a
continuidade vertical da estrutura do edifício, já denunciada no piso térreo.

Fig. 316 	 (esquerda) B.S.S.P. | Bloco E
| fachada norte marcada pelos
diferentes planos verticais | Bloco
E | 05/2018.
Fig. 317 	 (direita) B.S.S.P. | Bloco E |
centro da fachada norte marcado
pelas marquises de serviço |
10/2018.

As linhas horizontais são interrompidas no centro da composição, para dar
lugar ao vão das varandas – que tem uma largura de 3 m entre os pilares –,
“que serão igualmente o dispositivo de remate, através da fragmentação do
volume, e de introdução à composição do alçado oposto”.360
A composição da fachada norte segue princípios diferentes,
e caracteriza-se, principalmente, pelo jogo dos planos recortados, e
desfasados entre si, que denunciam, por sua vez, a diversidade de funções
correspondentes aos compartimentos interiores. Para além dos rasgos
horizontais que correspondem às aberturas para as varandas de serviço e
as zonas de refeição, identificamos também os vãos verticais das cozinhas
– que têm a mesma altura que os vãos horizontais, mas mais estreitos. Uma
outra característica interessante nesta composição, é a janela contínua, de
altura reduzida – próxima dos 30 cm –, que liga os vãos, junto do teto,
“libertando (…) o pano de parede, o que evidencia a leitura que do exterior
se poderá fazer da sua estrutura interior”.361
359 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 41.
360 RAMOS, Rui, «Pasteleira: Cinco edifícios de habitação colectiva e Supermercado»,
in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Porto:
Civilização, 2001.
361 Ibid.
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Fig. 318 	 B.S.S.P. | Blocos P, Q e R | secção
BB' | escala 1:500.
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Fig. 319 	 B.S.S.P. | Blocos P, Q e R | planta do piso r/c | escala 1:500.
Espaço de circulação comum

Pórtico de acesso público
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2ª fase (1968-1973)
Entre 1968 e 1973, foi construído o conjunto dos 3 blocos, que
acolhe 54 fogos no total. O princípio de associação de fogos é semelhante
à experiência anterior, em que cada bloco é composto por 5 pisos de
habitação, mais um piso para garagens e arrecadações. Cada bloco divide-

A segunda experiência (…) apresentavase muito mais ambiciosa pois reunia já
um número de fogos três vezes superior ao
primeiro caso.
RAMALHO, P., 1989, p. 42.

se em 2 lotes, servidos por núcleos de acesso independentes – sendo que
cada núcleo distribui 2 fogos T4 por piso. De modo a atenuar a sensação
de individualização dos blocos, originada pelas condições de implantação,
os arquitetos recorreram à solução de pórticos nos pisos de entrada,
inspirada no espaço de transição desenhado na primeira obra, que cria uma
transparência visual entre os 3 blocos. Estes espaços em pórtico atingem
dimensões consideravelmente amplas, tendo sido necessária a eliminação
de 2 fogos nesse piso, em todos os blocos. Para além de comportar como
espaço de transição entre exterior-interior, a configuração destes espaços
cumpre também “a função de permanência mais vincada no recinto”362,
disponibilizando um palco real que fomente as relações sociais entre os
moradores. O prolongamento dos pórticos para o espaço de logradouro
resume-se a duas soluções, que variam consoante a relação de cota que

Fig. 320 	 (esquerda) B.S.S.P. | Bloco R |
planta parcial do piso r/c | escala
1:200.
Fig. 321 	 (direita) B.S.S.P. | Blocos P e Q |
planta parcial do piso r/c | escala
1:200.
Legendas:
Espaço de circulação comum
Pórtico de acesso público

362 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 42.
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Fig. 322 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
Q | escadas de acesso ao pótrico
de entrada | 05/2018.

o edifício estabelece com terreno. O tratamento ponderado e atento

Fig. 323 	 (cima, direita) B.S.S.P. | Bloco Q
| vista da fachada poente, com
o rasgo horizontal do pórtico |
10/2018.

níveis de pavimento, na colocação de canteiros nos limites dos pórticos,

Fig. 324 	 (baixo, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
R | ligação do pórtico ao passeio
público | 05/2018.
Fig. 325 	 (baixo, direita) B.S.S.P. | Bloco Q
| espaço adjacente a um dos átrios
de entrada | 10/2018.

destes espaços, reflete-se no uso de materiais diferentes para os vários
ou no desenho dos muros da guarda que se dobram em bancos. Estas
configurações proporcionam referências à escala humana e sentido
acolhedor aos espaços. O espaço interior do átrio tem dimensões generosas
e estabelece uma relação visual aberta com o pórtico, graças ao sistema de
caixilharia em madeira, com painéis envidraçados, do mesmo modo que foi
utilizado no primeiro bloco.
Esta solução dos pórticos remete-nos para uma outra obra com
relevância significativa para este estudo, que estava a ser construída ao
mesmo passo que a urbanização da zona da Pasteleira, num ponto geográfico
relativamente próximo, localizado na Avenida da Boavista. Referimo-
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Fig. 326 	 B.S.S.P. | espaço de logradouro
entre os Blocos P e Q | 10/2018.
Fig. 327 	 Parque Residencial do Foco
(1959), Av. da Boa Vista, Porto
| Agostinho Ricca e outros
| espaço de logradouro entre
blocos | 08/2018.

nos ao projeto do Parque Residencial do Foco, projetado pelo arquiteto
Agostinho Ricca, em 1959.363 A referência e comparação desta obra com
o nosso caso de estudo justifica-se fundamentalmente pela semelhança
identificada na implantação dos quatro blocos perpendiculares à Avenida,
separados por logradouros exteriores entre si. Porém, deve-se tomar nota
que o projeto do Foco se assenta num terreno nivelado, portanto, com
condições de implantação relativamente mais favoráveis, em comparação
com a situação dos blocos da Pasteleira. No Foco, recorreu-se também ao
vazamento parcial do piso de entrada, através do sistema de pórticos, para
se estabelecer uma relação visual contínua que atravessa os blocos. Porém,
o espaço que se considera publicamente acessível, é relativamente reduzido,
363 O projeto, de construção particular, foi realizado em conjunto com os arquitetos João
Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro, segundo os dados registados em «Mapa da
Habitação». A elaboração do projeto iniciou-se em 1959 e o conjunto foi inaugurado
em 1973.
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Fig. 328 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
R | espaço de pórtico | 10/2018.
Fig. 329 	 (cima, direita) B.S.S.P. | Bloco Q |
espaço comum aberto com vista
para o bloco R | 10/2018.
Fig. 330 	 (baixo,
esquerda)
Parque
Residencial do Foco | espaço de
pórtico | 07/2018.
Fig. 331 	 (baixo, direita) Parque Residencial
do Foco | espaço comum do piso
r/c, aberto para o logradouro |
07/2018.

de modo a favorecer a área do espaço comum, que é interiorizado através de
grandes painéis de vidro, e com um desenho de interiores sofisticadamente
complementado por mobílias e peças decorativas. A uma cota inferior, o
edifício dispõe-se de um pátio exterior que, embora seja de acesso privado,
estabelece relação visual direta com o espaço de entrada na cota superior.
Do lado oposto às entradas, uma faixa verde contínua, com arbustos altos,
separa o edifício do espaço de circulação pública, proporcionando um
carater mais resguardado aos espaços interiores privados.
Voltando a nossa análise para a organização interior dos 3 blocos
da Pasteleira, foram identificadas duas composições, que diferem
principalmente na orientação dos compartimentos.364 A composição interior
364 Foram identificadas outras diferenças, que consideramos menos relevantes, para esta
análise, nomeadamente a o posicionamento do núcleo de acesso vertical, em relação à
fachada,
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dispostas na fachada nascente, enquanto que na composição que se repete
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nos dois blocos seguintes – que têm cada um, 14 m de largura e 43,10 m
de comprimento –, os mesmos espaços principais dispõem-se na fachada
poente. Embora a solução de organização dos espaços em níveis diferentes
não tenha sido reaplicada, manteve-se presente a preocupação dos arquitetos
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Fig. 332 	 (esquerda) B.S.S.P. | Bloco R |
planta parcial do piso r/c, com
marcação das funções do fogo T4
(4 por piso) | escala 1:200.
Fig. 333 	 (direita) B.S.S.P. | Blocos P e Q
| planta parcial do piso r/c, com
marcação das funções do fogo T4
(4 por piso) | escala 1:200.
Legendas:

em criar espaços socialmente dinâmicos, no ambiente doméstico: a ligação

Zona privada

direta entre a cozinha e sala comum; espaços de distribuição com ambientes

Zona comum

diferenciados, através do desenho articulado não só dos compartimentos,

Zona de serviço

como também de mobiliário encastrado nas paredes. A mesma ideia da

Circulação

varanda, como elemento que prolonga a vida doméstica para o exterior,

Varanda/terraço
Espaço verde

assume na organização dos fogos destes blocos, a função de “pátio de
articulação entre a zona de estar e a de refeições, obviamente inspirada no
bloco e habitação de A. Aalto, do Bairro de Hansa, em Berlim”.365
A diferença identificada na organização interior dos blocos reflete-se
em composições ligeiramente distintas das fachadas, entre o bloco nascente
e os outros dois blocos. No primeiro caso, a fachada nascente apresenta um
tratamento volumétrico recortado, especialmente destacado pelas saliências
que correspondem às varandas-pátios da sala comum. Do lado oposto,
onde estão dispostos os quartos, a composição da fachada é mais regular,
quebrado em dois momentos que denunciam a localização das caixas de
escada.
365 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, p. 42.
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Fig. 335 	 B.S.S.P. | Bloco R | planta do piso r/c | escala 1:500.
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Fig. 334 	 B.S.S.P. | Bloco R | fachada
nascente | 10/2018.
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Fig. 340 	 Edifício de Habitação de Hansa | planta do piso r/c | escala aprox. 1:500.
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Fig. 341 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | Bloco
P | fachada poente | 10/2018.
Fig. 342 	 (cima, direita) B.S.S.P. | Bloco
P | pormenor da esquina entre
a fachada poente e o topo sul |
10/2018.
Fig. 343 	 (baixo) B.S.S.P. | Bloco Q |
fachada nascente | 10/2018.

No caso dos seguintes dois blocos, a fachada nascente, que tem
aberturas para os quartos, é fortemente marcada pelos vãos horizontais
contínuos – pontualmente interrompidos pelas duas caixas de escada. Já
a fachada poente, onde estão dispostos os compartimentos como a sala e
a cozinha, apresenta características volumétricas semelhantes aos blocos
acima descritos, onde expressão das varandas recuadas, marca ritmicamente
a composição. Contudo, a expressão exterior atual destes blocos não
corresponde à proposta original, tal como referido por Ramalho, pois as
“necessidades de defesa aos ventos e protecção visual” presentes nestes
dois blocos, conduziram ao encerramento desses espaços-varanda, sem
anular totalmente a sua presença na fachada, através da utilização de uma
dupla fenestração.366
366 RAMALHO, Pedro, Itinerário, 2ª ed., Porto: FAUP Publicações, 1989, pp. 42-43.
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4.3.5. Relação entre o bloco e o espaço exterior – outros
exemplos
A diversidade dos projetos do bairro, para além de se refletir na
linguagem arquitetónica, encontra-se também no desenho do espaço
de entrada e dos átrios, que comportam dimensões e ambientes muito
diferentes. Entre os vários projetos, destacamos as três torres de habitação,
fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, o desenho dos
espaços de entrada nestes edifícios, tem qualidades que não se repetem
com frequência, nos outros projetos do conjunto. O átrio de entrada
comporta 2 pisos, que se relacionam com exterior, de modos diferentes:

DUCED BY AN AUTODESK STUDENT
VERSION
a entrada principal realiza-se através de escadas; por baixo desta, realiza-se

a entrada secundária, que se situa ao mesmo nível que a rua. O interior do
Fig. 344 	 (cima) B.S.S.P. | planta
localização das 3 Torres.

de

Fig. 345 	 (baixo, esquerda) B.S.S.P. | Torre
de Habitação (196?) | autoria
por atribuir | planta do piso de
entrada | escala 1:400.
Fig. 346 	 (baixo, direita) B.S.S.P. | Torre de
Habitação | espaço do átrio com
pé-direito duplo | 10/2018.

piso inferior tem um espaço com pé-direito duplo, o que possibilita uma
relação direta entre os dois níveis. Todo o espaço do átrio é concebido
com dimensões e escala adequadas para o momento de transição, e recebe
boa iluminação natural, graças aos planos envidraçados, que vencem toda a
altura do pé-direito duplo.
Em segundo lugar, esta solução tipológica e a expressão arquitetónica
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

das torres, remetem-nos a outras notáveis obras de construção em altura,

Legendas:
Espaço de circulação comum

nomeadamente às torres do Conjunto Habitacional do Luso-Lima, de José
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Fig. 347 	 (cima, esquerda) B.S.S.P. | Torres
de Habitação | escadas de ligação
entre passeio público e átrio de
entrada do edifício | 05/2018.
Fig. 348 	 (cima, direita) Fotografia de
uma das Torres do Sector Sul da
Pasteleira | 196?.
Fig. 349 	 (baixo) Conjunto Habitacional do
Campo do Luso (1962), Porto | J.
C. Loureiro | pala da entrada para
o edifício que se prolonga até à
rua | 12/2018.

Carlos Loureiro. Esta referência não é de todo aleatória, dada a proximidade
temporal da construção dos projetos: a 1ª fase do Conjunto Luso-Lima, na
qual estavam integradas as torres, foi projetada e construída entre 1961 e
1968367, sendo que as primeiras torres da Pasteleira Sul já estavam construídas
em 1965.368 Numa primeira leitura da configuração exterior das torres, os
dois projetos apresentam alguns aspetos de semelhança, nomeadamente
no uso do azulejo como principal revestimento exterior, e nas marcações
das varandas salientes. Conhecendo a presença e o uso criativo do azulejo,
367 FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra:
Caleidoscópio, 2012, p.79. Uma informação adicional, em «Mapa da Habitação», indica
que a licença de construção dos Blocos B e C, referentes às torres, foi aprovada em
1962.
368 Dado confirmado pelas fotografias das torres (umas em construção e outras já com as
obras finalizadas), disponíveis na página digital de GISA.
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nas várias obras de Carlos Loureiro, pondera-se na possibilidade de o
arquiteto ser o autor das torres da Pasteleira, sobretudo depois de verificar
Fig. 350 	 (cima, esquerda e direita) B.S.S.P.
| Torres de Habitação | átrio de
entrada com a parede principal
revestida de azulejo artístico |
10/2018.

a existência de uma composição de azulejos, aplicada na parede central do

Fig. 351 	 (baixo,
esquerda)
Torres
Vermelhas de Aveiro (1969) | J. C.
Loureiro.

horizontal das lajes nas fachadas das torres. Pode-se notar que se trata de

Fig. 352 	 (baixo, centro) Torres de LusoLima (1962) | J. C. Loureiro |
12/2018.

por exemplo no Edifício Parnaso (1954), no Campo do Luso (1962) e nas

Fig. 353 	 (baixo, direita) Torres do Sector
Sul da Pasteleira Sul (196?) |
autoria por atribuir | 05/2018.

Pasteleira, o que se verifica é a marcação vertical das varandas e dos longos
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átrio principal. Porém, existem também outros indícios que tornam mais
reticente, a atribuição da autoria, como por exemplo, o aspeto da marcação
uma característica que está presente em várias obras do arquiteto, como
Torres Vermelhas de Aveiro (1969). Já no caso das Torres do Sector Sul da
planos de azulejo, nas fachadas norte e sul dos edifícios.
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Um outro projeto do Sector Sul da Pasteleira, que nos pareceu
interessante mencionar, é o edifício desenhado por José Pulido Valente,
entre 1968 e 1971. Neste projeto, é-nos demonstrado a intenção em
estabelecer uma ligação entre o interior do edifício e o espaço exterior
envolvente, através do desenho de duas escadas – que correspondem ao
número de lotes de bloco – que fazem ligação entre a caixa de escadas
de acesso vertical, e o espaço de relvado do lado oposto às entradas. A
expressão plástica que as escadas adquiriram, através da forma escultórica e
da cor laranja saturada, forma um contraste marcante com a sobriedade das
paredes brancas do edifício. Deste modo, o foco visual criado pelas escadas
ajuda a dinamizar o ambiente insípido do exterior.

Fig. 354 	 B.S.S.P. | planta de localização do
Bloco de Habitação (1968-1971) |
José Pulido Valente.
Fig. 355 	 B.S.S.P. | Bloco de Habitação
de José Pulido Valente | vista
da fachada de tardoz com as 2
escadas de ligação entre o espaço
verde e os acessos verticais
interiores | 05/2018.
Fig. 356 	 (baixo, esquerda) Bloco de
Habitação de José Pulido Valente
| escadas exteriores | 05/2018.
Fig. 357 	 (baixo, direita) Bloco de Habitação
de José Pulido Valente | escadas
exteriores | 10/2018.
Notas da autora: nota-se que o ambiente do
espaço exterior varia consoante as diferentes
estações do ano; varia nas condições
iluminação natural, assim como no aspeto
do pavimento.
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implantação original do conjunto
das Torres Vermelhas (1966) |
João Serôdio e outros | escala
aprox. 1:5000.

216

Escola Básica de
Paulo da Gama

o

4. A PASTELEIRA E OS SEUS CASOS DE ESTUDO

4.4. Bairro da Previdência –
da Pasteleira (1966-1972)

as

Torres Vermelhas

Se nas décadas 1930 e 40, a zona da Pasteleira ainda se encontrava
num estado rural, as estratégias de urbanização iniciadas a partir dos
anos 1950, veio a anular, progressivamente, esse caráter. Seis anos após a
inauguração do Bairro Económico da Pasteleira, e ao mesmo tempo que
decorria a construção dos edifícios no Sector Sul da Pasteleira, foi projetado
um Bairro Social da Previdência, em 1966, localizado no sector poente da
Pasteleira, hoje vulgarmente conhecido como as ‘Torres Vermelhas da
Pasteleira’. Sob o regime das “Casas de Renda Económica”, e financiado
pela Federação das Caixas da Previdência, a construção do conjunto
finalizou-se por volta de 1972,369 e o projeto contou com a participação dos
arquitetos João Serôdio370, Luís de Almeida d’Eça371 e Rui Paixão – tendo
este último autor participado também no projeto dos edifícios do Bairro
Económico da Pasteleira.372
Foram construídos 500 fogos no total, distribuídos pelos 12
edifícios que compõem o conjunto. A designação de ‘Torres Vermelhas’
adveio, evidentemente, das 6 torres, cuja característica que causa maior
impacto visual, é a sua cor vermelha, proporcionada pelo tijolo utilizado
no revestimento das fachadas. Todavia, não deixa de ser interessante a
referência, a um outro conjunto de habitação coletiva, também conhecido
com o mesmo nome, por razões idênticas – as Torres Vermelhas de Aveiro
–, projeto solicitado pela câmara, ao arquiteto José Carlos Loureiro, em
1969. Trata-se da construção de quatro volumes habitacionais em torre,
implantados num terreno camarário, que seria posteriormente posto em
venda. Embora o conjunto global comporte escalas e dimensões mais
reduzidas, em comparação com o caso na Pasteleira, as Torres de Aveiro
continuam a ser uma referência interessante de comparação, pela solução
de implantação e a consequente relação dos espaços exteriores com os
volumes construídos.
369 Segundo os dados registados sobre o projeto, em «Mapa da Habitação».
370 Tendo sido um dos arquitetos que participou no projeto de arquitetura do Parque
Residencial do Foco.
371 Participou no projeto de arquitetura do Grupo de Moradias Populares do Bom Sucesso
(1956), e do Carvalhido (1957). Curiosamente, foi também o arquiteto que projetou o
Bairro das Sobreiras (1ª e 2ª fase) – que pertence ao regime das “Casas para Famílias
Pobres” –, entre 1952 e 1955, e localiza-se no terreno a poente do Sector Sul da
Pasteleira.
372 Participou também no projeto de vários outros Grupos de Moradias Populares,
incluindo o do Carvalhido (1957), do Outeiro (1ª fase, 1958; 2ª fase, 1964), e do
Contumil (1ª fase, 1971; 2ª fase, 1974).
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4.4.1. Relação dos limites com a estrutura urbana envolvente
A localização do conjunto das Torres Vermelhas é também
privilegiada, num terreno que se situa numa cota elevada, com vista aberta
para o Rio Douro e a Foz. A proeminência das torres, dotada pela altura dos
volumes e pelo material construtivo das fachadas, destaca-se das restantes
construções e marca fortemente a paisagem da encosta do Douro, como
se pode confirmar, na sua visualização desde a Ponte da Arrábida. Embora
o conjunto esteja situado numa freguesia diferente dos restantes casos de
estudo373 – de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde –, não constitui um fator
para a sua exclusão no nosso estudo. Tendo em conta que o estudo está
focado no processo de urbanização, de construção das diferentes partes que
compõem e caracterizam a área da Pasteleira atual, e não está dependente à
definição das zonas administrativas, pois as diferentes intervenções urbanas
estabelecem sempre uma relação de continuidade, percetível no espaço.
Todo o perímetro do bairro é delimitado por vias de circulação
rodoviária, sendo uma estratégia urbanística idêntica aos casos anteriores,
que já estava estabelecida no Plano Diretor. O limite norte é definido
pela Rua Bartolomeu Velho, que liga o conjunto ao Bairro Económico
da Pasteleira, e ao Parque de Serralves, no sentido nascente; à Avenida
Marechal Gomes da Costa, através da ligação da Rua João de Barros,
passando pelo bairro operário, no sentido norte; e à zona da Foz – Praça
do Império –, no sentido poente. No limite nascente, a Rua Gomes Eanes
de Azurara, define a fronteira entre o conjunto e o Parque da Pasteleira –
373 Os outros três casos de estudo, pertencem todos, à freguesia de Lordelo de Ouro e
Massarelos.
Fig. 360 	 As Torres Vermelhas vistas no
Parque da Pasteleira | 07/2018.
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que tem uma das entradas localizadas nessa mesma rua. A frente sul do
conjunto é definida pela Rua de Diogo Botelho, que por sua vez, estabelece
uma ligação igualmente próxima com o conjunto das habitações privadas
do Sector Sul. Por fim, do lado poente, a Rua Fernão Lopes, onde estão
localizados dois blocos-torre que, em contraste com as Torres Vermelhas
ao lado, apresentam alturas significativamente mais reduzidas.
A massa construída da envolvente mais próxima é relativamente
dispersa. A sul da Rua de Diogo Botelho, na zona da Granja de Baixo,
verifica-se uma concentração de edificações de altura média-baixa – sendo,
na maioria, casas burguesas do século XVIII de 3 a 4 pisos, preexistentes à
urbanização desta zona poente do Porto –, que se desenvolvem sobre uma
encosta, cujo relevo é pouco acentuado. Os blocos de habitação luxuosa, que
se situam em frente às Torres Vermelhas, embora tenham alguma presença
marcada pela volumetria, as cérceas dos blocos estão adaptadas ao declive
do terreno, o que evita a obstrução total da vista privilegiada das habitações
em torre. Para além desse aspeto, a implantação destas construções está
mais afastada, através da duplicação da via de circulação, tornando o espaço
em frente às torres mais amplo, e proporcional à escala dos volumes. Já
numa cota mais elevada, no terreno situado a norte e a poente do Bairro
das Torres Vermelhas, predominam-se a construção de conjuntos de
habitação coletiva – destinados a grupos sociais com poder económico
médio-elevado –, de expressão claramente moderna, compostos por um
número médio de pisos mais elevado. A dispersão das implantações e a
aleatoriedade da expressão arquitetónica destes projetos, conferem à zona
um carácter fragmentado, e acentuam a segregação das diferentes partes.

Fig. 361 	 (esquerda e direita) Habitações
de luxo, implantadas a uma cota
mais baixa, a sul da Rua de Diogo
Botelho | 05/2018.
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Fig. 363 	 Fotografia do Bairro das Torres
Vermelhas da Pasteleira em
construção.
Fig. 364 	 (baixo,
esquerda)
Torres
Vermelhas de Aveiro (1969) | J. C.
Loureiro.
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4.4.2. Princípios de organização do bairro
Tendo em conta a data em que se inserem o plano e a construção do
conjunto – entre finais de 60 e inícios de 70 –, este bairro apresenta claras
mudanças na sua solução urbanística, o que reflete uma atitude crítica, que
começava a ganhar predomínio no debate das disciplinas de arquitetura
e urbanismo, referente à adoção banalizada dos princípios modernistas,
especialmente nos empreendimentos de grande escala nas cidades.
A implantação dos volumes já não é regida apenas pela estrutura dos
canais de circulação, e deixa de estar inteiramente alicerçadas às questões
de orientação solar. É dotada de uma composição arquitetónica, que visa
diferentes formas de organização dos espaços exteriores do conjunto.
Deste modo, identificamos dois tipos de implantação volumétrica. O
terreno a sul do bairro, com uma forma estreita e longa, delimitada por
vias de circulação, é composto por 6 torres no seu total, cuja implantação
terá sido influenciada pelas condições privilegiadas, oferecidas pela vista
orientada a sul, numa situação semelhante ao Sector Sul da Pasteleira. A
implantação divide-se em dois grupos de três torres – que formam uma
relação geométrica triangular entre si –, estando cada grupo posicionado
num dos lados extremos do terreno. Por um lado, esta divisão permite a
abertura de um espaço vazio central, o que torna o bloco central do bairro
mais visível, a partir da Rua de Diogo Botelho. Por outro lado, a posição
dos dois grupos de torres nos extremos, aponta também a transição dos
gavetos. As torres libertam espaços de dimensões generosas entre si, e os
espaços verdes que circundam cada torre desenham pequenas ilhas, que se
interligam através do sistema de circulação.
Fig. 367 	 B.T.V.P. | implantação das torres
| 10/2018.
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Fig. 368 	 B.T.V.P. | planta de localização
dos 6 blocos | escala 1:5000.

Rua de Ba
rto

lomeu Ve
lho

A

Rua A
ndr
éd
eR
es
e

Lo
pe
s
ão

F
Campo de
Jogos

Parque
Infantil

a

Re

Associação dos
Moradores do Bairro
Social da Pastele
ira

se

n

de

ote
lho

Rua R

L
J

ui d e

G

Pina
R u a R u i d e Pi n

I

Rua d
e

222

nd
e

E

ra
Rua Gome
s Eanes de Azura

Ru
aF
er n

e
nd

Rua A
ndr
éd
eR
ese
D

R u a A n d ré d e

in
i de P
Rua Ru

M

Fig. 371 	 (baixo, direita) B.T.V.P. | Bloco F
e Torre G | 05/2018.
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Fig. 369 	 B.T.V.P. | vista dos blocos e do
espaço exterior envolvente |
05/2018.
Fig. 370 	 (baixo, esquerda) B.T.V.P. |
fachada do Bloco D voltada
para o espaço exterior central |
05/2018.
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A segunda composição identificada, que está implantada numa cota
mais elevada, ocupa toda a extensão do terreno, situado a norte da Rua Rui
de Pina – uma das ruas que atravessa o interior do bairro. A disposição
dos 6 volumes – blocos horizontais que não ultrapassam dos 6 pisos –,
desenvolvem-se concentricamente, em torno de um espaço exterior
público374, situado sensivelmente no centro da composição. Pensa-se que
uma das razões para a implantação dos blocos em forma de arcos, terá sido
a própria forma que o limite do terreno toma nessa zona do conjunto.375 A
configuração geométrica ligeiramente encurvada, tanto dos blocos, como
da rua, pode ser interpretada como uma resposta condicionada pela própria
forma que o limite desenha. Os blocos estão implantados paralelamente em
relação à Rua André de Resende – uma segunda rua que circula no interior do
bairro –, com quebras desfasadas entre os si, introduzindo diferentes pontos
ligação entre a envolvente exterior e o espaço aberto central. Este espaço
central é, por sua vez, definido por 3 blocos, e colmatado por uma torre
– que funciona como elemento de articulação entre as duas composições.
Estes aspetos revelam as intenções arquitetónicas no desenho do Plano
de Pormenor, que não se resumem apenas à distribuição racionalmente
ordenada dos volumes. Relacionam-se também com a criação de diferentes
ângulos de perspetiva visual, que dinamizem a perceção do espaço.
O sistema de circulação é na mesma composto por uma hierarquização
das vias, consoante a sua função. No caso deste conjunto, são identificadas
duas ruas principais de distribuição interior e de relação com as vias
circundantes exteriores ao bairro: a Rua André de Resende, que distribui a
circulação a norte, entre os blocos A, B, C, D, E, e F, e emerge, em forma de
bifurcação, com a Rua Rui de Pina, que, por sua vez, faz a distribuição entre
as torres. A distribuição direta para os edifícios de habitação é realizada
através de percursos pedonais, desenhados por espaços verdes.
Denota-se uma preocupação na definição arquitetónica dos
elementos do conjunto, de um modo clarificado e coordenado, para que
estes possam participar positivamente, na organização dos espaços do
bairro, e ao mesmo tempo, empregar eficazmente as suas funções de:
circulação, habitação, recreação, etc.
374 Segundo a informação registada no projeto original do conjunto, o espaço estava
definido como “zona de recreio a pormenorizar”, o que revela a intenção dos autores,
em estabelecer um espaço público localizado estrategicamente, e relacionado com a
disposição dos volumes.
375 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 83.
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4.4.3. O espaço entre edifícios
Espaços verdes
Sobre o desenho e o tratamento dos espaços verdes, existem alguns
aspetos relevantes a serem apontados, em comparação com as situações
estudas anteriormente. Em primeiro lugar, verifica-se alguma variação
nos critérios de tratamento dos espaços verdes, conforme o tipo de
implantação volumétrica e o sistema de circulação que se associam. O
tema de logradouro, por sua vez, não é abordado neste conjunto, pois os
princípios de implantação dos edifícios não urgem à formação desse tipo
de espaços, de definição geométrica regular, entre os volumes.
Todos os edifícios de habitação são envolvidos por espaços verdes
ajardinados, devidamente definidos por arbustos, que tomam a forma de
muros verdes. Para além de funcionarem como elementos de transição, que
afastam o passeio público dos edifícios, com o objetivo de salvaguardar a
privacidade do ambiente doméstico interior, os espaços verdes desenham
também os momentos de aproximação às entradas principais dos edifícios.
Na composição das implantações em torre, os espaços verdes, definidos
Fig. 372 	 (esquerda) B.T.V.P. | espaço verde
que envolve as torres, com muros
de arbusto que delimita pequenos
espaços ajardinados. | 05/2018.
Fig. 373 	 (direita) B.T.V.P. | caminho
pavimentado que atravessa o
espaço verde entre as torres |
05/2018.

pelo desenho de ruas e de passeios, formam pequenas ilhas que isolam cada
volume. Os extensos relvados comportam dimensões que, por um lado
equilibram a escala volumétrica das torres, e, por outro lado, libertam os
edifícios para os deixarem respirar. No caso dos blocos situados a norte, os
espaços ajardinados adjacentes aos edifícios têm dimensões mais reduzidas,
e funcionam também como ligação entre o passeio público e as entradas
para os edifícios.
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A

plantação

criteriosa

de

árvores

proporciona

corpo

e

tridimensionalidade, aos espaços entre edifícios, de modo realizarem uma
transição entre a escala do volume construído e a escala humana. Além
disso, a densidade e a dimensão arbórea, e a espécie das árvores, variam
consoante as suas localizações no bairro, em função do programa previsto
para os espaços associados. Em comparação com a arborização densa e
monótona do espaço exterior entre as torres I e J, o espaço público central
recebeu um tratamento arbóreo que eleva, certamente, a qualidade de vida
coletiva neste espaço. O ambiente natural é dinamizado pelas árvores de
espécies diferentes, que variam na dimensão das copas, da altura, da cor das
folhagens, etc. Por exemplo, a posição elevada das copas de algumas das
árvores, que deixam revelados os seus trocos delgados, clarificam a nossa
perceção do espaço, e tornam o ambiente mais leve, sem perder o sentido
de abrigo e proteção. Em comparação, as árvores que estão plantadas na
Rua André de Resende, têm já dimensões mais reduzidas, adequadas à
escala da rua e dos edifícios, e ao ambiente mais íntimo, de transição para o
programa habitacional.
Na relação com a estrutura dos arruamentos, os espaços verdes são,
na maioria dos casos, formas sobrantes que resultam do cruzamento de vias
de circulação, e em certos casos, funcionam como elemento de transição
entre cotas, como acontece, por exemplo, no desenho dos limites nascente
e sul do bairro. Nestes casos, formam-se faixas verdes que separam o
percurso pedonal, da circulação automóvel, e o alinhamento das árvores
contribuem para a criação de uma barreira de proteção.

Fig. 374 	 (esquerda) B.T.V.P. | espaço verde
entre as torres com bancos em
pedra| 05/2018.
Fig. 375 	 (direita) B.T.V.P. | espaço central
com árvores de diferentes
dimensões | 05/2018.
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Ruas, passeios e caminhos
Ao contrário da sobreposição de novos sistemas ao desenho original
das circulações, que sucedeu nos dois casos de estudos anteriores, a
composição original das ruas, neste bairro, permaneceu praticamente igual
ao plano, até hoje. De facto, um dos pontos mais importantes de desenho
urbano, traduzido neste conjunto, é a adaptação do sistema de circulação
às lógicas de utilização dos utentes, articulado com a implantação dinâmica
dos volumes. A ideia de ruas sem saída, que restringe o acesso dos carros no
interior dos bairros, é recusada, para dar lugar a um sistema unificador376,
mais humanizado na sua lógica distributiva.377 A definição funcionalmente
clara do esquema de circulação, que se articula com a localização adequada
das entradas dos edifícios, evita possíveis conflitos de uso, que possam
romper com a integridade dos espaços exteriores, nomeadamente o espaço
central do bairro.378
A hierarquização dos canais de circulação, já identificada, refletese também no calibre das dimensões e nos materiais de pavimentação,
verificada nos vários tipos de circulação. As duas ruas principais têm uma
largura que ronda sensivelmente entre 6,50 m e 7,50 m, dimensão essa que
permite passagem de carros e estacionamento paralelo nos dois lados, em
376 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 95.
377 Considerando que passaram cerca de 40 anos desde a construção do bairro, a restrição
quase obsessiva da circulação automóvel, nos planos urbanos modernos, hoje parece um
princípio ironicamente irracional, tendo em conta os modos de vida contemporâneos.
378 A configuração topográfica inerente ao próprio terreno, contribuiu de certo modo, à
restrição da circulação automóvel em determinados espaços.
Fig. 376 	 B.T.V.P. | Rua Rui de Pina, com
carros estacionados nos dois
lados | 05/2018.
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simultâneo.379 Já as vias de acesso às caves, associadas às torres, apresentam
dimensões significativamente reduzidas – por volta de 2,50 m em largura –
que revela um cuidado em não retirar protagonismo aos espaços ajardinados
contíguos.
Na análise das soluções para os espaços de estacionamento exterior,
identificamos duas abordagens: uma referente à implantação em torre e
outra aos edifícios-bloco. Na primeira solução, foram configurados espaços
em forma de bolsa, que concentram os lugares de estacionamento em
pequenos núcleos, localizados entre as torres, ou nas suas proximidades.
A outra abordagem resume-se à disposição de espaços de estacionamento,
em frente aos blocos, diretamente relacionados com a rua. De modo a
demarcar a sua função, os espaços destinados ao estacionamento são
pavimentados em calçada de granito, e a situação de carros parados em
cima de passeios ou nos espaços de relvado foi amplamente evitado, com o
desenho apropriado desses elementos.380
Relativamente à rede de circulação pedonal no interior do bairro,
esta encontra-se profundamente associada aos princípios de implantação
dos edifícios, assim como ao traçado das ruas. Dada o carácter unificador
das ruas, houve a mesma intenção em estabelecer um desenho contínuo
379 A descrição recorreu à referência de uma situação de uso quotidiano, para uma melhor
visualização e perceção física do espaço em questão, o que não significa que as ruas
foram efetivamente desenhadas com tais dimensões, de acordo com esse mesmo uso.
380 Os arquitetos procuraram garantir uma quantidade suficiente de espaços de
estacionamento, correspondentes ao número elevado de moradores previstos para
bairro, e, para além do aspeto quantitativo, a localização conveniente, tendo sempre
em conta o sistema de circulação, e a implantação dos edifícios. Contudo, persistem
as situações de estacionamento espontâneo ao longo das ruas, mesmo não havendo
indicação para tal função.

Fig. 377 	 (esquerda) B.T.V.P. | aspeto do
passeio | 05/2018.
Fig. 378 	 (direita) B.T.V.P. | circulação
para o piso da cave das torres |
05/2018.
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Fig. 379 	 B.T.V.P. | passeio que contorna
a fachada tardoz do Bloco F |
10/2018.
Fig. 380 	 B.T.V.P. | caminho pavimentado,
de ligação entre o estacionamento
exterior e o passeio | 10/2018.
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dos passeios, que acompanham as ruas, e ligar pontualmente às habitações,
através de caminhos que atravessam os espaços verdes. Na relação com
a envolvente urbana, o passeio delimita a fronteira do bairro, conjugado
com faixas verdes arborizadas, que por vezes afastam o passeio das vias
de circulação automóvel. Em casos onde existem diferenças de cota entre
a envolvente e o terreno do bairro, o acesso pedonal é realizado através
de escadas pontualmente localizadas.381 As vias de circulação pedonal –
que incluem passeios e caminhos de acesso aos edifícios – comportam
dimensões mais reduzidas, que podem variar entre 2 m e 2,80 m.
Apesar de tudo, algumas configurações do espaço público
encontram-se desatualizadas e em deficientes condições, como se pode
confirmar, num artigo da Público, a propósito de um protesto dos moradores,
devido à falta de obras no bairro. Segundo os argumentos apresentados
pela associação de moradores, o descontentamento adveio da demora
das intervenções prometidas pela câmara, que se centram essencialmente
nos seguintes aspetos: “requalificação dos passeios pedonais”, que ainda
se encontram, alguns deles, em terra batida; “introdução de rampas de
acessos para deficientes e ou pessoas com problemas de mobilidade”; e
“colocação de passadeiras para peões e sinalização mais adaptada sobre o
circuito automóvel”.

382

Através desta breve referência, queremos apenas

realçar, por um lado, esta tomada de consciência geral do público, sobre a
importância da qualificação do espaço urbano, e do impacto da mesma, na
vida quotidiana dos moradores. Por outro lado, sublinha-se ainda o défice
na capacidade de dar resposta mediante as exigências dos moradores, pela
parte da entidade responsável pelas obras do espaço público.
Equipamentos coletivos; espaços de apoio à comunidade
Em relação à implantação de equipamentos coletivos, e à disposição
de espaços de apoio aos moradores, são identificados 4 elementos, todos
relacionados com o espaço exterior central. Destacamos, em primeiro lugar,
o bloco F, que contribui significativamente para a dinamização da vida
coletiva no interior do bairro, dada a configuração singular do edifício. Por
um lado, a sua volumetria em forma de arco contribui para a consolidação
381 CARVALHO, Patrícia, «Moradores das torres da Pasteleira protestam por falta de
obras», Público, 17/10/2018. Em <https://www.publico.pt/2018/10/17/local/
noticia/moradores-das-torres-da-pasteleira-protestam-por-falta-de-obras-1847943>,
acedido em 2/12/2018.
382 Situação identificada no terreno sul do bairro, onde as escadas estão localizadas de
modo a ligar o passeio às entradas para as torres.
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Fig. 381 	 B.T.V.P. | planta de localização do
Bloco F | escala 1:5000.
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Fig. 383 	 B.T.V.P. | Bloco F | espaço de
galeria exterior que atravessa o
edifício, com uma das entradas
para os fogos do lado esquerdo |
05/2018.
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da forma geométrica do espaço central. Por outro lado, o bloco F tem no
piso térreo, duas grandes aberturas transversais, que estabelecem ligação
direta desse espaço, com a Rua de André de Resende. Para além dos 4
núcleos de acesso às habitações – que se desenvolvem nos pisos superiores
–, o espaço do piso térreo está desenhado de modo a ser ocupado por

Fig. 384 	 B.T.V.P. | Bloco F | aspeto do
espaço de galeria | 05/2018.
Fig. 385 	 B.T.V.P. | Bloco F | espaço
da galeria frequentado pelos
moradores do bairro | 10/2018.
Fig. 386 	 B.T.V.P. | uma drogaria situada no
Bloco | 10/2018.

programas comerciais, de pequenas dimensões. Atualmente, podemos
encontrar uma farmácia e um café/restaurante – este último bastante
frequentado pelos moradores. O recuo do piso térreo, em relação ao plano
da fachada virada a sul, permite a criação de uma galeria contínua, ao longo
do comprimento do bloco, que funciona como espaço de transição entre a
rua e as entradas, tanto para as habitações, como para os espaços comerciais.
Porém, os espaços de serviço associados aos estabelecimentos comerciais
estão, por sua vez, dispostos na fachada voltada para o espaço central, o
que nos parece ser um aspeto contraditório com o ambiente coletivo que se
procura proporcionar a esse mesmo espaço exterior.383
As configurações tão particulares deste bloco, remetem-nos para o
Complexo da Galeria dos Pinhais da Foz coletiva – um conjunto de habitação
coletiva em condomínio –, situado na Rua João de Barros, cuja organização
do programa tem certos aspetos pertinentes para a discussão do tema. O
conjunto de referência é composto por 3 blocos de habitação, ligadas entre
si através de uma extensa plataforma horizontal, que funciona como uma
galeria comercial, com os estabelecimentos principalmente localizados
na frente da rua. O interior da estrutura, por sua vez, cumpre funções de
383 Questionamos se não teria sido uma mais interessante, a disposição das entradas das
habitações, e dos estabelecimentos comerciais, voltadas para o espaço exterior central.
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Fig. 387 	 (cima, esquerda) Planta de
localização do Bairro das Torres
Vermelhas e a Galeria dos Pinhais
da Foz | escala 1:10000.
Fig. 388 	 (cima, direita) Galeria dos Pinhais
da Foz (197?) | João Serôdio
(?) | espaço exterior coberto,
onde se localizam alguns dos
estabelecimentos comerciais do
complexo, com esplanadas |
05/2018.
Fig. 389 	 (meio) Galeria dos Pinhais da
Foz | espaço interior da galeria
comercial, com um rico desenho
espacial: pátios ajardinados,
bancos
para
descanso,
pavimentação do chão em calçada
| 05/2018.
Fig. 390 	 (baixo, esquerda) Galeria dos
Pinhais da Foz | relação visual
entre o interior da galeria
comercial e a rua exterior |
05/2018.
Fig. 391 	 (baixo, direito) Galeria dos Pinhais
da Foz | relação entre o espaço
de circulação interior e os pátios
ajardinados | 05/2018.
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caráter misto – acesso às habitações, circulação de serviço, e localização de
lojas suplementares – que dinamizam o ambiente do espaço interiorizado.
Um dos aspetos de semelhança com o bloco F, que consideramos ser
mais interessante, encontra-se no desenho dos três pontos de acesso ao
interior da galeria, com configurações claramente percetíveis desde a rua,
e demarcadas por uma penetração visual para o logradouro verde, que está
situado no interior do complexo. Estas marcações pontuais, ao longo do
espaço interior de galeria, proporcionam momentos de iluminação natural,
complementados por delicados arranjos verdes. Nas transições angulares
que a geometria do espaço interior comporta, procurou-se fomentar o
sentido de coletividade384 que estes alargamentos potenciam, através do
desenho de bancos, cujos assentos tomam contornos curvilíneos que
atenuam as arestas retas formadas pelos planos verticais. Contudo, deve-se
clarificar que, embora a galeria aparenta ser de livre acesso no seu período
de funcionamento durante o dia, dispõe-se de sistemas de encerramento
que condicionam o acesso público, dado que se trata de um complexo de
habitação em condomínio.
Referindo-nos agora à composição da zona central do Bairro das
Torres Vermelhas, esta concentra 3 estruturas de uso coletivo: um campo
desportivo, integrado com uma estrutura de apoio, de configuração básica;
um parque infantil; e um edifício de 2 pisos, que atualmente é ocupado
384 A configuração arquitetónica do espaço realça o ambiente coletivo do interior da galeria,
como este se fosse verdadeiramente um espaço público interiorizado. O pormenor na
pavimentação do chão, que combina lajetas de vidraço claro em contraste com calçada
de vidraço negro, faz referência à expressão da calçada portuguesa, tipicamente usada
na pavimentação do espaço público.

Fig. 392 	 B.T.V.P. | parque infantil do
espaço central, e o Bloco D no
plano do fundo| 05/2018.
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pela Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira. Toda a zona
central é demarcada por uma pavimentação diferente do restante passeio
circundante, e verifica-se a colocação de mobiliário urbano, embora
seja escassa na quantidade, o que contribui pouco para a caracterização
arquitetónica do espaço. Um dos aspetos que consideramos mais frágeis
nesta composição central, é a ausência de um princípio claro de organização
espacial, resultando na produção de espaços sobrantes entre as estruturas
coletivas, com sentido de uso ambíguo. Para além disso, o desenho
arquitetónico incoerente dos elementos constituintes – e na sua relação
com os blocos habitacionais envolventes – proporciona ao espaço um certo
caráter heterogéneo e sentido aleatório.

Fig. 393 	 B.T.V.P. | Associação dos
Moradores do Bairro Social da
Pasteleira (Torres Vermelhas) |
05/2018.
Fig. 394 	 B.T.V.P. | mobiliário urbano do
espaço central | 05/2018.
Fig. 395 	 B.T.V.P. | campo desportivo do
bairro, com instalações de apoio,
e o Bloco F no plano de fundo |
05/2018.
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Fig. 396 	

Piscina Eng.
Armando
Pimentel
Planta de síntese da organização interior do bairro | Caso C: Bairro das Torres Vermelhas da Pasteleira (B.T.V.P.) | Escala
1:2000

Legendas:
Acessos verticais para os fogos
Equipamentos/instalações de uso coletivo
Circulação pedonal:

Circulação automóvel:
Principais vias envolventes
Vias propostas no plano

Principais percursos pedonais

Vias introduzidas posterioremente

Situações de partilha c/ automóvel,
ou sem devida pavimentação

Espaços de estacionamento, ou lugares ocupados pela
mesma função
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4.4.4. Aproximação ao bloco e à célula de habitação
Já na análise sobre os princípios de organização do bairro,
identificámos duas tipologias de edificação, que estabelecem, cada uma,
uma relação particular com o espaço exterior. Em primeiro lugar, a torre,
que transmite um certo sentido autónomo, seja pela configuração do espaço
verde que o rodeia, ou pelas ligações pedonais necessárias para se relacionar
com as ruas principais de circulação. Seguidamente, o bloco, que pela
implantação próxima e alinhada com a rua, marca com mais força os limites
do canal de circulação, e dinamiza também o movimento nesse espaço –
seja de pessoas ou de carros –, com a localização das entradas voltadas para
a frente da rua. Importa-nos referir ainda que a configuração arquitetónica
dos espaços de entrada principal dos edifícios, dependeu das tipologias de
edificação, acima referidas, assim como do número e dos tipos de fogo que
cada edifício é composto. As tipologias habitacionais desenvolvidas nestes
edifícios basearam-se, em todos os casos, no sistema de acesso vertical
múltiplo, podendo ser compostos por fogos que variam entre os tipos T2
e T5. Os princípios de organização interiores das habitações, enquadramse dentro dos padrões comuns deste sistema de associação de fogos, e em
certos casos, foi necessário a adaptação do modelo base, para dar resposta
a situações de exceção, exigidas pela forma geométrica do edifício.
Torres – acesso vertical múltiplo
As torres foram os primeiros edifícios a serem construídos, referindonos mais concretamente, às três torres que estão situados a poente do
terreno.385 A materialidade exterior da torre é caracterizada sobretudo pelo
tijolo vermelho que cobre grande parte da superfície do edifício, e retrata, do
mesmo modo que o bloco projetado por Ramalho e Fernandez, no sector
de construção privada, a influência estrangeira, nomeadamente finlandesa e
inglesa, na produção arquitetónica a partir da década de 1960, em Portugal.
Esta influência, relacionada com a expressão material do edifício, não se
traduziu na transposição direta ou na imitação de materiais utilizados nos
contextos estrangeiros, mas sim na reconstrução de uma modernidade que
se integra com a tradição específica de cada lugar.386
385 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 79.
386 Neste sentido, para além do tijolo, o azulejo – enquanto material tradicional português –
foi também frequentemente utilizado como revestimento exterior, em obras projetadas
na década de 60, nomeadamente no Conjunto do Campo Luso-Lima, e nas Torres do
Sector Sul da Pasteleira.
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A base de cada torre é ocupada por um piso parcialmente enterrado,
com espaços de arrecadação dos moradores, e o acesso realiza-se através
de uma discreta rampa, num dos lados laterais do volume. Numa cota mais
elevada, os caminhos pedonais fazem o acesso às entradas para as torres,
que estabelecem por sua vez, uma diferença de meio piso, em relação
ao primeiro andar de habitação. Dada a orientação constante das torres,
as entradas estão sempre orientadas a norte, e são denunciadas por um
pequeno volume, que se projeta do plano da fachada. A porta de entrada
está ligeiramente recuada, deixando um pequeno espaço coberto. O átrio
de entrada, que tem cerca de 4,60 m em largura e 3,50 m em profundidade,
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funciona como espaço de transição, e está separada do núcleo dos acessos
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por uma porta. O sistema de organização das torres é composto sempre

Fig. 397 	 B.T.V.P. | Torre I | planta do piso
r/c, composto por fogos T3 (4) e
T4 (1) | 1:500.
Fig. 398 	 (baixo, esquerda) B.T.V.P. | espaço
de entrada da torre | 05/2018.

5.60

Fig. 399 	 (direita) B.T.V.P. | aspeto do
percurso até à entrada da torre |
10/2018.
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Legendas:
Espaço de circulação comum
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T3
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Fig. 401 	 Torre do Sector Sul da Pasteleira
| autoria por atribuir | planta do
piso-tipo | escala 1:500.
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Fig. 402 	 Torre do Campo do Luso | J. C.
Loureiro | planta do piso-tipo |
escala aprox. 1:500.

4.13

Fig. 400 	 Torres Vermelhas da Pasteleira | J.
Serôdio e outros | planta do pisoprojetado | 1:500.
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Fig. 403 	 Torre da Célula A, Olivais-Norte
| N. T. Pereira, N. Portas | planta
do piso-tipo | escala aprox. 1:500.
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por um único núcleo de acesso no centro, que serve um total de 56 fogos,
distribuídos pelos 14 pisos de habitação. Cada piso conjuga 4 fogos – três
do tipo T3 e um T4 – com base num desenho simétrico, segundo um eixo
longitudinal, sendo que um dos fogos T4 completa a composição através
do quarto adicional.
Tendo em conta as condições de exposição solar, inerentes à forma
tipológica das torres, podemos verificar que, no caso em estudo, não é
excluída nenhuma orientação na disposição dos compartimentos.387 Porém,
essa observação não iguala à indiferenciação na organização interior, ou
no tratamento das fachadas do edifício. Por exemplo, o recorte da fachada
norte da torre, para além de marcar a entrada do edifício, aumenta as
superfícies de exposição solar, o que possibilita novas escolhas para a
abertura dos compartimentos localizados nessa fachada.388 Para além desse
aspeto, é identificada uma ligeira abertura dos eixos laterais para o norte,
resultando num alargamento na volumetria da torre, que lhe proporciona
um caráter mais robusto. Na organização dos espaços interiores do fogo,
essa configuração permite, por um lado, a abertura do recorte da fachada
norte, o que otimiza as condições de exposição solar dos compartimentos
associados. Por outro lado, permite que uma rotação ligeira das fachadas
nascente e poente, para o sentido sul, de modo a conseguir melhor
rentabilização da exposição solar.389
É possível verificar noutros projetos de habitação em torre, a
consideração da mesma questão pelos arquitetos, levando-os ao desenho
de recortes no volume, complementados por varandas, como acontece com
as torres do Conjunto do Luso-Lima, de Carlos Loureiro; ou à rotação das
fachadas, no caso das torres projetadas por Teotónio Pereira, para o Bairro
de Olivais-Norte. Contudo, não devemos deixar de considerar que, no caso
dos projetos que estão implantados nesta encosta da Pasteleira, a paisagem
excecional do rio Douro, tem um papel inequivocamente determinante, no
desenho dos espaços interiores das habitações, refletido não só nas suas
orientações, como no dimensionamento e localização dos vãos.
387 Sendo a torre um volume isolado, não existem constrangimentos de ocupação à volta,
que possam ter uma influência decisiva na orientação dos compartimentos interiores do
fogo. Sendo a orientação norte, a menos favorecedora para a exposição solar, recorremse sistemas de organização dos interiores, que evitem a disposição de compartimentos
principais virados para esse sentido. Uma das soluções mais frequentes é a localização
de espaços de serviço – caixas de escada, circulação, cozinha, lavandaria – nas fachadas
voltadas a norte.
388 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 99.
389 Ibid., p. 101.
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Fig. 404 	 B.T.V.P. | Torre I | planta do piso
r/c, com a marcação das funções
de um dos fogos T3 | escala
1:200.
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Na análise dos princípios de organização dos vários fogos, verificase, de um modo geral, a concentração das salas comuns no centro da
composição geral, voltadas para as fachadas nascente e poente, enquanto
que os quartos ocupam os topos norte e sul. Essa disposição terá sido

Legendas:
Zona privada

influenciada pela localização das entradas num dos pontos extremos de

Zona comum

cada fogo, o que obrigou a um desenvolvimento unidirecional dos espaços.

Zona de serviço

O caráter coletivo vai se diluindo – do comum ao íntimo –, com sucessão

Circulação

dos espaços desde o hall de entrada. Os espaços de serviço – cozinha

Varanda/terraço

e instalações sanitárias –, por sua vez, estão geralmente dispostos junto

Espaço verde

ao núcleo dos acessos, de modo a libertar as áreas de melhor localização
para os espaços mais nobres da habitação. No caso dos 2 fogos a norte da
composição, as cozinhas estão dispostas na fachada norte e têm ligação
direta com a sala comum. O espaço de distribuição é consideravelmente
240
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reduzido e concentrado na zona dos quartos, e a ligação entre o hall e os
quartos é realizado através da passagem aberta pela sala. A localização dos
quartos nos topos voltados a norte, resulta na disposição de dois quartos
virados para o interior do recorte, de modo a garantir a melhor iluminação
possível. 390 O sistema de organização dos 2 fogos situados a sul, mantem
a mesma solução, na relação estabelecida entre hall, cozinha e sala comum,
tendo em conta que, nestes fogos, a cozinha situa-se do lado adjacente à sala,
dispostos na mesma fachada. A diferença maior destes fogos, encontra-se
no desenho independente do espaço de distribuição desde o hall até aos
quartos – todos dispostos na fachada sul –, que toma inevitavelmente a
forma de corredor.
Voltando a nossa análise para a expressão exterior do edifício,
a interpretação da composição da fachada torna-se naturalmente mais
fundamentada, depois de compreendido os princípios que regram a
organização interior. A marcação horizontal rítmica identificada nas
fachadas, correspondente à posição das lajes, proporciona uma escala de
referência que quebra com a verticalidade imponente da forma. Os vãos
dos quartos, dotados da forma vertical – e têm sempre a mesma largura
de 1,10 m – estão maioritariamente localizados nas fachadas nascente, sul
e poente, que contrastam com a expressão mais sóbria da fachada norte,
dominada pelo revestimento material. A superfície recortada é composta
por 3 tipos de vãos, que denunciam as funções correspondentes aos espaços
interiores associados – quarto, instalação sanitária e cozinha – dos 2 fogos
a norte. No centro da composição, um elemento vertical quebra as linhas
horizontais, e estabelece uma relação contínua com o volume de entrada
principal, denunciando deste modo a localização da caixa de escadas. Um
outro elemento importante, presente na composição das fachadas, são as
varandas, que demarcam também saliências verticais no corpo das torres. Na
leitura exterior, podemos identificar dois tipos de varanda, sendo o primeiro
referente à varanda das salas, que funciona como um prolongamento do
espaço doméstico, vivido num ambiente aberto para o exterior envolvente.
Estas varandas comportam saliências de profundidades variadas, em relação
ao plano da fachada, dependendo da composição interior dos espaços.391 O
segundo tipo corresponde às varandas de serviço, associados às cozinhas.
390 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 109.
391 As varandas em si têm sempre a mesma profundidade. No entanto, na sua leitura
exterior, as saliências variam na profundidade devido à composição desfasada das salas,
no mesmo alinhamento da fachada.
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Fig. 405 	 (cima) B.T.V.P. | alçados da torre:
sul, nascente e norte | escala
aprox. 1:500.

As varandas das cozinhas que se localizam nas fachadas nascente e poente,

Fig. 406 	 (baixo) B.T.V.P. | fotografias das
fachadas das torres: sul, nascente
e norte | 05-10/2018.

distinguir-se da expressão das varandas das salas. Já as que estão localizadas

tiveram um tratamento diferenciado no material e na forma, de modo a
no plano recuado da fachada norte, apresentam um tratamento que se
integra uniformemente na composição geral.
É importante referir ao facto de que, atualmente, a jogo de
profundidades proporcionado pelas varandas foi anulado aos poucos, com
o encerramento da maioria das varandas, através da colocação de caixilharia,
numa tentativa de aumentar o espaço interior, sendo este um dos sinais
mais evidentes de apropriação dos espaços pelos moradores.
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4.4.5. Blocos – acesso vertical esquerdo/direito
Enquanto que no desenho das torres, a mesma configuração é
repetida em todos edifícios, o mesmo não se verifica na conceção dos
blocos. É possível a identificação de duas abordagens diferentes, tendo
em conta: a relação que o piso térreo estabelece com o espaço exterior
contíguo; a solução de agregação e a dimensão dos fogos que compõem o
piso tipo; e a volumetria, materialidade e composição das fachadas.
Considera-se como primeira abordagem, o conjunto das soluções
identificadas nos blocos A, B, C, D, E e D392, que se distinguem,
exteriormente, das torres e do bloco F, pelo tratamento das fachadas em
reboco branco. As pequenas variações identificadas nas composições dos
fogos, relacionam-se, sobretudo, com questões de orientação solar, que
está constrangida, por sua vez, pela implantação dos edifícios. No caso dos
blocos, não foi possível a multiplicação simples e direta, de uma modulaçãobase apenas baseada na orientação solar, como acontece no caso das torres,
dada a relação que os blocos procuram estabelecer com a rua, que se traduz
numa disposição muito específica das entradas principais.393 Não sendo da
nossa intenção, analisar exaustivamente todas as soluções existentes, iremos
proceder à análise mais aprofundada das organizações interiores, apoiada
essencialmente nos desenhos de projeto disponíveis dos blocos D e E.

Rua

392 O agrupamento destes blocos na mesma categoria de análise, justifica-se pelo facto de
apresentarem lógicas semelhantes na associação dos fogos, e na organização interior
dos fogos.
393 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 123.
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T5

No caso dos blocos D e E, cada volume é composto por 3 entradas
principais – correspondendo à associação de 3 lotes –, e estão localizadas
num dos lados laterais dos volumes verticais marcados nas fachadas, que
se orientam para a rua. O percurso que liga o passeio público às entradas,
é claramente delineado por espaços verdes ajardinados, aspeto esse que já
foi apresentado. Tendo em conta que cada lote é composto por apenas 8
fogos, distribuídos por 4 pisos, o átrio de entrada apresenta dimensões e
escalas consideravelmente mais reduzidas – 1,20 m de largura por 2,50 m
de profundidade –, comparativamente com o átrio das torres. O acesso
às habitações é realizado unicamente pela caixa de escadas, sendo que o
primeiro piso das habitações, é meio piso mais elevado do que o nível do
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espaço exterior adjacente. Apesar da reduzida área, o espaço da caixa de
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escadas não deixa de receber um tratamento cuidado, através da colocação
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Fig. 408 	 B.T.V.P. | Bloco E | planta do
piso r/c, composto por fogos T2
(2), T4 (2) e T5 (2) | escala 1:500.
Fig. 409 	 B.T.V.P. | Bloco E | aspeto do
desenho do volume saliente, que
corresponde à caixa de escadas |
05/2018.
Legendas:
Espaço de circulação comum
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lateral de dois vãos394, que não só iluminam o interior da caixa de escadas,
como proporcionam também uma relação visual que atravessa o volume
vertical.
Relativamente à solução da composição interior dos blocos, em

6.81

Fig. 410 	 B.T.V.P. | Bloco E | planta do
piso r/c, com a marcação das
funções dos fogos T2, T4 e T5 |
escala 1:200.
Legendas:

resposta à forma curva dos edifícios, esta resume-se, no caso dos blocos

Zona privada

D e E, à justaposição de dois módulos laterais – compostos por um T5 e

Zona comum

um T2 –, ao módulo central – composto por 2 fogos T4 – que resultam

Zona de serviço

numa composição simétrica. Numa análise comparativa dos princípios de

Circulação

organização interior entre os fogos das várias tipologias, verifica-se que,

Varanda/terraço
Espaço verde

de um modo constante, o espaço de circulação, funciona como elemento
central que estrutura a organização dos restantes compartimentos, que se
dispõem em sentidos transversalmente opostos. Esta lógica de composição
parece ser algo ressonante à relação que se estabelece, numa escala mais
afastada, entre os blocos e a rua situada entre eles. Ao observarmos a
organização de um fogo T4, podemos verificar que, segundo um sentido
longitudinal a partir da entrada, a distribuição dos espaços faz-se sempre
dos espaços comuns – hall, sala e cozinha –, para os espaços íntimos –
quartos – da habitação.

394 Os vão situados do lado das entradas principais, ganham maiores dimensões, enquanto
que os que estão situados do lado oposto, são bastante mais estreitos na sua largura.
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A disposição dos espaços comuns segue sempre o mesmo critério,
em que a cozinha está disposta na fachada voltada para a rua - norte, e a sala
comum, voltada para o espaço exterior central - sul, enquanto que os quartos
podem estar dispostos em ambos os sentidos. As instalações sanitárias,
por sua vez, situam-se na zona dos quartos, funcionando como elemento
de remate dos corredores de distribuição. Se o módulo central segue uma
estrutura, que se pode considerar básica na organização dos espaços
interiores, a composição dos módulos laterais, por sua vez, necessitou de
pequenos reajustes de modo a poder conjugar fogos de diferentes tipologias.
No caso do T2, o princípio de organização é praticamente igual ao T4,
apenas observando uma definição geométrica irregular da cozinha e da sala,
de modo a conjugar as diferentes direções. Relativamente à tipologia do
T5, o aspeto mais particular, na sua organização, encontra-se na disposição
dos quartos. Para além da relocalização das instalações sanitárias, para que
o topo do bloco possa ser totalmente ocupado pelos 4 quartos, recorreuse também ao desenho recortado das esquinas do bloco, de modo a poder
encaixar um quarto, com um vão aberto para o sul.
Na tradução da organização interior para a composição das fachadas
Fig. 411 	 (esquerda) B.T.V.P. | aspeto da
fachada do Bloco E, com as
varandas das salas e os quartos
voltados para o espaço exterior
central | 05/2018.

exteriores, são identificados alguns aspetos relevantes a serem apontados.

Fig. 412 	 (direita) B.T.V.P. | aspeto da
fachada do Bloco A, com as
varandas das salas e os quartos
voltados para a Rua André de
Resende | 2013.

torres, não há nenhuma orientação priorizada e os vãos são distribuídos

246

Em primeiro lugar, tendo em conta que a exposição solar teve uma
influência na disposição dos espaços interiores, em comparação com as
em ambas as fachadas principais dos blocos. O dimensionamento dos vão,
por sua vez, segue um princípio idêntico ao caso das torres, sendo que
os principais vãos da composição são os que correspondem aos quartos
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– que têm também uma largura de 1,10 m –, e os vãos de serviço têm
dimensões mais reduzidas. Em segundo lugar, as varandas compõem um
jogo de profundidades na fachada sul dos blocos, e desenham um recorte
nas salas comuns. Essa configuração, no caso dos blocos D e E, para além
de prolongar o interior do fogo para o espaço exterior central395, divide
a sala em dois ambientes diferentes. Na fachada voltada para a rua, as
varandas de serviço, associadas às cozinhas, são identificadas através de
um desfasamento mínimo dos planos. Do mesmo modo que aconteceu
nas torres, as varandas de serviço foram encerradas através da colocação da
caixilharia em alumínio, enquanto que as varandas principais se encontram
ainda com as mesmas configurações originais.
Bloco F
A segunda abordagem, em relação às soluções identificadas nas
tipologias de bloco, refere-se ao bloco central F. O edifício destaca-se como
uma peça de exceção, pela sua localização estratégica no conjunto, pela
relação que estabelece entre a rua e o espaço central, e sobretudo, pelos
aspetos particulares, identificados na organização interior dos fogos, e na
articulação de elementos que comportam direções diferentes. Até a uma
certa medida, pode-se dizer que todos os blocos, com exceção do bloco
B, comportam momentos de rotação, na sua forma, para se adaptarem aos
princípios de implantação previstos. Porém, enquanto que nas soluções dos
blocos A, C, E e D se verificou uma simplificação na resposta, através da
395 No caso dos blocos A, B e C, as salas, e as suas respetivas varandas, estão dispostas na
fachada voltada para a rua.

Fig. 413 	 B.T.V.P. | Bloco F | planta do
piso tipo composto por fogos T4
(5) e T5 (3) | escala 1:500.
Legendas:
Espaço de circulação comum
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Fig. 414 	 B.T.V.P. | Bloco F | planta parcial
do piso r/c, com marcação do
espaço de galeria e as entradas
para os fogos | escala 1:200.
Fig. 415 	 (esquerda) B.T.V.P. | Bloco F |
Pormenor da janela que ilumina o
espaço de entrada | 05/2018.
Fig. 416 	 (centro) B.T.V.P. | Bloco F |
interior do espaço de enctrada,
com a escada em caracol |
05/2018.
Fig. 417 	 (direita) B.T.V.P. | Bloco F |
espaço coberto exterior que
atravessa o bloco, vista do lado da
fachada tardoz | 05/2018.
Legendas:
Espaço de circulação comum
Galeria de acesso público
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combinação justaposta de módulos396, o bloco F, apresenta composições
mais intrincadas, face a condicionamentos mais desafiantes: conjugação de
fogos de maiores dimensões – na sua maioria são fogos T5 –, adaptados
a uma forma extensa no seu comprimento, e articula rotações geométricas
mais acentuadas.
A configuração e a organização dos espaços no piso térreo, já foram
apresentadas na anáilise sobre a localização de espaços de uso coletivo, na
composição geral do conjunto. O bloco conjuga, na sua totalidade, 40 fogos
– 35 fogos T5 e 5 fogos T4 –, e agrupam-se em 4 lotes, que correspondem
às 4 entradas localizadas no piso térreo. Cada lote, é composto por 8 fogos,
396 Nessas soluções, de justaposição dos módulos, apenas notam reajustes angulares,
na definição dos espaços que estão diretamente associados à parede que desenha o
momento de encontro entre duas direções diferentes.
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que se distribuem em 5 pisos, sem se esquecer do facto de que não existem
fogos no piso de r/c. Tal como acontece com a situação dos blocos acima
analisados, os átrios de entrada ocupam áreas relativamente reduzidas,
mas que é de algum modo, compensado nos espaços exteriores cobertos,

4

3.5
0

2.5

Fig. 418 	 B.T.V.P. | Bloco F | planta parcial
do piso tipo, com a marcação das
funções de um dos fogos T4 |
escala 1:200.
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criados tanto pelo recuo do plano do piso térreo, como pelos dois largos

Zona privada

atravessamentos. O núcleo de acesso vertical, que faz a distribuição de 2

Zona comum

fogos por piso, é composto por um elevador, e uma escada em forma de

Zona de serviço

caracol , que proporciona um certo caráter plástico ao espaço do átrio.

Circulação

397

Varanda/terraço

Embora o princípio de organização dos interiores não se distancie

Espaço verde

muito dos fogos analisados nos blocos D e E, no caso deste bloco
central, são identificados ainda alguns aspetos de otimização, como por
exemplo, a criação de uma célula-base de repetição, que conjuga a cozinha,
a sala comum e um quarto, adjacente à sala comum.398 A dinâmica dessa
conjugação, relaciona-se, em primeiro lugar, com a localização de um quarto,
afastado do núcleo dos restantes quartos, o que sugere usos alternativos
desse espaço. Em segundo lugar, estabelece-se, entre a sala e a varanda
da cozinha, que se dispõem em sentidos opostos, uma ligação visual que
atravessa os dois espaços, provocando uma certa ilusão de profundidade, na
sala comum. Relativamente à orientação dos compartimentos, foi verificada
uma inversão na disposição dos espaços comuns, em comparação com os
fogos anteriores. Neste caso, a sala dispõe-se na fachada voltada para a rua,
enquanto que a cozinha é o compartimento que abre para o espaço exterior
central.
397 Essa forma foi unicamente identificada nas escadas do bloco F, não voltando a ser
repetida em nenhum outro bloco do conjunto.
398 Esta célula base remete-nos para a organização do fogo T1, do Bairro Económico da
Pasteleira.
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O módulo-base, por sua vez, é composto por uma repetição simétrica
da célula-base, conjugada com o núcleo de acesso vertical, localizado no
centro da composição. Através da análise do piso tipo do bloco central,
identificou-se a apenas uma única situação em que a agregação, de 2
fogos T5, é realizada de um modo regular. Nas restantes agregações, foi
demonstrada uma maior complexidade, mediante as alterações necessárias na
organização interior dos fogos, para que se consiga articular coerentemente
as diferentes direções. De modo a não comprometer a módulo-base, as
soluções de articulação procuraram adaptar sempre a composição e o
desenho do núcleo dos quartos, existindo até uma situação particular em
que se anulou um quarto, devido ao encontro angular, demasiado fechado,
de duas direções. A solução dos fogos, localizados nos dois topos do bloco,
baseou-se numa abordagem semelhante à dos blocos D e E – isto é, na
ocupação mais rentabilizada possível, dos quartos, entre as três fachadas
do topo, mas inseridos numa definição geométrica mais regular do bloco.
Relativamente à composição das fachadas, o bloco central apresenta
características formais e materiais, bastante diferentes dos restantes blocos.
Na verdade, é mais evidente, a sua aproximação à expressão das torres,
sobretudo pelo revestimento do tijolo, e pelas expressivas marcações
horizontais, que no caso do bloco F, realça ainda mais a extensão e a
horizontalidade das fachadas principais. O desenho volumétrico, referente
à fachada principal voltada para a rua, é dinamizado pela composição
das varandas399, que são, por sua vez, prolongamentos das salas. A
Fig. 419 	 B.T.V.P. | Bloco F | alçado
principal, na Rua André de
Resende | escala aprox. 1:500.
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399 O tratamento arquitetonicamente expressivo das varandas, parece ser um tema de
constante abordagem, na conceção dos edifícios neste conjunto, identificáveis tanto na
tipologia de torre, como de bloco.
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forma e a profundidade dessas varandas tomam variações que resultam
da interseção de elementos de diferentes direções.

400

A fachada oposta,

onde estão dispostos compartimentos de serviço – cozinha, varanda de
serviço, lavandaria – e alguns quartos, é caracterizada por uma composição
mais regular dos vãos – embora se reconheça ainda vãos de diferentes
dimensionamentos, que traduzem a estrutura da organização interior –,
pontuada por momentos de recorte na volumetria, que correspondem à
localização da varandas de serviço.
Na conclusão desta análise, fazemos referência aos seguintes
aspetos, que realçam as qualidades peculiares do bloco F. Por um lado, pela
relação de implantação que estabelece com a torre G, e pela materialidade
e expressão arquitetónica semelhantes às torres, na própria configuração
do bloco F, parecem insinuar uma réplica da torre, disposta numa posição
horizontal. Por outro lado, o bloco F estabelece continuidade, com os
restantes blocos, naturalmente refletida na forma volumétrica do edifício, e
igualmente evidenciada na organização interior dos fogos. Mediante estas
considerações, o bloco central apresenta-se como elo de transição e de
sobreposição de características inerentes à cada tipologia, o que o torna
verdadeiramente no elemento de destaque, neste conjunto de habitação
coletiva.

Fig. 420 	 (esquerda) B.T.V.P. | aspeto da
fachada do Bloco F que está
voltada para o espaço central |
05/2018.
Fig. 421 	 (centro) B.T.V.P. | aspeto da
fachada principal do Bloco F, vista
da Rua Rui de Pina | 05/2018.

400 Ver PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira,
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 119.

Fig. 422 	 (direita) B.T.V.P. | relação entre o
Bloco F e a Torre G, vista da Rua
Rui de Pina | 05/2018.
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Fig. 424 	 (baixo) Bairro de Habitação
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4.5.

Novo Bairro de Habitação Social (1989)
Dentro do conjunto dos casos de estudo, o Bairro Novo de Habitação

Social da Pasteleira destaca-se como uma exceção que não se insere no
quadro temporal – entre as décadas 40 e 70 –, delineado na primeira fase
de investigação. Contudo, deve-se considerar dois aspetos importantes
que justificam a sua inclusão. O primeiro refere-se à localização e ao
posicionamento da obra, num ponto que parece colmatar o ciclo formado
por uma série de bairros de habitação coletiva que envolvem um espaço
público central, o Parque da Pasteleira. Esta composição urbana apresenta
uma integridade valiosa, para o estudo da conceção do espaço público nesta
área da cidade, que justifica, em certa medida, a falha no enquadramento
temporal, deste caso de estudo..
No seguimento do primeiro ponto, existem de facto outros conjuntos
de habitação coletiva, que correspondem ao critério não só geográfico,
como temporal, estabelecidos para o estudo, como por exemplo, o Bairro
das Sobreiras (1952), ou o Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres (1968).401
Porém, o que despertou o interesse e motivou a escolha concreta desta obra,
foi o autor que a projetou, o arquiteto José Carlos Loureiro. Considera-se,
por isso, este segundo ponto importante, dada a influência – seja direta ou
indiretamente – das obras do autor, sobre os projetos de urbanização da
Pasteleira que temos vindo a tratar.
Antes de iniciar a apresentação do conjunto, deve-se considerar um
último ponto, referente ao processo de investigação e de análise desta obra.
Os dados encontrados referentes a este conjunto, foram reduzidos e nem
sempre consistentes na qualidade, e, não sabendo ao certo a razão deste
vazio bibliográfico, um dos objetivos que se propõe para o estudo deste
conjunto, é o preenchimento desse vazio, ou pelo menos a sua tentativa.
Mediante estes constrangimentos, esta análise terá uma extensão mais
reduzida que os casos anteriores. Todavia, a redução do conteúdo não
equivale necessariamente à perda de qualidade no estudo desenvolvido, que
é construído sobretudo através de uma análise interpretativa do conjunto,
com base na memória descritiva do autor, assim como na documentação
iconográfica disponível do projeto, e complementada por visitas ao local.

401 O primeiro conjunto, já mencionado anteriormente, localiza-se num terreno a poente
do Sector Sul da Pasteleira. O segundo conjunto, que se insere no mesmo regime de
habitações económicas que o Bairro Económico da Pasteleira, fica situado num terreno
que faz fronteira com o Parque de Serralves.
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4.5.1. Relação dos limites com a estrutura urbana envolvente
Cerca de 30 anos depois da experiência em Campo do Luso, Carlos
Loureiro, em conjunto com Luís Pádua e Manuel Loureiro, realiza um
projeto de habitação social – hoje denominado como “Agrupamento
Habitacional da Pasteleira”402 –, para a CM-Porto em 1989.403 A construção
do conjunto foi finalizada integralmente em 2001, segundo as informações
em Domus Social, e verificam-se modificações na implantação de alguns
edifícios, em relação ao plano, que serão expostos de seguida.
Do lado nascente, a implantação dos edifícios chega quase ao limite
do terreno, e a Rua D. João de Mascarenhas – que já existia na altura
do projeto404 –, faz a separação entre o conjunto e um equipamento de
produção industrial, que tem uma presença volumetricamente marcada
dada a escala do edifício; no sentido norte, a mesma rua estabelece ligação
com o Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres.
O limite sul do conjunto é caracterizado por uma faixa verde que
afasta os edifícios da principal via de circulação, a Rua de Diogo Botelho,
e por um muro ao longo do passeio, com uma altura que ainda permite
visualizar parcialmente o interior do conjunto. A Rua de Diogo Botelho, por
sua vez, separa o conjunto de um equipamento que alberga estabelecimentos
de variadas funções – supermercado, bomba de gasolina, Clube Fluvial
Fig. 425 	 (esquerda) Vista parcial do
conjunto na Rua de Diogo
Botelho | 05/2018.
Fig. 426 	 (direita) Vista parcial do conjunto
no cruzamento entre a R. de
Diogo Botelho e a R. D. João de
Mascarenhas | 05/2018.
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Portuense, etc. –, e estabelece ligação com o Parque da Pasteleira, o Sector
402 Domus Social, «Agrupamento Habitacional da Pasteleira». Em <http://www.
domussocial.pt/habitacoes/habitacao-da-pasteleira>, acedido em 14/12/2018.
403 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 198.
404 Ibid.
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Sul da Pasteleira, e as Torres Vermelhas, na direção poente da via.
Todo o limite poente é caracterizado pela densa arborização do
Parque da Pasteleira, que se situa, por sua vez, numa cota consideravelmente
mais elevada. A transição entre os níveis é realizada através de um socalco,
que se torna também no elemento que difere os dois ambientes diferentes.
Contudo, a relação entre o espaço exterior do bairro e o parque é contínua,
tendo em conta que não existe nenhuma configuração física que separe
totalmente os dois espaços.
Do lado norte, situa-se o Bairro Económico da Pasteleira e o
Parque de Serralves, que estão separados do conjunto em estudo, pela
Rua de Bartolomeu Velho e Rua 25 de Julho, respetivamente. Esta última
rua trata-se de uma intervenção muito recente, planeada em 2015, pelas
Obras Públicas, com o objetivo de ligar diretamente a Rua de Bartolomeu
Velho com a Rua D. João de Mascarenhas405, e tornar mais permeável e
humanizada, toda esta zona de concentração de bairros sociais.406

405 GO Porto, «Via de Atravessamento dos Bairros Novos da Pasteleira». Em <http://www.
gopcmp-em.pt/obras-publicas/cat/via-publica-construcao/via-de-atravessamentodos-bairros-novo-da-pasteleira-e-pinheiro-torres>, acedido em 13/12/2018.
406 CARVALHO, Patrícia, «Uma rua para abrir o Bairro Novo da Pasteleira e torná-lo
mais seguro», Público, 1 de abril, 2015. Em <https://www.publico.pt/2015/04/01/
local/noticia/uma-rua-para-abrir-o-bairro-novo-da-pasteleira-e-o-tornar-maisseguro-1691078>, acedido em 13/12/2018.

Fig. 427 	 (esquerda e direita) Vistas parciais
do conjunto, a partir do Parque da
Pasteleira | 07/2018.
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Fig. 430 	 B.H.S.P. | vista parcial dos blocos
situados a sul do terreno |
05/2018.
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Fig. 429 	 B.H.S.P. | vista
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Fig. 428 	 B.H.S.P. | planta de localização da
composição principal do conjunto
| escala 1:5000.
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4.5.2. Princípios de organização do bairro
Segundo o registo em Domus Social, o conjunto é constituído por
350 fogos407, distribuídos pelos 31 blocos, que podem ser divididos em
três categorias, tendo em conta as suas tipologias: a) bloco de acesso em
galeria interior, com 2 pisos; b) bloco de acesso vertical múltiplo, com 4
pisos; c) bloco de acesso vertical esquerdo-direito, também com 4 pisos.
Tendo em conta a vizinhança com o Parque de Serralves408, os arquitetos
procuraram moderar as dimensões altimétricas das novas edificações. Em
comparação com os casos anteriores, pode-se afirmar que o conjunto em
questão é o projeto de escala mais reduzida, e que o terreno de implantação
tem uma área menor. Nota-se também que, mediante a relação entre
área do terreno, número de edifícios e de fogos, neste caso, existe uma
ocupação maior do terreno pelos edifícios, para um número mais reduzidos
de fogos construídos.409 Deste modo, o espaço exterior livre tem uma
área mais reduzida, e organiza-se de um modo mais compactado, entre as
implantações dos edifícios.
Numa primeira leitura do plano do projeto, é possível identificar duas
composições de implantação, sendo que a principal é estruturada segundo
eixos ortogonais, orientados no sentido norte-sul. Para esta solução,
os arquitetos tiveram em conta a pendente natural do terreno, que vem
associada com condições como boa proteção dos ventos frios do Norte, e
favoráveis condições de isolação sul, resultando na implantação de edifícios
alinhados paralelamente às curvas de nível.410 Nessa parte da composição,
entende-se que há um módulo-base em forma de T, e, no caso em que
as implantações estão mais concentradas, os módulos formam, entre si,
espaços exteriores com escala e dimensões mais contidas e resguardadas.
Existe, também, a situação identificável no centro da composição, onde os
alinhamentos dos edifícios se implantam com uma distância mais afastada,
o que resulta num espaço exterior contínuo e mais amplo. Contudo, é
importante notar que, esse espaço exterior, que atravessa o conjunto, não
407 Domus Social, «Agrupamento Habitacional da Pasteleira». Em <http://www.
domussocial.pt/habitacoes/habitacao-da-pasteleira>, acedido em 14/12/2018. Na
verdade, apenas 329 fogos se encontram sob gestão da Domus Social e residem, nestes
fogos, cerca de 928 pessoas.
408 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 198.
409 Em <http://www.civil.ist.utl.pt/~joanaca/prucivil_2006_2007/aulas/Aulas14_15.
pdf>, acedido em 15/12/2018. Percentagem de ocupação do terreno/índice de
implantação é a “relação entre a área de implantação dos edifícios e a área de terreno
que serve de base à operação, expressa em %”.
410 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, Jorge (coord.), op. cit., p. 198.
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Fig. 433 	 B.H.S.P. | vista parcial de um
dos blocos situados na Rua de
Bartolomeu Velho | 05/2018.
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Fig. 432 	 B.H.S.P. | vista parcial do
conjunto, a partir do Bairro
Económico da Pasteleira |
05/2018.
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Fig. 431 	 B.H.S.P. | planta de localização
dos 3 blocos situados a norte do
terreno | escala 1:5000.
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corresponde ao desenho do plano original, o que significa que foi necessária
uma ligeira deslocação de dois alinhamentos de edifício para o sul, de modo
a possibilitar uma maior abertura do espaço vazio central.
Um outro aspeto identificável que difere este conjunto urbano
das abordagens anteriormente estudadas, é a definição clara dos espaços
exteriores, que tomam diferentes formas, consoante a sua função e relação
com os edifícios. Em primeiro lugar, retoma-se a forma tradicional da rua
- no sentido em que é definida por fachadas nos dois lados –, na conceção
do espaço exterior em projetos de habitação coletiva. Os edifícios estão
implantados de modo a definirem duas ruas independentes – Rua de Vieira
da Silva e Rua de Domingos Alvão –, que entram para o interior do bairro,
desde a Rua D. João de Mascarenhas. No entanto, as ruas não estabelecem
uma relação direta com as entradas para os edifícios. Para tal, existe uma
estrutura de caminhos pedonais, que atravessa toda a composição, definida
pelas empenas dos edifícios.
No plano original, identifica-se também uma segunda composição
de três volumes, disposta a norte do conjunto, numa cota mais elevada. A
implantação procura estabelecer uma relação com os edifícios da antiga
Quinta de Serralves, através da orientação idêntica e da organização
dos volumes em torno de um vazio irregular, como reinterpretação da
composição dos edifícios de Serralves. Porém, a construção do conjunto
veio a alterar o ponto de implantação, tornando-o mais afastado, e reformula
também a organização dos volumes, dispondo-os todos paralelos à direção
da Rua do Bartolomeu Velho.
4.5.3. O espaço entre edifícios
Analisando as diferentes configurações que os espaços exteriores
tomam consoante a forma como os edifícios se organizam, pode-se
identificar várias abordagens. Referimo-nos primeiramente aos espaçospátio, definidos pelo recorte dos edifícios em forma de T, que estão
implantados a norte da Rua de Vieira da Silva. Apesar de serem publicamente
acessíveis, estes pátios têm um caráter confinado e íntimo, dada a organização
concentrada e a escala dos edifícios. A configuração desses espaços cumpre
não só a função de transição entre o exterior público e o interior privado,
como também a de iluminação natural para os compartimentos interiores
que estão dispostos nas fachadas que definem cada pátio.
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Fig. 434 	 (esquerda) B.H.S.P. | espaço de
entrada desenhado pelos muros
dos terraços privados | 05/2018.
Fig. 435 	 (direita) B.H.S.P. | aspeto dos
espaços exteriores definidos pelos
blocos em forma de T | 05/2018.

A nível do piso térreo, são desenhados muros que definem, por
um lado, pequenos terraços privados, que se destinam apenas aos fogos
localizados no piso de r/c, e, por outro lado, dão continuidade aos percursos
pedonais, já definidos pelas empenas dos edifícios. Acrescenta-se ainda que
os muros configuram, alternadamente, espaços em formas circulares nos
pontos de cruzamento dos caminhos pedonais. Na verdade, tal como se
pode confirmar no desenho dos projetos, os arquitetos procuraram definir
programas para estes alargamentos circulares - como por exemplo parque
infantil –, de modo a marcar ambientes variados nos percursos intersticiais,
e, ao mesmo tempo, proporcionar aos moradores, lugares de convívio que
estejam próximos dos fogos. No entanto, na construção do conjunto, não
se verificam sinais de tratamento diferenciado nos ditos pátios circulares.
Espaços verdes
Na definição dos espaços exteriores verdes, existe um aspeto comum
entre os casos de estudo anteriores, que é a reduzida área de ocupação
do solo pelos edifícios, para um número de fogos consideravelmente
mais elevado. No caso do Bairro das Torres Vermelhas, por exemplo, esta
relação torna-se flagrantemente visível: para um total de 500 fogos, foram
construídos apenas 12 edifícios, estando grande parte deles concentrados
nas 6 torres. Como resultado, os espaços verdes parecem, por vezes,
elementos sobrantes e dispersos na composição geral, sendo difícil atribuirlhes uma definição unitária. No caso deste conjunto, verifica-se que o
desenho dos espaços verdes se encontra relativamente mais integrado
nos princípios de implantação dos edifícios, assim como no sistema das
circulações automóveis e pedonais. Procura-se formar uma composição
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Fig. 436 	 B.H.S.P. | espaço verde central
entre duas filas de blocos, cujas
empenas são cegas | 05/2018.

unitária e contínua de vários espaços verdes, que funcionam como
articulações entre diferentes elementos do conjunto, sem perderem clareza
na sua própria definição espacial. Deste modo, os espaços verdes deixam de
ser ilhas contornadas por ruas, onde os blocos se implantam isoladamente.
Os aspetos acima descritos são identificáveis, por exemplo, no vazio
central da composição principal, que é ocupado por uma estrutura contínua
de espaços relvados, de formas regulares. Os edifícios que definem o
espaço dos dois lados, são os mesmos módulos em forma de T, mas
implantados com mais afastamento. A dimensão do espaço exterior, em
largura, é ligeiramente maior que as duas ruas – sendo que a largura média
de cada rua é cerca de 18 m e a do espaço exterior central corresponde
a 22 m.411 Este longo espaço central verde, que é visível desde a Rua D.
João de Mascarenhas, é utilizado pelos moradores essencialmente como
espaço de circulação entre a rua e as entradas para os edifícios, que se
situam nos planos recuados das fachadas laterais. Embora se reconheça
a replicação dos pátios circulares, na definição dos espaços de relvado, a
carente caracterização espacial, e as empenas encerradas das fachadas que
delimitam todo este vazio central, retiram o sentido de coletividade que o
espaço exterior poderia estabelecer.
Junto aos 3 blocos situados a norte, para além dos pequenos espaços
de relvado que separam os edifícios de habitação da Rua do Bartolomeu
Velho, há uma outra tentativa de configurar um espaço verde relvado com
uma forma quase regular, que comporta um pequeno desnível no terreno,
de modo a articular os blocos com a restante composição a nascente.
411 Dimensão medida entre as fachadas dos edifícios.
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O relvado estende-se continuamente ao longo do limite poente, até que
colmata o sul do conjunto, desenhando uma frente verde contínua na Rua
de Diogo de Botelho. Deste modo, é diluído a fronteira com o Parque da
Pasteleira, e forma-se uma paisagem urbana contínua.
Relativamente à configuração arbórea, tendo em conta que não
existiam árvores a preservar412, foi proposto no plano implantações de novas
árvores, por vezes dispersos em espaços verdes que têm definições mais
irregulares, noutras vezes em pontos mais estratégicos, como por exemplo
ao longo das duas ruas de acesso, e nos espaços-pátio entre os edifícios.
No entanto, na visita ao local, confirma-se que a plantação das árvores se
resume em alinhamentos junto às ruas D. João de Mascarenhas e Diogo de
Botelho, e num alinhamento que parte do centro espaço verde a norte do
conjunto, que continua para o interior do Parque da Pasteleira. De resto,
apenas se identificam algumas árvores isoladas, colocadas pontualmente
nos espaços verdes do conjunto.
Ruas, passeios e caminhos
Relativamente ao traçado das ruas e dos caminhos pedonais do
conjunto, é possível reconhecer também uma hierarquização clara das
diferentes vias consoante a função, que se traduz depois no dimensionamento
espacial.
Já tinham sido identificadas duas ruas de circulação automóvel, que
estão integradas na composição principal. No conjunto dos 3 blocos a
Fig. 437 	 (esquerda e direita) B.H.S.P. |
vistas da Rua de Domingos Alvão
| 05-07/2018.
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412 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 198.
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norte, existem também três vias de acesso a espaços de estacionamento,
ligadas à Rua do Bartolomeu Velho. De modo a evitar atravessamentos de
circulação automóvel no interior do conjunto413, as várias ruas de acesso
não se interligam entre si, e, por isso, são todas rematadas com sistema de
beco sem saída. As vias de circulação automóvel são sempre compostas
por um canal de circulação automóvel – com largura média de 6 m –, e
um passeio de cada lado – que tem uma largura média de 2 m. Porém,
em alguns casos, como acontece nas duas ruas principais, os lugares de
estacionamento estão dispostos perpendicularmente, ao longo dos dois
lados do canal de circulação central. Nessas soluções, são acrescidos 4 m
para cada lado da rua, o que resulta numa dimensão total de 18 m em
largura – que curiosamente corresponde o mesmo que a largura transversal,
e ¾ da extensão longitudinal de um edifício em forma de T.
Referindo-nos agora ao desenho da circulação pedonal, sabe-se
que um dos elementos que os arquitetos procuraram preservar “como
testemunho do caráter rural recente da zona”, foi o caminho lajeado.414
Essa intenção reflete-se, com evidência, na composição ortogonal
desenhada pelos caminhos pedonais que, para além de marcarem contraste
claro com os espaços verdes, perpassam também entre as fendas, definidas

(…) Caminhos que levam aos longos
parques de estacionamento que entre
alinhamentos de edifícios em fachadas
opostas, alternam em zonas ajardinadas
e arborizadas (…)
LOUREIRO, J. C. apud FERREIRA, J.,
2012, p. 200.

pelas empenas dos edifícios. Tendo em conta a altura dos edifícios – que
se desenvolvem em 4 pisos –, estes espaços de atravessamento, com
2 m de largura, apresentam-se como estreitas vielas, com dimensões
proporcionalmente contrastantes, que nos remetem a escalas espaciais
413 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, op. cit., p. 198.
414 Ibid.

Fig. 438 	 (esquerda e direita) B.H.S.P. |
vistas dos espaços de circulação
pedonal entre os edifícios |
07/2018.
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associadas a aglomerações rurais, ou a centros históricos. Pode-se dizer
que os arquitetos procuraram introduzir uma escala mais humanizada ao
conjunto, inspirada em formas espaciais da cidade tradicional, numa área de
urbanização, que está claramente dominada pelos temas da cidade moderna.
Equipamentos coletivos; espaços de apoio à comunidade
Em relação à proposta de espaços ou equipamentos de uso coletivo, é
identificada apenas uma única situação correspondente: o campo desportivo
localizado a norte do conjunto. O campo desportivo tem configurações
básicas identificáveis, e verifica-se que é utilizado com alguma frequência,
principalmente pelas crianças que moram neste conjunto – admitindo a
possibilidade de as crianças do Bairro Económico utilizarem também este
campo desportivo. A sua implantação a uma cota mais elevada, permite
estabelecer relação visualmente aberta e próxima com o Parque da
Pasteleira, embora o acesso físico entre os dois espaços esteja restringido
por uma vedação.
Tendo em conta a data de projeto e construção do Parque da
Pasteleira – entre 2004 e 2009 –, que é posterior à do conjunto em questão,
pensamos que este equipamento público veio a colmatar a falta de suporte
Fig. 439 	 (esquerda) B.H.S.P. | vista do
campo de jogos do bairro social,
com os blocos de habitação ao
fundo | 07/2018.
Fig. 440 	 (direita) Espaço infantil do Parque
da Pasteleira, com vista para o
bairro social, do lado nascente |
07/2018.
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físico e espacial, para a vida coletiva do bairro, dada a proximidade e o fácil
acesso entre as duas unidades. No entanto, ainda referente à caracterização
do conjunto em geral, seria necessário, haver uma programação mais
diversificada para os espaços entre edifícios, que deve ser traduzida em
projeto de arranjos dos espaços exteriores mais elaborados, e fundamentados
nos princípios de organização interior dos edifícios.
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Fig. 441 	 Planta de síntese da organização interior do bairro | Caso D: Novo Bairro de Habitação Social da Pasteleira (B.H.S.P.) | Escala 1:2000.
Legendas:
Acessos verticais para os fogos
Equipamentos/instalações de uso coletivo

Circulação pedonal:

Circulação automóvel:
Principais vias envolventes
Vias propostas no plano

Principais percursos pedonais

Vias introduzidas posterioremente

Situações de partilha c/ automóvel,
ou sem devida pavimentação

Espaços de estacionamento, ou lugares ocupados pela
mesma função
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4.5.4. Aproximação ao bloco e à célula de habitação
Na análise dos blocos de habitação, são identificadas três tipologias
de edifícios, relativamente à solução de acesso aos fogos, e desenvolvemse entre dois e 4 pisos, tal como referidos no ponto sobre os princípios
de organização do bairro. Tal como acontece com o Bairro Económico
da Pasteleira, há uma sistematização das diferentes tipologias de fogos, de
modo a serem utilizadas repetidamente nos edifícios implantados.
Na maioria dos casos, os edifícios de 4 pisos têm uma volumetria
mais fragmentada, e organizam-se em pequenas unidades, de modo a
reduzir o número de fogos por piso e por caixa de acesso415, com a exceção
dos dois blocos situados a norte, onde os fogos se organizam no sentido
horizontal do volume. Para além dos edifícios mais altos, existe também a
solução de acesso em galeria, que se desenvolve em 2 pisos, o que ajuda a
atenuar a escala maciça do conjunto. A recorrência a edifícios de escalas e
dimensões mais reduzidas, e a utilização de materiais construtivos como
tijolo nas fachadas, e telhas nas coberturas, contribuem para a aproximação
a uma imagem da cidade tradicional.416
Um outro aspeto pertinente a notar, é o desenho de terraços privados
para os fogos que estão situados nos pisos de r/c, em todos os edifícios.
Relembrando-nos dos casos anteriores, embora hajam situações de espaços
ajardinados contíguos aos fogos do piso térreo, estes funcionam geralmente
como elemento de separação entre a via pública e o edifício, e não são
utilizados pelos moradores, nem são eles os responsáveis pelos arranjos
desses mesmos espaços. Neste projeto em estudo, os arquitetos evitam essa
415 José Carlos Loureiro apud. FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 198.
416 Ibid., p. 200.
Fig. 442 	 B.H.S.P. | vista parcial do
conjunto, composto por blocos
de diferentes alturas.
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abordagem, e proporcionam, por sua vez, pequenos espaços exteriores
apenas destinados aos moradores, de modo a compensar a localização
menos vantajosa dos fogos nos pisos de r/c, que estão inevitavelmente
mais expostos às movimentações nas ruas e caminhos pedonais. Na visita
realizada ao local, é possível verificar que a apropriação dos moradores
nesses terraços – podendo variar no uso e nas configurações físicas do
espaço, como por exemplo a plantação de árvores –, acrescenta diversidade
à expressão geral dos edifícios.
Tendo em conta a documentação iconográfica disponível sobre as
diferentes tipologias, na análise dos edifícios, são excluídos os dois blocos
de acesso vertical esquerdo-direito situados a norte, e considera-se apenas
as configurações dos edifícios de acesso vertical múltiplo, em forma de T, e
dos blocos de acesso em galeria interior.
Bloco em forma de T – acesso vertical múltiplo
Nesta tipologia, cada edifício organiza um total de 12 fogos,
distribuídos pelos 4 pisos. A interpretação da composição interior de cada
edifício é quase imediata, mesmo a partir da leitura exterior das várias
volumetrias claramente definidas – que se conjugam em forma de T. Um
primeiro volume de extensões mais largas – cujo lado maior tem 18,10 m, e
o lado menor tem 11 m –, é composto por 2 fogos T3 – simétricos segundo
um eixo longitudinal –, em cada piso, com um pequeno corredor de acesso
comum, que liga os fogos ao núcleo dos acessos verticais. O segundo
volume de dimensões mais reduzidas – 9,10 m x 8,40 m –, é composto por
um único fogo T2 por piso. É importante apontar que o volume situado a
a
Ru

norte do núcleo de acesso, e o volume situado a sul, têm um desfasamento
de
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Fig. 443 	 B.H.S.P. | planta de localização
dos blocos de acesso vertical
múltiplo, e as respetivas tipologias
de fogos | escala 1:5000.
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Fig. 444 	 B.H.S.P. | alçados poente e
nascente da solução de acesso
vertical múltiplo | escala aprox.
1:5000.
Fig. 445 	 B.H.S.P. | corte longitudinal pelos
blocos | escala aprox. 1:5000.

de meio piso, devido às implantações adaptadas ao declive norte-sul do
terreno. O núcleo dos acessos verticais – constituído apenas por uma caixa
de escadas – comporta assim como elo de ligação entre os dois volumes,
e realiza a distribuição em meios pisos. O posicionamento independente
do núcleo não interfere com a organização interior dos fogos e o modo
como estes se agregam, o que permite uma leitura clara do seu volume,
a partir do exterior. Embora seja um espaço meramente funcional, não
deixa de apresentar sinais de apropriação pelos moradores – utilizado
para arrumações, decorado com plantas, etc. – que demonstram, de certo
modo, o sentido coletivo nesse espaço, onde cada morador está disposto a
partilhar, consoante a sua própria vontade, uma pequena parte da sua vida
íntima e privada.
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Tendo em conta que os edifícios se organizam em grupos de quatro,
com base em dois eixos de simetria – longitudinal e transversal, a posição
dos fogos pode sofrer pequenas alterações, em relação à composição geral
do edifício. Analisando as variações, segundo o eixo de simetria longitudinal,
nota-se que os fogos T2 mantêm-se com a mesma disposição, enquanto

Fig. 446 	 B.H.S.P. | planta parcial da
composição central, que se
organiza em grupos de 4 blocos
em forma de T, compostos por
fogos T2 e T3 | escala 1:5000.
Legendas:
Espaço de circulação comum

que um dos núcleos de acesso é invertido, de modo a que as entradas
principais estejam dispostas simetricamente. No caso das alterações com
base na simetria transversal, verifica-se que os fogos T3 mantêm-se com a
mesma disposição, apenas alterando o modo de acesso ao terraço exterior,
nos pisos r/c.
O princípio de organização dos espaços, nestes fogos, tem como base
a disposição longitudinal do espaço de circulação, no centro do fogo, que
realiza a distribuição dos restantes compartimentos, para os dois sentidos
transversais. Do mesmo modo que acontece nos fogos estudados no Bairro
das Torres Vermelhas, a organização dos compartimentos, desenvolve-se
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Fig. 447 	 B.H.S.P. | planta do piso r/c, de
um dos blocos em forma de T,
com a marcação das funções dos
fogos T2 (1) e T3 (2) | escala
1:200.
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do caráter mais coletivo, até ao mais íntimo, ao longo do eixo distributivo.
Neste sentido, nos fogos T3, a sala e a cozinha, que estão dispostas em
fachadas opostas, e estabelecem uma relação transversal, e formam um
núcleo de espaço comum, juntamente com o hall de entrada. Embora tenha
uma definição retangular e contínua, a sensação de corredor no espaço de
circulação é atenuada com o desenho de uma peça mobiliária, que ajuda a

Legendas:

definir dois momentos distintos: hall de entrada e núcleo distributivo dos
Zona privada

quartos. Tendo em conta que os fogos têm variações no posicionamento,

Zona comum

em relação ao edifício no seu conjunto, verifica-se que os fogos T3 situados

Zona de serviço

a norte, têm dois quartos dispostos na fachada norte, assim como a

Circulação

cozinha – que é rematada com um espaço de marquise. Na fachada sul,

Varanda/terraço

estão dispostos a sala comum e um outro quarto, e abrem-se para o espaço

Espaço verde
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exterior em forma de pátio – os fogos do piso térreo, têm acesso ao terraço
privado, através da sala. Os fogos T3 que estão situados a sul têm uma
organização muito semelhante, e a relação dos compartimentos com o pátio
central é invertida: estando a cozinha e dois quartos abertos para o pátio
– na mesma lógica, o acesso ao terraço privado, nos fogos do piso térreo,
realiza-se através da cozinha, que deixa de ter marquise. Acrescenta-se que
as instalações sanitárias nos fogos T3 estão sempre dispostas nas fachadas
laterais – as mesmas que definem os caminhos pedonais exteriores.
Relativamente à tipologia de fogo T2, a inversão no sentido nortesul da implantação dos edifícios não apresenta influências na organização
interior do fogo, tendo em conta que os compartimentos principais estão
dispostos nas fachadas laterais – nascente e poente. Verifica-se na mesma
uma grande compactação na organização dos espaços interiores, reduzindo
ao máximo o espaço de circulação, que se concentra no centro do fogo, em
forma de L. Os compartimentos comuns – a sala e a cozinha – do fogo T2
apresentam áreas ligeiramente mais reduzidas que os do T3, e estão ambas
dispostas na fachada poente. Os dois quartos, estando ambos dispostos na
fachada nascente, sendo que o quarto principal se destaca pela sua forma
quadrada e a área generosa que comporta. Quando estão localizados no
piso de r/c, os fogos T2 dispõem-se de dois terraços com dimensões
consideravelmente maiores, associados às fachadas laterais. Deste modo,
tanto os compartimentos comuns – sala e cozinha –, como os quartos, têm
um espaço exterior contíguo, de uso privado.
Na análise da composição das fachadas, é identificável uma
hierarquização no dimensionamento dos vãos, que varia consoante o
espaço interior associado. Com base na análise exterior e nas medições em
planta, pode-se afirmar que os vãos dos quartos apresentam dimensões
correntes – por volta de 1,20 m x 1,20 m –, sendo que no caso dos fogos T2
situados no piso de r/c, os vãos dos quartos chegam até ao chão, de modo
a possibilitar o acesso ao terraço exterior. As cozinhas e as instalações
sanitárias apresentam, por sua vez, vãos com dimensões mais reduzidas –
0,95 m x 0,95 m, e 0,22 m x 0,95 m, respetivamente. Contudo, as cozinhas
dos fogos T3 têm configurações de vãos diferentes, consoante a sua
disposição no conjunto do edifício: no caso dos fogos T3 situados a norte
do edifício, os vãos das marquises das cozinhas são preenchidos por uma
grelha de tijolo; nos fogos situados a sul do edifício, as cozinhas têm vãos
mais estreitos que se abrem para o espaço-pátio, voltado a norte. No que

A construção busca economia na forma
de estrutura das construções nas paredes
exteriores: uma parede de apoio em bloco
de betão com 15 cms de espessura na
parede interna, reforçada pontualmente
por ligeiras armaduras verticais com
enchimento nos ocos do bloco. Evita-se
estrutura independente em betão armado.
Após impermeabilização da sua face
externa, constrói-se, deixando caixa de
ar com 5 cms, parede de tijolo prensado
aparente cor de areia com espessura de 11
cms.
As testas das lajes são revestidas com
plaquetas de tijolo semelhante.
As aberturas nas fachadas distribuemse com moderação e simplicidade com
predomínio claro dos planos opacos sobre
os vazados numa relação harmónica.
Os edifícios ganham um elevado nível de
durabilidade e bom aspecto perdurável
no tempo, em oposição ao comum dos
bairros sociais, cuja degradação frequente
contribui para a segregação já marcada
por outros factores.
LOUREIRO, J. C. apud FERREIRA, J.,
2012, p. 200.
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toca aos vãos das salas, estes apresentam dimensões maiores, que vão até
ao chão do compartimento, e são instaladas caixilharias mais elaboradas no
desenho – a repartição do pano em folhas de variadas dimensões, permite a
abertura simultânea de diferentes janelas. No caso dos fogos T2, o vão das
salas tem cerca de 2,10 m x 2, 20 m; as salas dos fogos T3 têm um vão de
2,50 m x 2,20 m, aproximadamente.
Como nota conclusiva da análise desta tipologia de edifício, observase que a conceção e a organização dos espaços exteriores se encontram
demasiado sistematizadas, e restringidas ao conceito dos pátios centrais,
que procura organizar os compartimentos voltados para o interior de
cada conjunto de edifícios. Esta questão relaciona-se com o facto de que
foram desconsideradas outras adaptações interiores, mediante as alterações
na implantação dos edifícios. Na situação do afastamento entre os dois
alinhamentos centrais, por exemplo, é formado um vasto espaço exterior
que acaba por ser definido por empenas cegas. Um outro exemplo, os
edifícios que rematam a composição nos lados nascente e poente, não
mostram sinais de reorganização dos fogos, de modo a rentabilizar a
Fig. 448 	 (esquerda) B.H.S.P. | vista parcial
dos volumes dos fogos T2,
com os grandes vãos das salas
orientadas a poente | 10/2018.

exposição solar dos espaços interiores. Em seguimento desta observação,

Fig. 449 	 (centro) B.H.S.P. | aspeto da
composição dos vãos dos fogos
T2 e as aberturas da caixa de
escadas, orientados para nascente
| 05/2018.

à proximidade dos vãos em relação ao núcleo de acesso.

Fig. 450 	 (direito) B.H.S.P. | aspeto da
composição dos vãos dos fogos
T2 e T3 | 05/2018.

272

questionamos também o posicionamento de algumas salas voltadas para o
pátio, tendo em conta exposição solar condicionada nestes espaços, devido
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Bloco de acesso em galeria interior
A primeira característica identificada nesta tipologia, de acesso em
galeria interior, é a sua volumetria marcada pelas águas inclinadas das
coberturas, que estão, por sua vez, revestidas em telha. Parece-nos ser mais
um sinal que evidencia a aproximação do conjunto a uma expressão muito
própria da arquitetura tradicional e rural.
Tal como já foi referido, esta tipologia distribui os fogos em 2 pisos,
e o módulo-base é composto por oito fogos T1, no piso de r/c, que se
distribuem igualmente para os dois lados através uma galeria no centro –
com cerca de 3,30 m de largura. Com base na interpretação dos desenhos
disponíveis deste projeto, supõe-se que o piso superior seja composto por
quatro T2 e dois T1, igualmente distribuídos por uma galeria central – em
forma de ponte, com uma largura de 1,10 m aproximadamente, que abre
espaços de pé-direito duplo para o piso de r/c. Todo o espaço de circulação,
composto pelos dois níveis de galeria, recebe iluminação natural, através de
uma estrutura contínua de claraboia. O acesso vertical é realizado, por sua
vez, através de uma escada, que está localizada num dos pontos extremos
da galeria. No total, cada módulo-base alberga 14 fogos.
Os edifícios desta tipologia estão implantados em dois pontos
distintos do terreno. Um primeiro volume, que se desenvolve paralelamente
em relação à Rua do Bartolomeu Velho, é composto por justaposição de dois
módulos-base, apresentando uma dimensão de 48,10 m em comprimento
e 21,40 m em largura. Um outro conjunto de quatro módulos-base, situado
a sul da Rua de Domingos Alvão, estão implantados paralelamente entre si,
a
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Fig. 451 	 B.H.S.P. | planta de localização
dos blocos de acesso em galeria
interior | escala 1:5000.
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Fig. 452 	 B.H.S.P. | planta do piso r/c, do bloco de galeria situado a norte do conjunto | escala 1:500.
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Fig. 453 	 B.H.S.P. | planta parcial do piso r/c, dos blocos de galeria situados a sul do conjunto | escala 1:500.
Legendas:
Espaço de circulação comum

Fig. 454 	 B.H.S.P. | alçados nascente e poente, norte e sul; cortes longitudinal e transversal do bloco de acesso em
galeria | escala aprox. 1:500.
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sendo que cada módulo-base tem 24 m de comprimento, e a mesma largura
de 21,40 m. Tendo em conta que não se encontra disponível desenhos
referentes à planta do piso de superior deste projeto, apenas iremos analisar
a composição do piso de r/c, e a organização interior dos fogos T1. No
caso dos edifícios implantados a sul, a entrada principal do edifício localizase na fachada voltada, configurada com um portão em grades metálicas, o
que permite a visualização do ambiente das galerias interiores. Já no edifício
implantado a norte, existem duas entradas localizadas em cada fachada
lateral, de modo a estabelecer ligação com duas cotas diferentes. A entrada
situada na fachada poente tem ligações com as galerias de ambos os pisos,
existindo até o desenho de umas escadas para se aceder à porta do piso

Fig. 455 	 (cima, esquerda) B.H.S.P. | vista
do acesso à entrada do piso
superior, do bloco situado a norte
do conjunto | 07/2018.
Fig. 456 	 (cima, direita) B.H.S.P. | pormenor
da galeria interior de distribuição
para os fogos T2, situados no piso
superior | 07/2018.
Fig. 457 	 (baixo, esquerda) B.H.S.P. | vista
de um dos blocos de galeria
situados a sul do conjunto |
05/2018.
Fig. 458 	 (baixo, direita) B.H.S.P. |
fotografia do espaço interior da
galeria, de um dos blocos situados
a sul.

superior, e uma rampa pedonal que dá acesso à porta do piso de r/c. No
caso da entrada nascente, esta liga apenas a cota da rua à galeria do piso
inferior.
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O princípio de organização do fogo T1 é baseado numa distribuição
2.45

dos espaços, relativamente mais simples, em comparação com os fogos
anteriormente estudado. A entrada para o fogo faz evidentemente pela
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galeria interior do edifício, e o primeiro espaço apresentado é o hall, que
7.05

tem proporções muito compactadas. Desse espaço, realiza-se a distribuição
6.19

lateral para a instalação sanitária, de um lado, e a cozinha, de outro lado –
sendo que a cozinha tem um espaço de marquise voltado para a galeria. De
0.65

seguida, a distribuição do hall continua para a sala comum, que está disposta
longitudinalmente em relação à fachada principal. Do lado adjacente à sala,
localiza-se o único quarto, que se 14.09
abre para a mesma fachada. Tendo em
conta as possibilidades de implantação, os interiores tanto podem estar
orientados no sentido norte-sul – no caso do edifício localizado a norte –,
como no sentido nascente-poente – nos quatro edifícios localizados a sul.
Tal como acontece nas tipologias anteriores, os fogos do piso de
r/c, nestes edifícios, têm igualmente terraços privados, sendo todos eles
delimitados por muros. A largura de cada terraço corresponde o mesmo
que a largura total do fogo, e a profundidade é de cerca de 5 m. No edifício
situado a norte, o espaço contíguo aos terraços encontra-se a um nível mais
elevado, e é tratado com relvado contínuo, permitindo um certo afastamento
dos passeios públicos em relação aos espaços interiores domésticos. Já no
caso dos edifícios implantados a sul, o desenho de passeio é contínuo e
envolve os edifícios, tornando impossível o seu afastamento, relativamente
aos terraços. Tendo em conta o desnível – de poente para nascente –
que a Rua de Domingos Alvão comporta, os terraços que se justapõem,
funcionam também como elemento de transição de cota, entre as várias
implantações.
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Voltando agora à análise das fachadas, anotamos que os princípios
de composição e as dimensões dos vãos são semelhantes aos da tipologia
anterior. É possível, descodificar a organização dos espaços interiores,
através da leitura dos diferentes vãos: as salas têm sempre vãos mais largos
– cerca de 1,90 m em largura, neste caso do T1; os quartos têm vãos com
as configurações regulares – semelhante aos fogos T2 e T3 do acesso
vertical múltiplo; e os espaços de serviço, como a cozinha e a marquise,
têm normalmente uma grelha de ventilação na fachada – cuja largura deve
corresponder à dimensão interior do espaço. Verifica-se ainda que, os vãos
dos fogos situados no piso de r/c, têm dimensões mais altas, que chegam
até ao chão, do mesmo modo que os fogos do ponto anterior, para se
realizar o acesso entre o interior e o terraço exterior.
Por fim, pode-se afirmar que o uso de tijolo nas fachadas, caixilharia
de alumínio em castanho escuro, telhas nas coberturas, grelhas de
ventilação em blocos de tijolo nas marquises das cozinhas, etc., são todos
temas identificáveis em ambas as tipologias analisadas, e que ajudam a
proporcionar sentido unitário ao conjunto, através da uniformização da
expressão material e construtiva dos edifícios.

Fig. 460 	 B.H.S.P. | fotografia de um dos
blocos de acesso em galeria
interior, situados a sul do
conjunto.
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4.6.

Conclusões do estudo dos casos
Chegando ao fim da apresentação da nossa análise dos casos,

reconhece-se que, devido à dimensão consideravelmente grande dos
projetos, tornou-se difícil realizar um estudo uniformizado, sistematizado
e, ao mesmo tempo, aprofundado, de cada caso. Procurou-se investigar de
um modo mais abrangente possível – desde o Plano de Pormenor até ao
interior dos fogos –, o que resultou, de certo modo, numa leitura superficial
de cada escala de análise. Considera-se que uma das formas de otimização,
seria o estudo de relação entre o desenho do edifício arquitetónico e do
espaço público, enquadrado numa escala espacial específica, estabelecendo
parâmetros de análise sistematizados, e aplicáveis para todos os casos
de estudo. Uma outra via possível, seria a análise de um único caso de
estudo, abrangendo todas as fases do projeto, desde o plano urbano até ao
pormenor construtivo.
Todavia, não pudemos deixar de considerar esta parte do trabalho
imprescindível e enriquecedor, tendo sido um pretexto oportuno para
pôr à prova o nosso conhecimento teórico, inserido no mundo real,
que é construído e vivido por todos nós. Tentou-se encontrar respostas
às múltiplas questões, todas elas inerentes ao processo de conceção
arquitetónica, que foram surgindo, à medida que a investigação dos casos
de estudo se aprofundava. E é através deste processo, que se reconstrói
o nosso entendimento pessoal sobre os aspetos mais fundamentais da
Arquitetura. Deste modo, cremos que seja pertinente apresentar as notas
de conclusão mais importantes, retiradas neste estudo de campo.
4.6.1. Níveis de relação entre o bloco de habitação e o espaço
exterior
Na elaboração de um bairro de habitação coletiva, o desenho do
espaço exterior deve estar sempre alicerçado ao desenho dos blocos de
habitação, de modo a formar-se uma relação equilibrada e coesa entre a
massa construída e o espaço vazio livre. O caráter dos espaços exteriores
está dependente da conceção arquitetónica dos edifícios. Com base na
análise dos resultados obtidos na investigação dos casos, entende-se que a
relação entre o espaço exterior e o bloco de habitação pode ser estabelecida
em 4 níveis.
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A primeira refere-se à forma do espaço vazio que os blocos definem
entre si, a nível da implantação urbana. O modo como a massa arquitetónica
se compõe, tem um resultado direto na definição formal do espaço exterior.
Se os edifícios têm uma forma geométrica identificável no espaço, o mesmo
deve acontecer com o desenho do espaço exterior público. A implantação
dispersa e fragmentada dos edifícios, identificada na maioria dos casos
analisados, resultou na indefinição formal dos espaços exteriores. Apesar
de tudo, foi possível reconhecer algumas tentativas mais positivas, como
a definição dos espaços de logradouro entre os blocos de galeria, no caso
do Bairro Económico; o espaço circular central desenhado pelos edifícios
em arco, no Bairro das Torres Vermelhas; e no novo Bairro Social, onde a
implantação dos edifícios ajuda na definição formal mais clara e disciplinada
dos espaços exteriores.
Porém, a simples definição formal e geométrica do espaço, não é
satisfatório para este se tornar num espaço arquitetonicamente qualificado, e
convidativo para o uso coletivo ou público. Deve-se, portanto, considerar o
segundo ponto, que tem a ver com a função e o valor simbólico subjacente à
definição formal do espaço exterior. Nos bairros analisados, pode-se afirmar
que os espaços exteriores foram fundamentalmente definidos segundo uma
hierarquia funcional, que tem como prioridade a circulação automóvel, e a
distribuição aos blocos de habitação. Tendo sido estabelecido a estrutura
da circulação, o restante espaço exterior é simplesmente preenchido por
espaços verdes, ou lugares de estacionamento. Os espaços exteriores de
apoio à comunidade são poucos e por vezes mal concebidos. Em alguns
casos, foi possível identificar estabelecimentos comerciais e equipamentos

Quanto à utilização e expressão externo,
multiplicar as situações, diferenciando-as,
não artificiosamente, mas em resposta a
hipóteses de vida diferentes; procurar uma
continuidade com as estruturas e espaços
existentes, a partir da sua leitura crítica.
Uma excessiva neutralidade dos
ambientes, dominada por um esquema
de distribuição elementar, não oferece
talvez aquela multiplicidade de situações e
solicitações que nos parecem hoje essenciais
para a vida quotidiana dos utentes.
CABRAL, B. e PORTAS, N., Arquitectura,
nº 69, 1960, pp. 35-41.

de uso coletivo, que são assiduamente frequentados pelos moradores,
podendo exemplificar a Associações dos Moradores e a Escola Básica
da Pasteleira no Bairro Económico; o campo de jogos e a Associação
dos Moradores no Bairro das Torres Vermelhas; o bloco da Varanda da
Barra, do sector sul privado, etc. No entanto, muitos destes espaços não
se articulam eficazmente, com a estrutura global dos respetivos conjuntos.
Torna-se, portanto, fundamental a definição do coração do conjunto,
um espaço público, podendo ser o jardim, a praça, ou o centro social
do bairro. Um espaço público que expresse os valores e a identidade do
próprio bairro e dos seus habitantes, pode ser a componente chave para
um funcionamento saudável e dinâmico do organismo social, inserido
no ambiente habitacional; um lugar vocacionado para o uso coletivo dos
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moradores, onde as pessoas possam trocar ideias e palavras, ou simplesmente
passar tempo com a família. É necessário criar situações mais diversificadas,
que sejam complementares ao programa de habitação, de modo a evitar a
ideia de conjuntos monofuncionais. E o trabalho do arquiteto é traduzir
esses valores e qualidades, através do desenho arquitetónico dos espaços,
dos respetivos projetos de arranjos exteriores, tendo em conta os vários
aspetos, desde a sua forma espacial, até ao pormenor construtivo. Portanto,
não é apenas necessário proporcionar sentido aos espaços de uso coletivo,
como também garantir as suas condições e qualidades arquitetónicas,
para que estes possam ser a “casa comum”, o verdadeito prolongamento
exterior da vida doméstica dos habitantes. Neste sentido, pode-se destacar
o Parque da Pasteleira como um importante espaço público nesta área
de urbanização. Tal como evidenciado na análise dos casos, cada bairro
estabelece uma ligação estratégica com as diferentes entradas do Parque:
o Bairro Económico com a entrada norte; o Sector Sul com a entrada sul;
as Torres Vermelhas a poente; e o novo Bairro Social a nascente. Tendo
em conta esta posição central, o Parque poderá ser o elemento focal
para a regeneração e a revitalização da vida urbana nos vários conjuntos
habitacionais da Pasteleira.
Em terceiro lugar, aproximando-nos na escala, considera-se a relação
entre o espaço exterior e o espaço interior, no momento de transição
entre os domínios público-privado, onde se faz fisicamente o movimento
de entrada e saída do edifício de habitação. Referimo-nos ao desenho
do espaço de entrada principal, assim como de todo o piso de contacto
com o espaço exterior adjacente. Jan Gehl, por exemplo, escreve sobre
os “soft edges” 417, o momento de transição entre as duas esferas e as
diferentes condições dessa transição, de modo a tornar o espaço público
mais agradável e propício, para o desenvolvimento de diversas atividades
sociais. Uma possibilidade de transição é a ligação física e funcional, dos
espaços interiores e exteriores, trazendo o interior para o exterior, e viceversa. O interesse está na criação de pequenos momentos de transição, à
frente das portas de entrada, possibilitando atividades como descansar,
conversar, esperar por alguém. É como um “momento de preparação”
para uma esfera pública mais alargada, mas que tenha ainda um carácter
íntimo, para as pessoas se sentirem confortáveis e relaxadas, devido à
proximidade às suas casas. As soluções encontradas nos casos de estudo
417 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, pp. 184-185.
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foram bastante variadas, dependendo da relação do piso interior térreo com
a cota da rua; do tipo de acesso aos fogos; do desenho passeio que faz a
ligação entre as entradas e as ruas, etc. Considera-se que os espaços de
entrada dos blocos no Bairro do Sector Sul, projetados por Pedro Ramalho
e Sérgio Fernandez, e do bloco F do Bairro das Torres Vermelhas, são
exemplos muito interessantes que ilustram a intenção dos arquitetos em
criar ambientes dinâmicos e ricos, com escala e dimensões apropriadas, no
momento de transição entre as duas esferas.
No quarto e último ponto, referimo-nos à relação do espaço exterior
com a organização interior dos fogos, e o desenho das fachadas. Por um
lado, é importante considerar que o caráter do espaço exterior adjacente
ao edifício, deve variar consoante os programas do espaço doméstico, e
proporcionar diferentes ambientes exteriores, de modo a complementar
as tarefas que compõem a vida dos habitantes, no interior das suas casas.
Há momentos em que o espaço da sala comum se abre para um exterior
movimentado, e a varanda se estende para receber a energia das pessoas
que passam pela rua; observa-se passivamente, a partir do interior, crianças
a brincarem no parque, vizinhos a passearem os cães, pessoas sentadas na
esplanada do café, ou nos bancos do jardim. Mas há também a necessidade
de trazer tranquilidade e serenidade para os espaços interiores, quando se
quer descansar, trabalhar ou ler um livro; nesses casos, o interior pode abrirse para espaços verdes, cuidadosamente ajardinados, com árvores altas e
densas, que dão sombra e privacidade.
Por outro lado, deve-se ter em conta ainda que o desenho das
fachadas participa igualmente na caracterização do espaço exterior, através
da expressão material, da técnica construtiva, do dimensionamento dos
vãos, do posicionamento de varandas e marquises, etc. Entende-se que
as paredes do edifício não definem apenas os espaços interiores, como
também o limite dos espaços exteriores, por isso, as fachadas não são
elementos exclusivos do objeto arquitetónico, pois fazem também parte da
identificação global do espaço exterior. Neste sentido, os vãos tornam-se
em elementos constituintes do cenário público urbano, onde cada morador
pode decidir se quer partilhar, ou não, o seu mundo interior privado.
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Quadro de Síntese I - Relação entre espaço de entrada e os fogos
Caso A (1957-1960)

Caso B (1963-1973)
A

4

2.7
9.80

12.00

3.35

1.21

8.00

7.43

B'

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5.60

7.95
F'

E'

2.90

13.30

B_Bloco E

Vertical esquerdo-direito

12.08
2.90
2.90

9.25

Tipologias
dos fogos

T1 - T4

Nº de
fogos por
núcleo de
acesso

8 fogos (2*4 pisos)

2.90

2.90

11.63
23.80

11.47
3.65
47.60

A'

de

2.90

7.00

A_Blocos

Tipo
acesso

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2.75

4.00

39.75

5.60

1.02

5.60
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5.60

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

9.40

11.87

12.77

3.10

6.39

6.40

5.43

5.44

1.56

3.10

4.03

8.10

1.92

14.03

3.10

2.31 1.81

8.34

2.31 1.89

2.32 1.71

2.62

5.39

8.65

F

E

8.09

5.43

1.81

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.95

Vertical esquerdo-direito
5.17

18.05

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

14.28

T4
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

7.55

3.00

9.03

9.03

3.00

9.23

14.10

9.23

14.10

1.35

10 fogos (2*5 pisos)

32.30
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

8.07

1.08

3.28

10.53

B_Blocos P e Q

A_Galerias
T3
de

10.53

1.46 2.40

20.09

Tipo
acesso

10.98

11.03
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

A'

Galeria

Vertical esquerdo-direito

Tipologias
dos fogos

T2 - T3

T4

Nº de
fogos por
núcleo de
acesso

16 fogos (4*4 pisos)

9 fogos (2*4 pisos + 1 fogo no piso r/c)

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

32.30

Plantas parciais do piso r/c, com destaque dos acessos verticais | escala 1:500.
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B

0 2.50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2.50

7.26
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Quadro de Síntese I - relação entre espaço de entrada e os fogos
Caso D (1989)

2.98

3.34
Caso C (1966-1972)
38.16
2.64

2.64

2.00

6.40

24.75

18.08
2.88

6.40

2.03

4.83

3.03

1.40

7.31

3.32

19.47
2.83

2.82

11.42

8.35

13.40

5.60

17.54

2.02

5.17
2.04

15.67

Vertical múltiplo

D_Blocos T

Vertical esquerdo-direito

23.08

T2-T5

Vertical múltiplo
T2 - T3

1.78

T3-T4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

11.03

C_Blocos D e E

8.72

2.93

2.00

9.05

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

4.47

4.53

13.92

7.90

9.14

4.25

4.54

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

56 fogos (4*14 pisos)

8 fogos (2*4 pisos)

Tipo
acesso

de

Tipologias
dos fogos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

18.04

C_Torres

18.29

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

16.61

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

8.32

3. 11

6.23

1.36

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

11.71

19.00

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.78

5.69

12 fogos (3*4 pisos)

Nº de
fogos por
núcleo de
acesso
10.00

21.41
5.05

9.04

3.34

9.04

5.07

4.92

2.94

6.18

1.73

4.32

4.25

15.53

.82
10

29.81

5.95

4.98

1.00

.54

18

5.95

5.03
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

10.97

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

6.19
2.49

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5.34

3.37

D_Galerias

Vertical esquerdo-direito
T4-T5

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

10 fogos (2*5 pisos)

Espaço de circulação comum

31.54

Galeria

Tipo
acesso

T1 - T2

Tipologias
dos fogos

12 fogos (8 T1 no piso r/c;
4 T2 no 1º piso)

Galeria de acesso público
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de

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

C_Bloco F

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

40.34

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

.73

18

Nº de
fogos por
núcleo de
acesso

4.00

Quadro de Síntese II - Principais tipologias de fogo: T2 - T4
Caso A
5.80
1.90

1.34

11.30

2.20

5.80
1.79

2.80

Caso B

51.70

1.70

2.62

3.39

2.67

1.77

3.39

1.55

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.85
4.10

1.08
0.50

5.40
1.00

2.85

2.65

1.60

1.10

1.85
2.90

5.25

2.75

4.95

1.25

2.95

2.15

0.70

2.15

2.20

1.53

B_VM-T4

2.28

4.80

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2.80

2.55

2.65
0.45

1.40

0.85

4.30

3.10

4.00

7.20

2.78

1.10
3.13
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.00
1.95

3.05

4.41
1.00

2.95

7.05

2.92
2.00

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

0.50

2.50
0.60

1.10

0.65

2.35

2.75

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.01

2.50

A_VM-T4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

284

4.54
1.45

0.65

2.45

2.00

2.30
3.11
1.20

2.60

1.61

2.29

4.70

4.05

3.75

2.60

0.65

0.18

2.65

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

3.02
4.75

2.30

2.55

0.35

0.30

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

3.25

2.55

3.28

1.10

2.70

0.40

0.70

2.90

0.35

0.65

2.30

8.85

1.00

T4

4.20
0.33

11.80

7.80

2.55

0.50

B_VM-T4

1.10

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.54

3.95

1.70

4.05
2.05
3.03

0.30

0.35

0.30

2.88
2.50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

3.97

4.75

2.40

4.85
1.69

4.78

4.36

3.33

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

4.43

A_VM-T3

2.00

0.45

1.00
2.60

0.50

2.73

4.66

A_G-T3

2.82

1.10

1.05

1.15
0.30

4.00

4.00
1.25

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

0.93

2.73
0.90

5.95

1.01

1.30

4.41

3.46

3.39
1.35

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2.68

2.00

1.76
1.57

2.52

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

0.90

2.20

3.13

2.85

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.60

1.00

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.90

1.10

1.97

1.10

2.50

0.65

2.52

4.33

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

T3

4.18

1.37

10.78
2.30

3.25

2.91

0.80

1.54
2.50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.44

0.90

3.60

0.87

1.61

2.03

1.10

3.39

0.70 0.85 0.85

0.30

1.70

3.45
2.70

3.10

0.65

1.10

1.10
2.41

2.68

22.25

4.18

1.50

0.38

5.43

2.23

1.90

1.10

1.30

1.20

0.90

1.00

A_G-T2

2.20

3.10

3.45

T2

1.62
0.50

0.50

2.85

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

3.67
0.18

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.37

1.44

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5.48

14.00
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Quadro de Síntese II - Principais tipologias de fogo: T2 - T4
Caso D

1.62

Caso C

1.00

1.16

0.30

1.16

2.04

1.65

1.35

1.77

1.66
2.33
1.25
1.14
2.35

3.85
4.03

6.86
0.80

Zona privada

3.98

4.54
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.30

Legendas:

Zona comum
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.31

1.08

1.72
1.26

1.78

1.25

1.66

1.79

T3

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1.61
1.10

0.28

1.10

0.58

Zona de serviço
Circulação
Varanda/terraço
Espaço verde
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5.11

2.42

C_VM-T4

2.54

G: Acesso em galeria
VM: Acesso vertical múltiplo ou esq.-dir.

1.25

2.80

1.59

0.81

3.45

4.40

1.68

1.83

1.05

Plantas parciais do piso r/c | escala 1:200
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4.6.2. Trabalho de um só homem
I firmly believe a campus must have
unity. Allowing every building or
group of buildings to be designed by a
different architect is sometimes considered
democratic, but from my point of view this
is just an excuse to avoid the responsibility
of accepting one clear idea. The only
American campus worth the name was
built by Thomas Jefferson at the University
of Virginia.
Mies van der Rohe, apud FONSECA, T.,
1996, p. 27.

Actually, the inner space justifies the outer
space, even though you may give one portion
to civic needs. I think the advantage is
that one man can do it. (…) what this
one man does is not design the thing. He
simply programs it, you might say. He
gives it its nature. (…) If you separate
this thing without saying its nature, you
have nothing which holds together. It holds
together physically, but in spirit, very little.
As times goes on, that which this building
really needs to express itself is absent.
If you think of the city, you think of the
realm of spaces, because actually, one must
think of the city as having a treasury of
spaces. Do you think you can relegate this
to any architect who gets a commission?
No (…).
One man, not a committee, is there to try
to make it exist. Therefore, how they make
it must be that a man’s work appears,
and then you know what is worthy, and
what is not. It belongs in the fold of social
influence, because expression was possible.
An emergence comes from that, and then
society comes from that. From society, you
get nothing but finality.

O sentido de unidade global do conjunto é também uma questão
relevante que se tem vindo a tratar ao longo da análise dos casos. Quando
Mies van der Rohe diz que “um campus universitário deve ter unidade”418,
pensa-se que o mesmo deve acontecer nos bairros de habitação coletiva. A
maioria dos bairros da Pasteleira apresentam uma certa unidade e coerência
nos projetos de arquitetura, com a exceção do Bairro do Sector Sul, onde
cada edifício foi entregue a diferente arquiteto. Tal como aconteceu no caso
de Olivais Norte e Sul, as soluções de expressões variadas, organizadas
de um modo disperso, num terreno consideravelmente vasto, resultou
num conjunto fragmentado, tornando-se difícil de se identificar o sentido
unitário. Por isso, na construção de uma unidade urbana, a participação de
vários arquitetos, em tempos diferentes, pode ameaçar a ideia da totalidade
do conjunto.
Neste sentido, defende-se que, por vezes, a visão de um só arquiteto
é mais vantajosa do que a distribuição “democrática” dos edifícios, para
arquitetos diferentes. Sobre esta ideia, Louis Kahn partilhou a sua opinião,
afirmando que, perante um trabalho de intervenção urbana de grande
escala, é importante haver uma única pessoa que defina a “natureza”
do conjunto, de modo a garantir o sentido de união das várias partes
constituintes.419 E esse aspeto parece-nos ser evidenciado nos casos como
o Conjunto do Campo de Luso, projetado por Carlos Loureiro, e o Bairro
das Torres Vermelhas, projetado por João Serôdio. Neste projetos, é
possível encontrar coerência e unidade no desenho arquitetónico, seja na
expressão material e construtiva dos edifícios, ou no tratamento criterioso
dos espaços exteriores, na relação com o edifício habitacional. Isto não
significa que os arquitetos devem trabalhar sozinhos e isolados, antes pelo
contrário. Nos dois referidos conjuntos, os autores trabalharam igualmente
em equipa, com outros arquitetos e profissionais de áreas variadas. Porém,
entre as várias vozes que participam num projeto de construção urbana
e arquitetónica, o arquiteto deve ser capaz de manter firme a sua própria
expressão, de modo a garantir o tom de uniformidade do conjunto.

KAHN, L., 1998, p. 50.
418 Mies van der Rohe apud. FONSECA, Teresa, A construção do pólo 3 da Universidade do
Porto, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de Arquitetura – Universidade
do Porto, 1996, p. 27.
419 KAHN, Louis, Conversation with Students, 2ª ed., Houston: Rice University School of
Architexture, 1998, p. 49.
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4.6.3. Habitação e Espaço Público para o Maior Número
Estamos perante uma era onde a arquitetura, que antes era um
«conceito», se tornou num «produto» do mercado. Cada vez mais a
arquitetura se tipifica e se produz em massa, segundo critérios que, muitas
das vezes, não ultrapassam do seu valor lucrativo. Também se tornou banal,
no campo de habitação, situações onde aqueles com poder económico
reduzido, têm, apenas, à sua disposição, fogos-tipo de área mínima, em
pisos-tipo, inseridos em blocos-tipo, … uma arquitetura produzida em
série, impessoal e neutra, com reduzida qualidade construtiva e espacial.
Os espaços que envolvem esses prédios são, na sua maioria, residuais e não
autênticos Espaços Públicos. Por outro lado, aqueles com mais capacidades
económicas, têm, à sua disposição habitações de luxo, integrados em sistema
de condomínio, com espaços exteriores privados, unicamente destinados
aos que vivem nesse conjunto habitacional. A vida coletiva nessas situações
torna-se parte do produto privatizado, que não comunica com o resto da
vida urbana; uma comunidade que se fecha e que se eleva do resto do “povo
comum”.

A princípio, parecia isolada e indecisa
a opinião de que a célula de habitação
sozinha hoje já não basta, e que o conceito
de habitação devia ser alargado. Agora
começa a surgir nos mais longínquos lugares
a ideia de que o conceito de habitação
alargada compreende instalações comuns
intimamente ligadas aos habitantes, que
mesmo o mais modesto bairro económico
não pode dispensar.
GIEDION, S., 1955, prefácio.

Todavia, a arquitetura como produto especulativo do mercado não
é uma questão específica dos nossos tempos. Já no Congresso de 1948,
foram expressas as mesmas preocupações referentes às habitações de
base lucrativa.420 Em «Habitações para o maior número» publicado em
1969421, Nuno Teotónio Pereira fez notar que, embora tivesse havido certo
“progresso” desde as primeiras propostas para o “problema da habitação”
dos anos 40, o “problema” encontrava-se numa situação agravada, na medida
em que, não se tomou a consciência de que se tratava de um fenómeno
coletivo, referente à escala geral da população. Isto deveu-se a dois aspetos
fundamentais, que não foram considerados: a velocidade acelerada do
crescimento das necessidades; e o alargamento do seu âmbito, o que impõe
“uma perspetiva radicalmente diferente da que tem sido habitualmente
encarada: perspetiva que supõe esquemas planeados de desenvolvimento
urbano”.422 Por isso, Teotónio Pereira afirmou também que “o problema
420 VITAL, António L., «A Casa, o Homem e a Arquitetura», in TOSTÕES, Ana (coord.),
1º Congresso Nacional de Arquitetura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos
do Congresso, Lisboa: Ordem dos arquitectos, 2008, p. 203. “O Problema do Alojamento
consiste, principalmente, na falta de casas. E só poderá ser resolvido, na medida em
que as casas a construir estejam ao alcance de todos, isto é, que as suas rendas sejam
proporcionais aos salários das classes obreiras. Assim, o problema toma um novo
aspecto: A POSIÇÃO DO INQUILINO EM RELAÇÃO AO SENHORIO.”
421 PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número» in Arquitectura, nº 110
(julho-agosto, 1969), pp. 181-183.
422 Ibid., p. 181.
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Fig. 461 	 (esquerda) Capa da Revista
Arquitectura nº 110, 1969 |
fotografia do conjunto de
habitações
económicas
em
Olivais-Sul, da autoria dos arqs.
Vasco Croft, Justino Morais e
Joaquim Cadima..
Fig. 462 	 (direita) Artigo «Habitações para
o maior número», de N. T. Pereira,
publicado em Arquitectura nº 110,
1969.

(…) as casas, como os blocos de habitação,
não são unidades isoladas.

da habitação não pode resolver-se hoje com a construção de alguns

Estão integradas em unidades maiores.
Todo o arquitecto que não mostre interesse
por coisas, desde a torneira à urbanização
de toda uma região, não compreende o
sentido da Arquitectura actual. Desde a
célula única, neighbourhood unit, à cidade
e à organização de toda uma região, formase uma cadeia directa. Assim, pode dizerse que o segundo estádio de Arquitectura
Moderna se preocupa cada vez mais com
a organização em grande escala, com a
planificação.

algumas casas”, pois “o maior número não é uma realidade estática: há que

GIEDION, S., 1955, pp. 30-31.

bairros, como já não podia resolver-se ontem apenas com a construção de
reconhecer o seu dinamismo para o colocar numa perspetiva realista que
permita forjar os instrumentos necessários à resolução dos problemas que
o concernem”. Para além destes aspetos, acrescenta-se ainda que, enquanto
se procura satisfazer o número de fogos construídos, deve ser garantido
também o desenho qualificado dos espaços interiores domésticos, assim
como dos exteriores coletivos, pois o sentido de «casa», como já foi referido
anteriormente, abrange níveis espaciais de várias escalas, fazendo parte do
processo de autoidentificação do homem. E, acima de tudo, o tratamento
qualificado dos espaços exteriores entre os edifícios não deve comportar
diferenças, consoante o caráter económico das habitações, isto é, associar
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tratamentos mais qualificados apenas aos conjuntos de habitação privada,
e deixar o desleixo apoderar-se dos espaços exteriores dos bairros ditos
sociais.
Tal como já tivemos oportunidade de verificar nos casos da
Pasteleira, é frequente registar grandes falhas nos arranjos exteriores de
bairros de habitação social, como o antigo Bairro Económico da Pasteleira,
cujas construções, e a posterior gestão e manutenção, são financiados
pelos municípios. Essas falhas resultam de uma série decisões tomadas
desde o nível abstrato do planeamento urbano, até ao momento concreto
de construção e gestão dos espaços exteriores. A negligência e a falta
de métodos de manutenção, pela parte das autoridades responsáveis,
em proporcionar ambientes propícios para uma vida coletiva aprazível,
resultam em espaços residuais entre os edifícios, sem qualquer sentido de
uso. Cumprem minimamente, ou talvez nem isso, a função distributiva da
circulação, pedonal e automóvel, sendo o restante espaço destinado ao
estacionamento, ou à colocação, sem critério, de árvores e vastos relvados
– e posterior manutenção desses elementos verdes considera-se irregular e,
por vezes, pouco eficazes.

O espaço público urbano não é um espaço
residual entre ruas e edifícios. Nem se deve
considerar um espaço vazio de público
simplesmente por razões jurídicas (…).
Esses espaços podem ser considerados
como espaços públicos potenciais, mas
falta-lhes algo para que sejam espaços
públicos urbanos.
BORJA, J. e MUXI, Z., 2003, p. 15.

A razão pela qual se produzem espaços exteriores de acesso
público, de pobríssima qualidade formal e construtiva, reside, talvez, no
entendimento incorreto que se tem atualmente do espaço público. Quando
se pensa no conceito do «espaço público», é frequente cair na tentação
de considerar todo o espaço exterior aos edifícios, de livre acesso público,
como espaço público. Do ponto de vista jurídico e legislativo, tal afirmação
poderia ser correta. Mas, enquanto organizadores do espaço urbano, essa
definição simplista pode tornar as nossas intervenções urbanas perigosas.
Isto porque, sem o verdadeiro entendimento do valor do espaço público,
iremos continuar a produzir espaços residuais entre edifícios e não
verdadeiras Ruas, Praças, Jardins, Parques, Escolas, Campos de Futebol,
etc., espaços públicos no seu verdadeiro sentido arquitetónico e urbano.
“Um espaço para ser público, tem de ter forma e significado”423, um espaço
para ser público, tem de ter forma e será então ela – a forma de jardim,
rua, praça, ou parque – que permite a quem o vive atribuir-lhe significado,
significado esse que começa num primeiro momento pela geometria e
construção – expressão das intenções do arquiteto –, como também, nas
posteriores apropriações, pelos utilizadores desses espaços.
423 Em Genius Loci, Schulz também aponta para o facto de que “lugares” são sempre reais
e que existem fisicamente.
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Os meus textos refletem a minha crença
em arquitetura; não aceito o facto da
arquitetura, seja ela vernacular ou
monumental, ser um luxo ou, talvez,
algo que é construído para “impressionar
o público” … Não existem “tipos”
diferentes de arquitetura, apenas diferentes
situações que requerem diferentes soluções,
de modo a satisfazer necessidades físicas e
psicológicas do homem.
NORBERG-SCHULZ, C., 1980, prefácio.

No nosso entendimento, a Arquitetura – inclusive o Espaço Público!
– está assente nas ideias de universalidade e justiça424, e não pode de ser um
produto cuja qualidade, forma e significado se transfiguram, consoante o
estatuto social e o nível económico das pessoas a quem se destina. Por isso,
deve-se evitar também a criação de soluções arquitetónicas que incentivem
a segregação social, assim como o modelo de conjuntos “monofuncionais”;
essas abordagens devem ser substituídas por soluções baseadas numa
mistura programática entre unidades de funções diferentes, como habitação,
comércio, escritórios, equipamentos, de modo a proporcionar oportunidades
para atividades de naturezas mais variadas, dinamizando assim o ambiente
quotidiano nos espaços exteriores dos conjuntos urbanos.425

424 Com “universalidade” aludimos ao direito dos cidadãos à Arquitetura qualificada. É um
direito universal.
425 GEHL, Jan, Life between buldings: Using public space, 6ª ed., Kobenhavn: The Danish
Architectural Press, 2010, pp. 45-46.
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A arquitectura deve ser vista como um fenómeno social ou se quisermos, como
um serviço. É nela que habitamos, que trabalhamos, que sofremos ou nos
divertimos. Isto é, a arquitectura é espaço de vida. No centro está o ser humano.
LOUREIRO, J. Carlos apud. FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
2012.
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5.1.

Plataforma da revista Arquitetura
Neste processo de procura incessante de respostas às nossas dúvidas

– que surgiram da inicial pergunta, «que espaços é que fazemos entre os
edifícios?» –, a revista Arquitectura foi o elemento mais surpreendente e
inesperado, que nos ajudou a superar a ficção do tema, o medo em enfrentar
a investigação em Arquitetura, que não nos deixava ver os caminhos por
onde este estudo poderia seguir. A diversidade de temas e de obras que
este instrumento de divulgação nos ofereceu, veio a assegurar mais ainda a
nossa escolha de caso de estudo, já sugerido por outra bibliografia.
Como uma proposta de extensão deste estudo, pensamos que seria
pertinente e, pessoalmente enriquecedor, a realização de um trabalho de
investigação focada na revista Arquitectura. Esta ideia vem da inspiração
do projeto Clip/Stamp/Fold: The radical architecture of little magazines, 196X
to 197X, que foi desenvolvido entre 2008 e 2010, pela Beatriz Colomina –
professora da Escola de Arquitetura da Universidade de Princeton –, em
colaboração um grupo de investigadores do Programa de Douroramento
da mesma escola, do qual fez parte Joaquim Moreno – investigador do
CEAU. O projeto consistiu numa documentação, exibição e análise de novas
Fig. 463 	 Capa do projeto Clip/Stamp/
Fold: The radical architecture of little
magazines, 196X to 197X.
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formas de publicação internacionais, entre 1960 e 1970, que constituíram,
por sua vez, o motor da intensa produção criativa de arquitetura após a 2ª
Guerra Mundial. Perante o crescente interesse pela arquitetura do referido
período, o trabalho partiu da intenção em restituir a devida importância
destas publicações, cujo reconhecimento tem vindo a ser ignorado nestes
últimos anos.426 Do mesmo modo, pensamos que, na discussão e estudo da
arquitetura portuguesa, existe uma certa lacuna na investigação sobre os
nossos instrumentos de divulgação, nomeadamente a revista Arquitectura;
que leva ao consequente esquecimento dos seus importantes contributos
para a produção e partilha de conhecimentos sobre Arquitetura e
Urbanismo, entre os arquitetos portugueses, no século passado. Por isso,
considera-se essencial a eventual produção de um trabalho analítico, com
base na categorização e periodização dos vários temas, artigos, obras
teóricas e práticas, e dos seus respetivos autores, que compuseram, de um
modo denso e rico, o corpo desta notável plataforma de divulgação.

Fig. 464 	 (esquerda) Capa da
Arquitectura nº 20, 1948.
426 COLOMINA, Beatriz e BUCKLEY, Craig (eds.), Clip, Stamp, Fold: The radical architecture
of little magazines, 196X to 197X, Barcelona: Actar, 2010, p. 8.

Revista

Fig. 465 	 (direita) Capa da Revista
Arquitectura nº 130, 1974.
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5.2.

Dados e autoria por verificar
No momento de finalização deste trabalho, reconhece-se que existem

ainda dados e materiais gráficos por tratar, referentes ao projeto das Torres
de Habitação do Sector Sul da Pasteleira. A partir de alguns desenhos do
projeto, disponibilizados pelo administrador de uma das torres, confirmase que o projeto foi financiado pela Caixa Geral de Depósitos. E, segundo a
documentação fotográfica disponível na plataforma de GISA, sabe-se que,
entre 1962 e 1965, as torres encontravam-se em construção. Os referidos

(pág. 294)

desenhos de projeto correspondem às plantas dos 4 tipos de fogos existentes:

Fig. 466 	 (esquerda) Bairro do Sector Sul da
Pasteleira | Torre de Habitação
(196?) | autoria por atribuir |
plantas dos tipos de fogo que
compõem a torre | escala aprox.
1:250.

T2, T3, T4 e T5. Com base nestes dados, foi possível reconstruir, ainda que
de um modo básico e hipotético, as plantas do piso de entrada, e dos dois
pisos tipo que compõem o corpo das torres, intercaladamente.
A grande questão em torno destas torres reside na identificação do
seu autor. A procura da autoria, ou da "paternidadade" da obra, tal como
se referia Bruno Zevi427, é importante na medida em que o entendimento
completo de uma obra não pode estar desligado das intenções do arquiteto,
assim como do histórico da sua produção arquitetónica. Sobre esta questão,
o Professor Doutor Jorge Bastos, que vive numa das torres, atribuiu a
autoria do projeto ao arq. J. C. Loureiro. Todavia, não foram encontrados

Fig. 467 	 (direita, cima) B.S.S.P. | Torre de
Habitação | planta do piso de
entrada, composto por T2 (2) e
T3 (2) | escala 1:400.
Fig. 468 	 (direita, centro) B.S.S.P. | Torre de
Habitação | planta dos pisos de
número par, compostos por T2
(2) e T4 (2) | escala 1:400.
Fig. 469 	 (direita, baixo) B.S.S.P. | Torre de
Habitação | planta dos pisos de
número ímpar, compostos por T2
(2), T3 (2) e T1 | escala 1:400.

registos oficiais que corroborem essa atribuição. Neste sentido, um estudo
aprofundado desta obra, pode ser uma proposta interessante para futuras
investigações, pois se trata de um projeto de notável qualidade arquitetónica,
cuja autoria está ainda por confirmar.
427 ZEVI, Bruno, Architectura in nuce: Uma definição de Arquitectura, Lisboa: Edições 70, 1979,
p. 112.

(pág. 295)
Fig. 470 	 (esquerda) Fotografia das Torres
do Sector Sul da Pasteleira em
construção | 1962.
Fig. 471 	 (direita) B.S.S.P. | Torre de
Habitação | fachadas sul e
nascente | 10/2018.
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5.3.

Novas

edifícios em

vias de intervenção no espaço entre

Portugal no século XXI

A decadência e a eventual demolição, parecem constituir o destino
final de muitos bairros de habitação coletiva, especialmente os de caráter
económico – e, frequentemente, a sua destruição dá lugar a habitações de
luxo. Esta observação suscitou primeiramente do contacto com o projeto
de Chris Leslie, Disappearing Glasgow: A Photografic Journey, possivelmente
iniciado em 2006, onde o autor documentou o processo de abandono
e demolição de uma série torres de habitação social, construídos nas
décadas de 50 e 60, na cidade de Glasgow, que se encontravam em estado

Fig. 472 	 Fotografia de uma habitação
abandonada, de um dos blocos
em Sighthill (1960s), Glasgow |
Disappearing Glasgow. A Photografic
Journey | Chris Leslie, 2008.
Fig. 473 	 Fotografia de demolição das
torres em Red Road (1967),
Glasgow | Disappearing Glasgow.
A Photografic Journey | Chris Leslie,
2012.
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de extrema degradação.428 Um outro acontecimento mais recente veio a
despertar também as nossas inquietações, em relação ao futuro dos bairros
de habitação social: referimo-nos à demolição do conjunto de Robin Hood
Gardens (1960-1972), projetado pela dupla inglesa Alison e Peter Smithson,
cujas obras se iniciaram em finais de agosto de 2017.

429

Independentemente

das qualidades arquitetonicamente inovadoras presentes neste projeto,
tornando-o numa importante referência de arquitetura brutalista inglesa,
não conseguiu escapar do mesmo destino, de muitos outros conjuntos
428 LESLIE, Chris, Disappearing Glasgow: A Photografic Journey, em <http://www.
disappearing-glasgow.com/>, acedido em 03/01/2019. Houve a oportunidade de
conhecer o projeto, durante a experiência de ERAMUS, realizada em GSA-Mackintosh
School of Architecture, entre 09/2016 e 02/2017.
429 Ver
<https://www.dezeen.com/2017/08/25/bulldozers-demolition-robin-hoodgardens-alison-peter-smithson-brutalist-estate/>, acedido em 03/01/2019. Felizmente,
foi possível realizar uma visita à obra em novembro de 2016, e verificamos que um dos
blocos estava ainda habitado.

Fig. 474 	 (cima, esquerda) Robin Hood
Gardens (1960-1972), Londres |
A. e P. Smithson | fachada poente
de um dos blocos de habitação e o
espaço exterior verde | 11/2016.
Fig. 475 	 (cima, direita) Robin Hood
Gardens | planta geral do
conjunto | s/escala.
Fig. 476 	 (baixo, esquerda) Início das obras
de demolição de Robin Hood
Gardens, em 2017.
Fig. 477 	 (baixo, direita) Robin Hood
Gardens | aspeto da galeria de
distribuição aos fogos | 11/2016.
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habitacionais, com a mesma vocação social: expectação, banalização,
degradação e demolição – oportunamente, aludimos também à demolição
das Torres 5 e 4 do Bairro do Aleixo (1976), em 2011 e 2013, respetivamente.
Estamos perante uma luta entre 3 parte: os arquitetos, os moradores, e os
serviços públicos.
Este processo cada vez mais frequente na cidade contemporânea,
poderá ter nascido de uma interpretação errática da «cidade genérica» de
Koolhaas430: uma cidade sem história, que se autodestrói quando envelhece,
para depois renascer com uma nova identidade. A nossa preocupação,
relativamente a este assunto, vem da aceitação comum de que a eliminação
dos problemas através da demolição é mais fácil e eficiente, do que a
elaboração de projetos e de programas interventivas, que realmente
respondem às condições do lugar e às necessidades das pessoas. Pois, este
último é um processo que requer tempo – para interpretação, pesquisa,
comunicação, desenho, gestão e manutenção –, e participação de diferentes
partes – profissionais, públicas, e os utentes. E infelizmente há situações em
que se considera o tempo como algo demasiado precioso para ser investido
em projetos de âmbito social, especialmente num ambiente global onde
tudo se desenvolve em ritmo acelerado.
Neste contexto, seria de igual pertinência, explorar as novas vias de
intervenção no espaço urbano português da atualidade, como um possível
prolongamento que ajuda a atualizar o nosso estudo, pois reconhecemos as
limitações de um trabalho focado essencialmente em casos do século XX.
A proposta desta extensão tem como ponto de partida, o reconhecimento
de várias abordagens positivas no processo de qualificação do espaço
urbano, nas cidades como Lisboa e Porto, que podem ser categorizadas em:
via regulamentar, via experimental e programas municipais de animação
urbana.
5.3.1. Via Regulamentar
Como exemplo da via regulamentar, apresenta-se brevemente o
documento Lisboa, o desenho da rua: Manual do Espaço Público, elaborado pela
CM-Lisboa, em 2015.431 Segundo as intenções dos autores, este manual
430 KOOLHAAS, Rem e MAU, Bruce, Small, Medium, Large, Extra-Large: Office for
Metropolitan Architectura, 1ª ed., Rotterdam: 010 Publishers, 1995, p.1258.
431 CM-Lisboa, Lisboa: o Desenho da Rua – Manual de espaço público, Lisboa: Direção Municipal
de Urbanismo – Departamento de Espaço Público, 2015. Em <http://www.cm-lisboa.
pt/viver/urbanismo/espaco-publico>, acedido em 03/01/2019.
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procura ser “uma ferramenta de trabalho que coloca um conjunto amplo
e diversificado de recomendações e boas práticas à disposição de todos
aqueles que têm como missão e responsabilidade a construção e a gestão
do espaço público”.432 São apresentados com clareza, os objetivos e os
princípios para a intervenção no espaço público, assim como os principais

Fig. 478 	 Desenho do pavimento, na zona
da Baixa de Lisboa | Lisboa, o
desenho da rua: Manual de espaço
público | 2015.
Fig. 479 	 Capa do documento | Lisboa,
o desenho da rua: Manual de espaço
público.

componentes do espaço da rua; e o corpo principal do documento dividese em oito capítulos referentes aos diferentes elementos de configuração
do espaço público – geometria, materiais, infraestruturas no subsolo,
iluminação pública, sinalização, arborização, mobiliário e equipamento
urbano e arte pública – onde são indicados os conceitos, princípios e
recomendações de desenho correspondentes à cada categoria. Embora o
documento seja direcionado à cidade de Lisboa, não deixa de constituir
uma referência exemplar, partilhável entre todos nós.
5.3.2. Via Experimental
Nas intervenções de via experimental, pode-se também exemplificar
alguns projetos. Em Lisboa, por exemplo, destacam-se 3 obras de autoria
do atelier Promontório: o Bloco de Carnide (1999-2003); o Complexo
Habitacional do Oriente (1996-2004), na zona da Expo 98’; e o Complexo
Habitacional da Praça de Entrecampos (2004-2011). Tratam-se de projetos
de habitação coletiva, construídos de raiz, e que se inserem em diferentes
contextos urbanos. Procura-se apenas realçar os pontos de interesse destes
projetos, no debate sobre a conceção do espaço público urbano. Em
432 CM-Lisboa, Lisboa: o Desenho da Rua – Manual de espaço público, Lisboa: Direção Municipal
de Urbanismo – Departamento de Espaço Público, 2015, p. 3.
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Fig. 480 	 (cima, esquerda) Complexo do
Oriente (1996-2004), Lisboa |
Promontório | aspeto do espaço
exterior coletivo no piso superior.
Fig. 481 	 (cima, direita) Complexo do
Oriente | planta do 1º piso | s/
escala.
Fig. 482 	 (baixo, esquerda) Complexo do
Oriente | relação entre entrada
dos fogos e o espaço exterior
contíguo.
Fig. 483 	 (baixo, direita) Complexo do
Oriente | aspeto exterior do
conjunto, composto por uma
galeria comercial e edifícios no
sentido perpendicular à rua.

primeiro lugar, é importante mencionar a mistura funcional de programas
como habitação, trabalho e comércio, como se pode verificar nos Complexos
do Oriente e da Praça de Entrecampos, abordagem essa que evita a criação
de conjuntos monofuncionais, facilitando o desenvolvimento de uma vida
coletiva ativa e autossustentável. Para além desse aspeto, reconhece-se
também a preocupação dos arquitetos em incluir, nos referidos projetos,
o desenho de espaços exteriores acessíveis ao público. É possível verificar
que esses espaços livres foram devidamente definidos pelos edifícios
de uso misto, e tiveram projetos de arranjos próprios – menciona-se, já
agora, ao trabalho do arquiteto paisagístico João Nunes, da PROAP, nos
Complexos do Oriente e da Praça de Entrecampos. Houve o cuidado
em definir, com clareza e prioridade, o caráter pedonal desses espaços
exteriores, tendo sido criados variações entre percursos e zonas de estar
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ajardinadas, que atravessam o interior do conjunto. Os limites exteriores
foram igualmente tratados com espaços exteriores, que funcionam como
prolongamento dos programas comerciais, estabelecendo relações visuais
e continuidades espaciais com a estrutura urbana envolvente. Embora se
reconheça o facto de cada solução ter respondido a diferentes condições
e exigências de projeto, manifestando, por isso, desenhos formalmente
distintos, interessa-nos, acima de tudo, a intenção persistente dos arquitetos
em evitar soluções de desenho rígido do limite entre o domínio do privado
e do público, e integrar no programa de habitação, as diversidades da vida
urbana contemporânea.
No Porto, pode-se destacar ainda o projeto de requalificação dos
Bairros do Pio XII (1957-1958) e do Contumil (1971-1984), no Porto,

Fig. 484 	 (cima, esquerda) Praça de
Entrecampos (2004-2011), Lisboa
| Promontório | planta do 1º piso
| s/escala.
Fig. 485 	 (cima,
direita)
Praça
de
Entrecampos | expressão exterior
dos edifícios | 09/2018.
Fig. 486 	 (baixo, esquerda) Praça de
Entrecampos | vista de um dos
pátio interior | 09/2018.
Fig. 487 	 (baixo,
centro)
Praça
de
Entrecampos | exemplo de
transição entre passeio público e
o espaço exterior do conjunto |
09/2018.
Fig. 488 	 (baixo,
direita)
Praça
de
Entrecampos | aspeto de uma das
ruas, definida pelos edifícios nos
dois lados | 09/2018.

realizado pelos arquitetos Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos,
301

Fig. 489 	 Requalificação dos Bairros do
Pio XII e Contumil, (20042008), Porto | Menos É
Mais | fotografias dos vários
pormenores.

A construção busca economia na
formaComo característica central, a
“uniformização” e a “regra” dos elementos
subentende necessariamente a “variação” e
a subversão” nos processos, concretizando
e expandindo as possibilidades do
“módulo”. Os resultados avaliam-se
por isso tanto nas qualidades espaciais e
ambientais propostas como no rigor e na
sistematização da operação e economia de
custos.
Menos É Mais, «Bairros Contumil e Pio XII».
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do atelier Menos É Mais, entre 2004 e 2008.433 Diferente dos projetos de
Lisboa, este projeto focou-se essencialmente na restituição das qualidades
dos espaços exteriores de bairros económicos construídos no século
passado. A principal intenção foi o prolongamento da vida doméstica para
o espaço coletivo – ou a “casa pública”, segundo a definição dos autores –,
com base no trabalho atento e criativo do “limiar entre interior e exterior,
entre privado e público”, o que de algum modo, traduz as ideias que se tem
vindo a reforçar neste trabalho. Recorreu-se à utilização de peças de betão
pré-fabricado, que traduz, por um lado, a unidade construtiva, funcional
e poética do espaço coletivo; por outro lado, essa “uniformização” é
contraposta pela adaptação da peça de betão, a diversas situações, como
“talude, muro de contenção, banco, guarda, escada, rampa, passeio (…)”,
demonstrando a capacidade de “variação” no desenho conforme as
solicitações.
5.3.3. Programas municipais de animação urbana

principal do programa, um questionário online direcionado aos cidadãos,

A construção busca economia naA partir
de uma praça, de uma rua, de uma
zona comercial, do jardim do bairro ou
de um equipamento coletivo existente ou
projetado propõe-se organizar um ponto
de encontro da comunidade local, uma
microcentralidade que concentre atividade
e emprego, que se consagre como espaço
público de excelência e local de estar, onde se
privilegiem os modos suaves de locomoção,
marcha a pé e bicicletas, os transportes
públicos e onde o trânsito automóvel será
condicionado. Com este programa pretendese replicar a experiência de requalificação
da Av. Duque d’Ávila, que revolucionou
as Avenidas Novas.

com “o objetivo de obter um diagnóstico da situação existente e recolher

CM-Lisboa, «Uma Praca em cada Bairro»

A CM-Lisboa tem vindo a apoiar também programas de animação
urbana, como «Aqui há mais bairro», um programa de requalificação de
bairros municipais de Lisboa, direcionada pela empresa de Gestão do
Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa (GEBALIS), do qual
se prevê, entre 2015 e 2017, “intervenções em 21 bairros municipais,
incluindo várias ações de trabalhos de requalificação, beneficiação,
conservação e manutenção do edificado gerido pela GEBALIS”.434 Um
outro programa, «Uma Praça em cada Bairro – intervenções em espaço
público», foi apresentado em 2014, e é promovido também pela CMLisboa, em colaboração com as 24 juntas de freguesia de Lisboa, contando
com várias fases de participação pública. Pode-se encontrar na página

sugestões”

435

para alguns locais com obras previstas.

No Porto, a Domus Social – Empresa de Habitação e Manutenção
do Município do Porto, destaca-se como a entidade principal de
433 Memória descritiva do projeto em <http://menosemais.com/conteudo/bairroscontumil-e-pio-xii>, acedido em 03/01/2019.
434 Em
<http://www.gebalis.pt/moradores/OmeuBairro/Obras/Paginas/ContratoPrograma-398.aspx>, acedido em 03/01/2019. É possível confirmar que entre as 20
intervenções apresentadas na página online do programa, 6 têm as obras concluídas.
435 Em
<http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/espaco-publico/uma-praca-emcada-bairro>, acedido em 03/01/2019.
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promoção pública na área da habitação, cujas funções principais incluem
“a aquisição, promoção, gestão, construção, reabilitação e renovação do
parque habitacional do Município, a execução de programas de habitação
a custos controlados e a implementação e concretização de programas
de reabilitação, renovação ou reconstrução de habitações degradadas”, e
assegura “a manutenção e conservação de todos os edifícios, equipamentos,
instalações e infraestruturas integrados no domínio público e privado cuja
gestão seja do Município do Porto”.436 Entre os vários projetos promovidos
pela Domus Social nos últimos anos, exemplifica-se o «ConDomus»437, em
que se procurou implementar “um modelo de gestão e administração dos
espaços comuns nos prédios municipais, com a participação dos inquilinos”,
pressupondo serviços de limpeza das zonas comuns, assim como “a gestão
do espaço no seu todo”; e «Casa Como Nova», consistindo num programa
de “auto manutenção” que envolve um “esforço de conservação do interior
das habitações” que são concessionadas aos inquilinos, assegurando-lhes
ao mesmo tempo o acesso a materiais de maior procura a preços mais
acessíveis, de modo a promover “o reforço de atitude coletiva de preservação
de um património que é de todos e, em primeira linha, do próprio inquilino
municipal”.438
Na cidade que temos, de forma insensível,
ou quase, para muitos, lentamente,
mas continuamente e em processo de
aceleração, o ambiente com o qual nos
identificamos é destruído, como se fosse
essa a condição de o transformar. A
transformação da cidade é um fenómeno
natural e prova de vitalidade, de acordo
com as nossas necessidades, ou seja, com
as necessidades colectivas do cidadão. E
uma das necessidades colectivas consiste
na convivência quotidiana dos resíduos da
história de que é feita a cidade, contributo
fundamental à consciência da história e do
dever.

Através desta breve apresentação, sem querer tomar uma atitude de
completa oposição à ideia de Koolhaas, procura-se acentuar apenas que a
destruição não é a única solução para a transformação da cidade. Tal como
Álvaro Siza escreveu439, “a transformação da cidade é um fenómeno natural
e prova de vitalidade”, mas “não é necessário destruir para transformar.
Para transformar, é necessário e indispensável não destruir a cidade”. A
identidade do projeto e a da cidade devem criar, antes, uma relação de
interdependência, e, ao mesmo tempo, de respeito mútuo. E, no momento
de formulação das nossas próprias respostas, a investigação sobre os novos
modos de intervenção e qualificação urbano contemporâneo, pode ser um
caminho que nos levará ao encontro de riquíssimas referências.

SIZA, A., 1980.

436 Em <http://www.domussocial.pt/domussocial/quem-somos_2>, acedido em
03/01/2019.
437 Domus Social, «ConDomus», em <http://www.domussocial.pt/projectos-e-parcerias/
condomus>, acedido em 03/01/2019.
438 Domus Social, «Casa Como Nova», em <http://www.domussocial.pt/projectos-eparcerias/casa-como-nova>, acedido em 03/01/2019.
439 SIZA, Álvaro, «A cidade que temos» (1980), in 01 textos, Porto: Civilização, 2009, pp.
19-20.
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5.4.

Considerações finais. sobre a intenção
arquiteto, o «espírito do lugar» e a participação

do
do

cidadão

O olhar transformador do arquiteto, perante a cidade, é um fator de
especial importância no processo da sua intervenção urbana. No entanto,
esse «olhar» deve ser apoiado na interpretação e reflexão justa da verdadeira
natureza do espaço a intervir. As intenções do arquiteto devem nascer após
a compreensão do «espírito do lugar».
Em Quand les Cathédrales etaient blanches, Le Corbusier relata a sua visita

urbanísticos e arquitetónicos. Através do seu «olhar transformador»,

De uma maneira clara e fria, eu sei
que um plano adequado pode fazer da
Nova Iorque uma cidade por excelência
dos tempos modernos, poder ativamente
espalhar felicidade diária para estas
famílias oprimidas.

encontrou os «problemas» de Manhattan e propôs as suas «soluções»,

Le Corbusier, 1964, p.2

à cidade de Nova Iorque. Foi onde ele encontrou o palco perfeito para fazer
440

atuar os seus ideais da «Cidade Radiosa». Nessa cidade americana, parecia
ter encontrado casos problemáticos que justificavam os seus princípios

americana, que a «Cidade Radiosa» não seria eficaz na representação de

Sinto que tudo o que irei dizer, será
qualificado pelo nível e pela qualidade da
intenção (…). Essa é a medida das nossas
emoções (…).

Manhattan, pois Le Corbusier não compreendeu a verdadeira identidade da

Ibid., p.26.

prevendo assim a «transformação» da vida urbana. Porém, décadas mais
tarde, em Delirious New York, Koolhaas argumenta, em defesa da cidade

cidade – que era efetivamente a da “Cultura da Congestão”.
Com isto, não se pretende negar a importância do poder de
transformação, no trabalho do arquiteto, porque “tanto a arquitetura
como o urbanismo são disciplinas criativas cujo fim é uma intervenção
no espaço, transformando-o”.441 Porém, as críticas de Koolhaas alertamnos para uma outra questão: mais importante do que a vontade de
transformar, é a compreensão da natureza do objeto; as intenções e os

(…) a intenção verdadeira dele, com a
Cidade Radiosa é ainda mais destrutiva:
resolver, ‘de verdade’, os problemas de
congestão. (…) ele resolve o Problema,
mas mata a Cultura da Congestão.
KOOLHAAS, R., 1994, p.257.

problemas do contexto urbano e social forem mal interpretados. Afinal de

Para obter o direito de inventar a sua
própria Nova Iorque, Le Corbusier
passou 15 anos a provar que Manhattan
ainda não é moderno…

contas, enquanto arquitetos, somos “o observador atento dos problemas a

Ibid., p.263.

caprichos do arquiteto não se devem sobrepor à vontade de ser do lugar,
nem às aspirações dos seus utentes. A transformação valerá de pouco, se os

resolver e das discussões que à volta desses problemas se levantam. Em vez
de ser função duma soma de opiniões, o resultado do [nosso] trabalho será
uma síntese de todos os contributos, depois de escrupulosamente discutida
e verificada a justeza de cada um”.442
440 Faz também referência pontual às visitas a outras cidades americanas como Chicago,
Filadélfia…
441 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, p. 44.
442 SIZA, Álvaro, «A propósito do Edifício» (1963), in 01 textos, Porto: Civilização, 2009, p.
15.
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Louis Sullivan, num dos seus livros mais
profundos que jamais um arquitecto
escreveu,
«Conversas
objectivas»
(Kindergartenchats), resumiu em duas
palavras a tarefa mais importante do
arquitecto: «to interpret and to initiate».
O arquitecto não é, nem um engenheiro,
nem um operário, que executa ordens.
(…) o mais importante na sua profissão
é ele ter de interpretar as formas de vida e
dar-lhes uma expressão adequada. Mais
do que isso. Ele tem de tomar a iniciativa,
de resolver nas suas obras, programas,
dos quais não é capaz a fantasia pouco
evoluída dos políticos e autoridades do
nosso tempo.
GIEDION, S., 1955, pp 108-109.

Neste momento de conclusão do trabalho, reconhecemos que a
intervenção errática e concessiva dos arranjos do espaço públicos, poderá
conduzir a um distanciamento dos cidadãos, do processo de conceção e
da posterior utilização do espaço público. Por um lado, observa-se uma
transformação do hábito da cultura física, no modo de estar das pessoas
na cidade contemporânea. Por outro lado, não encontramos estudos, seja
no campo da arquitetura e do urbanismo, ou por parte das ciências sociais,
sobre a relação das formas urbanas e destas transformações socioculturais.
Através do reconhecimento desta problemática, apelamos pela incentivação
e participação ativa dos cidadãos, na produção dos seus espaços públicos,
de modo a colmatar o vazio crítico dos mesmos junto das instâncias
administrativas.
Cremos que, quando nos referimos à nossa realidade presente, já não
é possível os especialistas da organização espacial trabalharem de um modo
isolado. Aludindo às palavras de Jordi Borja, “os espaços públicos requerem
um debate público, a participação cidadã, juntamente com o processo
de conceção, produção e gestão. (…) É necessário que os profissionais
assumam uma responsabilidade especial na conceção e desenho dos
espaços públicos”. Deve ser do interesse dos arquitetos atuais, que qualquer
projeto de espaço público se baseie num trabalho colaborativo entre
diferentes áreas científicas – sociologia, arquitetura paisagista, antropologia,
economia, etc. –, e se assente em “valores éticos, de liberdade, tolerância e
solidariedade”.443

443 BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida, El espacio público: ciudad y ciudadanía Barcelona: Electa,
2003, p. 67.
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1. INTRODUÇÃO
Fig. 1 a Fig. 3 – arquivo da autora.
2. ESTADO DO ESPAÇO ENTRE OS EDIFÍCIOS E AS SUAS PROBLEMÁTICAS NA CIDADE
CONTEMPORÂNEA
2.2 Imagem da cidade atual
Fig. 4 a Fig. 6 – arquivo da autora.
2.3 Entre privatização e o desejo da coletividade
Fig. 7 a Fig. 15 – arquivo da autora.
2.4 Revisão da Carta de Atenas no contexto presente
Fig. 16 – cópia da versão reproduzida por Paul Letarouillu (1838), disponível na Biblioteca da FAUP (cota
Tr.22.2 Res).
Fig. 17 – autoria própria, com base no mapa de Lisboa, disponível em <https://www.openstreetmap.org>,
acedido em 11/09/2018.
Fig. 18 – autoria própria, com base no mapa do Porto, disponível em <https://www.openstreetmap.org>,
acedido em 11/09/2018.
Fig. 19 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1980.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 20 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1970.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 21 – arquivo da autora.
Fig. 22 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1975.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 23 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1876.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 24 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1830.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 25 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_3142.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 26 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_3142.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 27 – disponível em <http://www.rubatinoarquitetura.com.br/wp-content/uploads/2016/08/finotti71-1024x649.jpg>, acedido em 12/02/2019.
Fig. 28 – créditos: Burle Marx & Cia. Ltda.; disponível em <https://images.adsttc.com/media/
images/57a1/f9c1/e58e/ce15/5100/01ab/slideshow/TJM_662-BurleMarx_F001-Copacabana.
jpg?1470233020>, acedido em 12/02/2019.
Fig. 29 – créditos: Burle Marx & Cia. Ltda.; disponível em <https://images.adsttc.com/media/
images/57a1/f9d7/e58e/ce15/5100/01ac/slideshow/TJM_662-BurleMarx_F095BiscayneBlvd.jpg?1470233042>, acedido em 12/02/2019.
Fig. 30 – CAETANO, Joaquim Oliveira (coord. geral), A utopia e os pés na terra: Gonçalo Ribeiro Telles, Lisboa:
Instituto Português de Museus, 2003, p. 217.
Fig. 31 a Fig. 32 – arquivo da autora.
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2.6 Da estrutura do espaço arquitetónico
Fig. 33 a Fig. 44 – arquivo da autora.
Fig. 45 – mapa parcial de Lisboa, disponível em <https://www.google.com/maps/>, acedido em
16/02/2019.
Fig. 46 – mapa parcial do Porto, disponível em <https://www.google.com/maps/>, acedido em
16/02/2019.
Fig. 47 a Fig. 67 – arquivo da autora.
3. ESPAÇO ENTRE EDIFÍCIOS NA PRODUÇÃO DE ARQUITECTURA HABITACIONAL EM
PORTUGAL
3.2 Dos planos urbanos aos “novos programas de habitação”
Fig. 68 a Fig. 69 – «2 - Casas na Calle de la Barceloneta» in Arquitectura, nº 73 (dez. 1961), pp. 8-9.
Fig. 70 a Fig. 71 – «4 - Casas na Calle Compositor Bach, em Barcelona» in Arquitectura, nº 73 (dez. 1961),
p.14.
Fig. 72 – disponível em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretormunicipal/enquadramento-do-pdm>, acedido em 27/09/2018.
Fig. 73 – disponível em <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ExposicoesVirtuais/Alvalade/Paineis/
BAIRRO_plano.pdf>, acedido em 27/09/2018.
Fig. 74 – arquivo da autora.
Fig. 75 – CAETANO, Joaquim Oliveira (coord. geral), A utopia e os pés na terra: Gonçalo Ribeiro Telles, Lisboa:
Instituto Português de Museus, 2003, p. 161.
Fig. 76 – «Blocos de Habitação na Célula 8 do Bairro de Alvalade – Lisboa» in Arquitectura, nº 53 (nov.-dez.
1954), p.3.
Fig. 77 – arquivo da autora.
Fig. 78 – «Blocos de Habitação na Célula 8 do Bairro de Alvalade – Lisboa» in Arquitectura, nº 53 (nov.-dez.
1954), p.3.
Fig. 79 – arquivo da autora.
Fig. 80 – «Blocos de Habitação na Célula 8 do Bairro de Alvalade – Lisboa» in Arquitectura, nº 53 (nov.-dez.
1954), p.2.
Fig. 81 – DUARTE, Carlos S., «Blocos na Avenida dos Estados Unidos» in Arquitectura, nº 61 (dez. 1957),
p.23.
Fig. 82 a Fig. 85 – arquivo da autora.
Fig. 86 – CAETANO, Joaquim Oliveira (coord. geral), op. cit., p. 142.
Fig. 87 a Fig. 88 – «Extratos da memória descritiva» in Arquitectura, nº 81 (março 1964), pp. 6-7.
Fig. 89 – Capa da revista Arquitectura, nº 81 (março 1964); versão original disponível na Biblioteca de Arte
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Fig. 90 – «Extratos da memória descritiva» in Arquitectura, nº 81 (março 1964), p. 11.
Fig. 91 – «Olivais-Sul em discussão» in Arquitectura, nº 127/128 (abril - junho 1973), p. 59.
Fig. 92 a Fig. 93 – «Categoria II, Projeto-tipo HC» in Arquitectura, nº 81 (março 1964), p. 23.
Fig. 94 a Fig. 95 – arquivo da autora.
Fig. 96 – «Categoria II, Projeto-tipo HA» in Arquitectura, nº 81 (março 1964), p. 21.
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Fig. 97 – arquivo da autora.
Fig. 98 a Fig. 100 – «Olivais – Lisboa» in Arquitectura, nº 135 (outubro 1979), pp. 38-39.
Fig. 101 a Fig. 102 – arquivo da autora.
Fig. 103 a Fig. 104 – DENTINHO, Álvaro Ponce, «Arranjos dos espaços exteriores» in Arquitectura, nº 81
(março 1964), p. 17.
Fig. 105 – disponível
em
<https://bairrojardim.weebly.com/a-concepccedilatildeo-do-bairro.html>,
acedido em 19/02/2019.
Fig. 106 a Fig. 109 – arquivo da autora.
Fig. 110 a Fig. 112 – GTH, «O Plano de Chelas» in Arquitectura, nº 95 (jan.-fev. 1967), pp. 6-15.
Fig. 113 – CANDILIS, Georges et al., Toulouse le Mirail: el nascimiento de una ciudad nueva, Barcelona: Gustavo
Gili, 1976, p. 13.
Fig. 114 a Fig. 118 – MILHEIRO, Ana Vaz (coord.), Arquitectos portugueses contemporâneos: Obras comentadas e
itinerários para a sua visita, Lisboa: Público, 2004; créditos das fotografias: Catarina Botelho.
Fig. 119 – «Chelas – Lisboa» in Arquitectura, nº 135 (outubro 1979), p. 50.
Fig. 120 a Fig. 122 – MILHEIRO, Ana Vaz (coord.), op. cit.; créditos das fotografias: Catarina Botelho.
Fig. 123 a Fig. 126 – «"Dossier" Restelo» in Arquitectura, nº 130 (maio 1974), pp. 11-23.
Fig. 127 a Fig. 129 – BARBOSA, Cassiano (org.), ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos: Porto: 19471952, Porto: Edições ASA, 1972, pp. 171-176.
Fig. 130 a Fig. 131 – «Bloco Residencial e Comercial com a inclusão da Escola de Música Parnaso» in
FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012,
pp. 54-61.
Fig. 132 a Fig. 134 – «Bloco das Águas Livres» in Arquitectura, nº 65 (junho 1959), pp. 4-9.
Fig. 135 – disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/corbucache/900x720_2049_1783.
jpg?r=0>, acedido em 25/02/2019.
Fig. 136 – créditos:
Paul
Kozlowski;
disponível
em
<http://www.fondationlecorbusier.fr/
corbucache/900x720_2049_791.jpg?r=0>, acedido em 22/01/2019.
Fig. 137 a Fig. 138 – LIMA, Susana, Fernando Távora e o Espaço Público Português, Dissertação de Mestrado
Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto, Porto, 2012, pp.
106-108.
Fig. 139 – TÁVORA, Fernando, «Zona residencial de Campo Alegre» in Arquitectura, nº 71 (julho 1961), p.
13.
Fig. 140 – DUARTE, Carlos S., «Lembrança de Le Corbusier» in Arquitectura, nº 89/90 (dez. 1965), p. 151.
Fig. 141 – disponível em < http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1879.
jpg?r=0>, acedido em 11/09/2018.
Fig. 142 a Fig. 143 – TÁVORA, Fernando, op. cit., pp. 15-16.
Fig. 144 – LIMA, Susana, op. cit., p. 122.
Fig. 145 a Fig. 148 – arquivo da autora.
Fig. 149 a Fig. 150 – «Habitações operárias em Ponte de Pedra» in Arquitectura, nº 63 (dez. 1958), pp. 39-43.
Fig. 151 a Fig. 153 – «Conjunto Habitacional do Campo do Luso» in Arquitectura, nº 94 (1966), pp. 181-186.
Fig. 154 – Conjunto Habitacional do Luso-Lima» in FERREIRA, Jorge (coord.), op. cit., p. 80.
Fig. 155 a Fig. 156 – arquivo da autora.
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Fig. 157 – «Conjunto Habitacional do Campo do Luso» in Arquitectura, nº 94 (1966), p. 186.
Fig. 158 – «Conjunto Habitacional do Luso-Lima» in FERREIRA, Jorge (coord.), FERREIRA, Jorge
(coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 81
Fig. 159 – arquivo da autora.
4. A PASTELEIRA E OS SEUS CASOS DE ESTUDO
Fig. 160 – mapa disponível em <https://www.google.com/maps/>, acedido em 11/06/2018. As imagens
dos conjuntos são de autoria própria.
4.1 Planeamentos Urbanos
Fig. 161 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/587509/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 162 – disponível em <https://www.google.com/maps/>, acedido em 15/10/2018.
Fig. 163 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/296418/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 164 – disponível em <http://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-regulador-da-cidade-doporto-1947-1952>, acedido em 12/10/2018.
Fig. 165 – disponível em <https://lh3.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TUgqRYa5g1I/AAAAAAAAMuc/
J4tLIdGjmp0/s1600-h/pa04.jpg>, acedido em 12/07/2018.
Fig. 166 – disponível em <http://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-de-melhoramentos-paraa-cidade-do-porto-1956-1966>, acedido em 28/05/2018.
Fig. 167 – disponível em <http://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-da-cidade-doporto-1962>, acedido em 17/10/2018.
Fig. 168 – disponível
em
<https://3.bp.blogspot.com/-QNQ3jXYo8Zo/TiYX0yVVHyI/
AAAAAAAAAug/Aq9W4Vyi0-w/s1600/montepio_ricca-7.jpg>, acedido em 20/01/2019.
Fig. 169 a Fig. 170 – arquivo da autora.
Fig. 171 – disponível
em
<https://i.pinimg.com/
originals/12/63/5f/12635f577d77d5e941d9a623004cca98.jpg>, acedido em 30/05/2018.
Fig. 172 a Fig. 173 – ROSMANINHO, Alberto, «Pasteleira» in Binário, nº 26 (novembro 1960), p. 387.
4.2 Bairro Económico (1957-1960)
Nota: Todos os desenhos referentes a este conjunto (plantas, cortes e alçados), foram reproduzidos pela autora,
com base nos documentos do projeto de arquitetura, disponíveis em <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-ofdescription/documents/640332/>, acedido em 12/07/2018.
Fig. 174 – arquivo da autora. A planta foi reproduzida com base na planta cartográfica atual do Porto, 2018.
Fig. 175 – ROSMANINHO, Alberto, «a unidade de habitação em construção» in Binário, nº 26 (novembro
1960), p. 388.
Fig. 176 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 177 – Capa da revista Binário, nº 26 (novembro 1960); versão original disponível na Biblioteca de Arte
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Fig. 178 a Fig. 179 – ROSMANINHO, Alberto, «Pasteleira» in Binário, nº 26 (novembro 1960), p. 388.
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Fig. 180 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal do Porto: O
conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações portuenses» in Arquitectura,
nº 69 (nov. - dez. 1960), p. 40.
Fig. 181 – Capa da revista Arquitectura, nº 69 (nov. - dez. 1960); versão original disponível na Biblioteca de
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
Fig. 182 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal do Porto: O
conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações portuenses» in Arquitectura,
nº 69 (nov. - dez. 1960), p. 38.
Fig. 183 a Fig. 203 – arquivo da autora. As plantas foram reproduzidas com base na planta cartográfica atual
do Porto, 2018.
Fig. 204 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 205 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 40.
Fig. 206 a Fig. 207 – arquivo da autora.
Fig. 208 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/638849/>,
acedido em 31/10/2018.
Fig. 209 a Fig. 210 – arquivo da autora.
Fig. 211 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277832/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 212 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/639216/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 213 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 39.
Fig. 214 a Fig. 216 – arquivo da autora.
Fig. 217 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 36.
Fig. 218 a Fig. 221 – arquivo da autora.
Fig. 222 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 41.
Fig. 223 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 224 a Fig. 231 – arquivo da autora.
Fig. 232 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/363933/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 233 a Fig. 238 – arquivo da autora.
Fig. 239 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 240 – arquivo da autora.
Fig. 241 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 242 a Fig. 244 – arquivo da autora.
Fig. 245 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 44.
Fig. 246 a Fig. 250 – arquivo da autora.
Fig. 251 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 45.
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Fig. 252 a Fig. 257 – arquivo da autora.
Fig. 258 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 259 – arquivo da autora.
Fig. 260 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/277911/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 261 a Fig. 262 : arquivo da autora.
Fig. 263 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, «Uma realização da Câmara Municipal do Porto: O
conjunto habitacional da Pasteleira – Notas em torno das realizações portuenses» in Arquitectura,
nº 69 (nov. - dez. 1960), p. 44.
Fig. 264 a Fig. 268 – arquivo da autora.
Fig. 269 – CABRAL, Bartolomeu C. e PORTAS, Nuno, op. cit., p. 45.
Fig. 270 – arquivo da autora.
Fig. 271 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/640332/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 272 a Fig. 275 – arquivo da autora.
4.3 Bairro Nobre (1957-1960) – os ‘Cinco Edifícios’ (1963-1973)
Nota: As plantas dos Blocos E, P, Q e R, foram reproduzidas pela autora, com base nos desenhos de projeto
disponíveis em RAMOS, Rui, «Pasteleira», in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura
moderna, Porto: Civilização, 2001.
Fig. 276 – arquivo da autora. A planta foi reproduzida com base na planta cartográfica atual do Porto, 2018.
Fig. 277 – BARROCA, Rogério, «Pasteleira: a unidade de habitação para a construção privada» in Binário, nº
26 (novembro 1960), p. 389.
Fig. 278 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/296921/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 278 a Fig. 283 – arquivo da autora.
Fig. 284 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/291121/>,
acedido em 12/07/2018.
Fig. 285 – arquivo da autora.
Fig. 286 – disponível em <http://farm7.staticflickr.com/6102/6421937207_9497f7160c_o.jpg>, acedido
em 21/01/2019.
Fig. 287 a Fig. 288 – RAMALHO, Pedro e FERNANDEZ, Sérgio (textos), Pedro Ramalho: projectos e obras de
1963 a 1995, Porto: A.A.P., 1995, pp. 11-12.
Fig. 289 a Fig. 298 – arquivo da autora.
Fig. 299 – RAMOS, Rui, «Pasteleira», in Ordem dos Arquitectos SRN, Porto 1901-2001, Guia de arquitectura
moderna, Porto: Civilização, 2001; créditos da fotografia: Luís Ferreira Alves.
Fig. 300 – Ibid.; autor: Álvaro Siza Vieira.
Fig. 301 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/314391/>,
acedido em 12/10/2018.
Fig. 302 a Fig. 303 – arquivo da autora.
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Fig. 304 – disponível em <https://i.pinimg.com/736x/43/b4/1f/43b41f39b10027997a6984a45c10b8f7-james-stirling-jim-james.jpg>, acedido em 20/01/2019.
Fig. 305 a Fig. 312 – arquivo da autora.
Fig. 313 – printscreen da entrevista ao Sérgio Fernandez, por Manuel Graça Dias, disponível em <https://
arquivos.rtp.pt/conteudos/sergio-fernandez/>, acedido em 16/12/2018.
Fig. 314 a Fig. 336 – arquivo da autora.
Fig. 337 – disponível em <https://4.bp.blogspot.com/-ohLAE3FaAnw/V-Vl5bvbHzI/AAAAAAAAGak/
dZYWIh0lcu4f9ryfhOypNgMsE2gn77_twCEw/s1600/2605348766_017757882c_b.jpg>,
acedido em 21/01/2019.
Fig. 338 – disponível em <https://3.bp.blogspot.com/-NTBbY_2Z-jg/V-Vl82hm_jI/AAAAAAAAGbQ/
HUv6vG0hF-cmtIfmp8JkGwDk0vJiG7EYwCLcB/s1600/Untitled-1.jpg>,
acedido
em
21/01/2019.
Fig. 339 – disponível em <https://1.bp.blogspot.com/-gbBsxQidvx4/V-Vl1qeUkRI/AAAAAAAAGaY/
ZUqGJ1Li8NAjRy5osPeZTDB7tMWIIgOUwCEw/s1600/20160923_164044.jpg>, acedido em
21/01/2019.
Fig. 340 – disponível em <https://2.bp.blogspot.com/-uH5WKBkrgyI/V-Vl9IJZSfI/AAAAAAAAGbU/
lchRCf6H8Q0CkkKAK14ieNoewuIqW33hgCEw/s1600/cc696adcfab98738a9122cc4c0fa5866.
jpg>, acedido em 21/01/2019.
Fig. 341 a Fig. 347 – arquivo da autora.
Fig. 348 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/314391/>,
acedido em 12/10/2018.
Fig. 349 a Fig. 350 – arquivo da autora.
Fig. 351 – «Edifício de Habitação Colectiva» in FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 110.
Fig. 352 a Fig. 357 – arquivo da autora.
4.4 Bairro da Previdência – os Torres Vermelhas (1966-1972)
Nota: Todas plantas deste conjunto, de autoria própria, foram reproduzidas com base nos desenhos do projeto,
que estão disponíveis em PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira, Dissertação
de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto, Porto, 2013.
Fig. 358 – arquivo da autora. A planta foi reproduzida com base na planta cartográfica atual do Porto, 2018.
Fig. 359 – PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas” da Pasteleira, Dissertação de
Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto, Porto,
2013, p. 81.
Fig. 360 a Fig. 362 – arquivo da autora.
Fig. 363 – disponível em <https://arquivo.cdi-maceiraliz.pt/uploads/r/arquivo-historico-da-fabricamaceira-liz/8/b/1/8b1e17ad3fa26fd8b7051413a3a84fca4ab1d9b8432fde51c451d5c8397b45fb/
PT_AHFML_FSL-FSL04-FSL04d-7453-7573_Sample_141.jpg>, acedido em 12/10/2018.
Fig. 364 – «Edifício de Habitação Colectiva» in FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto,
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 110.
Fig. 365 a Fig. 401 – arquivo da autora.
Fig. 402 – «Conjunto Habitacional do Campo do Luso» in Arquitectura, nº 94 (1966), p. 184.
Fig. 403 – «Categoria II, Projeto-tipo HC» in Arquitectura, nº 81 (março 1964), p. 23.
Fig. 404 – arquivo da autora.
318

7. REFERÊNCIAS DAS FIGURAS NO TEXTO

Fig. 405 – desenhos de projeto disponíveis em PIMENTA, Ana, O Conjunto Habitacional das “Torres Vermelhas”
da Pasteleira, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura –
Universidade do Porto, Porto, 2013, p. 106.
Fig. 406 a Fig. 411 – arquivo da autora.
Fig. 412 – PIMENTA, Ana, op. cit., p. 120; créditos da fotografia: Ana Pimenta.
Fig. 413 a Fig. 418 – arquivo da autora.
Fig. 419 – desenhos de projeto disponíveis em PIMENTA, Ana, op. cit., p. 120.
Fig. 420 a Fig. 422 – arquivo da autora.
4.5 Bairro Novo de Habitação Social (1989)
Nota: Todas plantas deste conjunto, de autoria própria, foram reproduzidas com base nos desenhos do projeto,
disponíveis em «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de Cambra:
Caleidoscópio, 2012.
Fig. 423 – arquivo da autora. A planta foi reproduzida com base na planta cartográfica atual do Porto, 2018.
Fig. 424 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), José Carlos Loureiro: Arquitecto, Casal de
Cambra: Caleidoscópio, 2012, p. 197.
Fig. 425 a Fig. 428 – arquivo da autora.
Fig. 429 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 200.
Fig. 430 a Fig. 441 – arquivo da autora.
Fig. 442 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 199.
Fig. 443 – arquivo da autora.
Fig. 444 a Fig. 445 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 200.
Fig. 446 a Fig. 453 – arquivo da autora.
Fig. 454 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 201.
Fig. 455 a Fig. 457 – arquivo da autora.
Fig. 458 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 201.
Fig. 459 – arquivo da autora.
Fig. 460 – «Bairro da Pasteleira» in FERREIRA, Jorge (coord.), op cit., p. 201.
4.6 Conclusões do estudo dos casos
Quadro de Síntese I e Quadro de Síntese II – arquivo da autora.
Fig. 461 – Capa da revista Arquitectura, nº 110 (agosto 1969); versão original disponível na Biblioteca de Arte
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Fig. 462 – PEREIRA, Nuno Teotónio, «Habitações para o maior número» in Arquitectura, nº 110 (julhoagosto 1969), p. 181.
5. CAMINHOS AINDA POR EXPLORAR E CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Imagem da cidade atual
Fig. 463 – disponível em <https://image.isu.pub/101201152938-6533c11f41924c3589864af0b505ea09/
jpg/page_1.jpg>, acedido em 03/01/2019.
Fig. 464 – Capa da revista Arquitectura, nº 20 (fevereiro 1948); versão original disponível na Biblioteca de
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Fig. 465 – Capa da revista Arquitectura, nº 130 (maio 1974); versão original disponível na Biblioteca de Arte
da Fundação Calouste Gulbenkian.
5.2 Documentos e autoria por verificar
Fig. 466 – Plantas do projeto da Torre de Habitação do Sector Sul da Pasteleira fornecidos pelo sr. Fernando
Manuel Soares, administrador da torre nº 420, situada na Rua de Paulo da Gama.
Fig. 467 a Fig. 469 – arquivo da autora. As plantas foram reproduzidas com base nos desenhos do projeto.
Fig. 470 – disponível
em
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/276564/>,
acedido em 12/10/2018.
Fig. 471 – arquivo da autora.
5.3 Novas vias de intervenção no espaço entre edifícios em Portugal no século XXI
Fig. 472 – disponível em <http://www.chrisleslie.com/wp-content/uploads/2017/02/DisappearingGlasgow-Chris-Leslie-11.jpg>, acedido em 03/01/2019.
Fig. 473 – disponível em <http://www.chrisleslie.com/wp-content/uploads/2017/02/DisappearingGlasgow-Chris-Leslie-16.jpg>, acedido em 03/01/2019.
Fig. 474 – arquivo da autora.
Fig. 475 – disponível em <https://images.adsttc.com/media/images/5038/0d80/28ba/0d59/9b00/0b6a/
medium_jpg/stringio.jpg>, acedido em 04/01/2019.
Fig. 476 – créditos: @saverobinhood; disponível em <https://static.dezeen.com/uploads/2017/08/robinhood-gardens-demolition-dezeen-2364-hero-852x479.jpg>, acedido em 04/01/2019.
Fig. 477 – arquivo da autora.
Fig. 478 – créditos: Pedro Serranito; Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa: o Desenho da Rua – Manual de espaço
público, Lisboa: Direção Municipal de Urbanismo – Departamento de Espaço Público, 2015, p. 48.
Fig. 479 – versão digital disponível em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/espaco-publico>,
acedido em 10/04/2018.
Fig. 480 – disponível em <http://www.promontorio.net/Files/57866d6de0f8964900b08650/Images/
hrlf061028prce014d-1.jpg>, acedido em 17/02/2019.
Fig. 481 – disponível em <http://www.promontorio.net/Files/57866d6de0f8964900b08650/Images/
orientemixeduse_p1_site-2.png>, acedido em 17/02/2019.
Fig. 482 – disponível em <http://www.promontorio.net/Files/57866d6de0f8964900b08650/Images/
HRLF061028PrCE024D_crop_1-1.jpg>, acedido em 17/02/2019.
Fig. 483 – créditos: Leonardo Finotti; disponível em <https://www.trienaldelisboa.com/ohl/wp-content/
uploads/2018/08/I-Complexo-Oriente-c-Leonardo-Finotti-1-1024x683.jpg>, acedido em
17/02/2019.
Fig. 484 – disponível em <https://www.beta-architecture.com/wp-content/uploads/2013/06/0017-14.
jpg>, acedido em 17/02/2019.
Fig. 485 a Fig. 488 – arquivo da autora.
Fig. 489 – créditos: Fernando Guerra; disponível em <http://menosemais.com/conteudo/bairroscontumil-e-pio-xii>, acedido em 03/01/2019.
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