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“Casa onde entra Sol não entra Médico”

Ditado Popular
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Abstract

As a student of architecture, I have always felt that the role of the 
architect in society is to organize the space for the qualitative 
development of human relationships.

This dissertation arose from the desire to rehabilitate an ilha in 
Foz do Douro, with an unique social context disturbed by the 
circumstance itself. This curiosity was expanded to the whole lot 
ending up with an heterogeneous set of houses and a narrow path 
that crosses it. Therefore, the object of this essay encompasses 
different types of buildings, with distinct social dynamics, and 
their own interactions with the city, which requires specific and 
complex answers.

The privileged location of the object, inside the urban area of   
Foz, has attracted tourism and real estate interest, so the simple 
rehabilitation of the existing volumes would be an unrealistic 
solution for the place’s potential. On the other hand, apart from 
the will to keep its original identity and memory, the primary 
concern was to give this place with better living conditions back 
to the families who have always lived there. Faced with a context 
where different realities intersect, the architectural project is 
explored as a strategic process, academic but realistic, able to 
meet the contemporary needs of the city, to the detriment of the 
purely speculative and deterministic intervention.

As a link between academia and the professional world, the 
search for an intervention strategy that addresses these problems, 
has shown me how to move from an abstract exercise to a real 
context, and the confirmation that the function of architecture 
is to shape people’s lives.

Keywords : Ways of Inhabiting, Ilhas of Porto, Bourgeois House, Foz do Douro, Reabilitation.



7
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Resumo

Como estudante de arquitectura, sempre senti que o papel do 
arquitecto na sociedade é o da organização do espaço para o 
desenvolvimento qualitativo das relações sociais. 

A presente dissertação surgiu da vontade de reabilitar uma ilha 
na Foz do Douro, com um contexto social perturbado pela 
própria circunstância. Tal curiosidade foi-se expandindo ao 
lote inteiro terminando com um conjunto heterogéneo de casas 
e um estreito percurso que o atravessa. Assim, o objecto deste 
ensaio engloba diferentes tipos de edificado, com dinâmicas 
sociais distintas, e relações com a cidade próprias, que carecem 
de respostas específicas e complexas. 

A localização privilegiada do objecto na malha urbana da Foz 
tem vindo a atrair interesse turístico e imobiliário e portanto 
uma simples reabilitação dos volumes existentes seria uma 
resposta irrealista face ao potencial do lugar. Por outro lado, 
além de querer manter a sua memória e identidade, pretende-se 
acima de tudo devolver este espaço com melhores condições de 
habitabilidade às famílias que sempre ali viveram. Perante um 
contexto onde distintas realidades se entrecruzam, explora-se 
o projecto de arquitectura como estratégia de processos, 
académico mas realista, capaz de dar resposta às necessidades 
contemporâneas da cidade, em detrimento da intervenção 
puramente especulativa e determinista. 

Como meio de ligação entre a academia e o mundo profissional, 
a procura de uma estratégia de intervenção que desse resposta a 
estas problemáticas, mostrou-me como passar de um exercício 
abstracto para um contexto real, e a constatação de que a função 
da Arquitectura é dar forma às vidas das pessoas.
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Introdução

“O homem organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas 
aparentemente estáticas, outras claramente dinâmicas. A expressão 
‘organizar o espaço’, à escala do homem, tem para nós [arquitectos] 
um sentido diferente daquele que poderia ter, por exemplo, a 
expressão ‘ocupar espaço’. Vemos na palavra ‘organizar’ um desejo, 
uma manifestação de vontade, um sentido, que a palavra ocupar 
não possui e daí que usemos a expressão ‘organização do espaço’ 
pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente 
e artista por natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo 
homem tende sempre para, caminha sempre no sentido de, tem 
como fim, a criação da harmonia do espaço, considerando que 
a harmonia é a palavra que traduz exactamente equilíbrio, jogo 
exacto de consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e 
correcta de factores.”1

Como estudante de arquitectura, sempre senti que o papel do 
arquitecto na sociedade é o da organização do espaço para o 
desenvolvimento qualitativo das relações sociais. A intervenção 
no espaço urbano molda as interacções que se estabelecem entre 
os utilizadores desenvolvendo simpatia ou conflito. Para isso, a 
prática de projectar deve passar por conhecer e interpretar os 
modos de habitar, para assim respeitar a circunstância actual e 
a sua memória, elementos esses que caracterizam a essência dos 
espaços. É neste processo que se absorve a verdadeira identidade 
do lugar e se é capaz de idealizar uma estratégia de intervenção 
que crie a harmonia do espaço.  

A presente dissertação de Mestrado desenvolve-se para que seja 
convocada aquilo que é a experiência adquirida como aluno de 
arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto e como cidadão desta cidade. Nascido e criado na zona da 
Foz do Douro encontrei em criança uma porta para um Lugar 
diferente na cidade. Era uma verdadeira ilha, perdida numa zona 
de palacetes e moradias, com palmeiras e o mar no horizonte. A 
criança cresceu, e a vontade de revisitar e recuperar um lugar de 
memórias de bons tempos trouxe-me a certeza de que este era o 
objecto de estudo deste ensaio. 

1. TÁVORA, Fernando, Da Organização 
do Espaço, FAUP Publicações, Porto, 
2017, p.14.
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Objectivo

O presente ensaio procura criar a ponte entre a realidade 
académica e a realidade profissional, tendo como principal 
objectivo a aproximação à prática de reabilitar, edificar e organizar 
o espaço em função dos diferentes modos de habitar, a par de uma 
reflexão onde será exposto o processo de projectar, como uma 
espécie de manual pessoal dos mecanismos teóricos e práticos a 
ser investigados.

De forma a respeitar a circunstância histórica e social e ir 
ao encontro das necessidades do projecto proposto, senti a 
necessidade de identificar dois elementos-chave: Casa e Pessoa, 
analisando-os na sua singularidade e intersecção. Esta dicotomia 
está presente ao longo deste ensaio culminando na proposta 
de intervenção que integra estas duas dimensões num projecto 
holístico, uma vez que o programa proposto para a Casa é fruto 
das características da Pessoa. Entendida como uma viagem pelo 
processo pessoal, a dissertação é dividida em três momentos: O 
Tempo que estuda a Pessoa e a Casa no Porto; O Lugar que analisa 
o Morador e o Lote na Foz do Douro; e O Desenho que propõe 
uma futura vida para este espaço. 

O primeiro capítulo, partindo do geral para o particular, do Porto 
castrejo até aos dias de hoje na Foz, introduz uma retrospectiva 
onde se procura entender a história e evolução do Porto e do 
Portuense. Será também analisada a transformação da casa 
burguesa e o fenómeno das ilhas, no sentido de uma maior 
aproximação ao contexto e circunstância em que o objecto se 
insere.

No segundo capítulo, é feita uma análise social a par de uma 
interpretação detalhada da heterogeneidade do objecto. 
Começa-se por investigar a antropologia do lugar, que conta a sua 
história até aos dias de hoje, seguido de uma caracterização social, 
de forma a compreender as relações interpessoais, os costumes 
e as necessidades dos moradores actuais. Posteriormente, é 
elaborado um levantamento histórico e urbano, morfológico e 
tipológico, passando por uma análise construtiva até ao seu estado 
de conservação.

O terceiro capítulo corresponde ao projecto de reabilitação, 
consistindo na explicação e exposição das decisões de projecto, 
onde se recorre aos conteúdos elaborados no  primeiro 
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e no segundo capítulo, de modo a construir uma estratégia de 
intervenção sólida e consistente. Este capítulo não apresenta uma 
divisão explícita da Pessoa e Casa uma vez que resulta da simbiose 
dos dois elementos, expondo o processo criativo a par com o 
entendimento dos moradores e as aspirações dos proprietários. 
Neste exercício teórico-prático serão colocadas questões que se 
considerem pertinentes integrando num método de aproximação, 
investigação e comunicação qualidades de ambos os espectros 
hipotético e real.

Objecto

A definição do objecto de estudo e dos objectivos do trabalho 
foram-se influenciando e transformando ao longo da investigação. 
Se num primeiro momento, o presente ensaio surgiu da aspiração 
em dissertar sobre uma antiga ilha, situada entre a rua do Farol 
e a avenida do Brasil, com o número de polícia 217, este longo 
percurso de investigação permitiu uma maturação e aprimoração 
do tema que se foi expandindo ao lote inteiro. Assim sendo, o 
objecto a considerar é constituído pela ilha no centro do lote, duas 
habitações na rua do Farol com os números 209 e 215, e rematado 
por outras duas habitações à face da avenida do Brasil com os 
números 85 e 91.

O objecto encontra-se em parte ao abandono e em situação 
expectante, e a sua disposição geográfica, numa localização 
priviligiada na malha urbana da Foz do Douro, desperta o grande 
interesse turístico e imobiliário. A reunião destas duas condições 
geram pressões para a construção de novas habitações “de luxo” que 
na maior parte dos casos se traduzem numa perda irrecuperável 
da história e identidade do lugar. Assim, procuram-se estratégias 
de possível conciliação da heterogeneidade social existente, em 
detrimento da supressão de umas para fixar outras. Sem perder 
o carácter realista e actual do contexto em que o lote se insere, é 
proposta uma solução que tira partido do seu potencial financeiro 
para preservar a memória do lugar.   

O carácter conciliador de diferentes modos de vida e realidades 
sociais, assim como integrador de ambos os espectros social 
e arquitectónico foi estimulante e decisivo para a escolha deste 
objecto para a presente dissertação.
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Metodologia

Todo o ensaio assenta em torno de visitas que foram sendo feitas ao 
local. Numa primeira fase de exploração e diálogo com os moradores, 
para reconhecer o lugar e as vivências, foi evoluindo para visitas 
sistemáticas para levantamento fotográfico e desenhado, e continuou 
com visitas pontuais para confirmação de concepções adquiridas, entre 
o circunstancial e o intencional. Num local de frequente passagem, fui 
acompanhando a evolução do lugar, entre a visita propositada e a visita 
espontânea, olhando-o só por fora ou dando-o a descobrir a outros.

Na procura de perceber a evolução deste lugar, foi reunida o máximo 
de informação sobre o lote, através de desenhos e licenças de obra 
disponíveis no Arquivo Municipal do Porto, e no Arquivo Histórico 
do Porto na Casa do Infante, bem como em fotografias antigas cedidas 
pelos moradores. Em simultâneo, foi feito um levantamento cartográfico 
desde os mapas mais antigos do Porto e Foz do Douro, até às ferramentas 
actuais, apoiadas por um levantamento aéreo exaustivo. 

De forma a enquadrar a evolução do lugar na cidade, foram usadas 
referências teóricas, nomeadamente Luis Ramos e Bernardo Ferrão, na 
história do Porto, Maia, na história da Foz, Francisco Barata Fernandes e 
Nelson Mota, na burguesia e casa burguesa portuense, Manuel Teixeira 
e  Gaspar Pereira, na origem e evolução das ilhas do Porto, e finalmente 
Alexandre Alves Costa e José António Bandeirinha no panorama mais 
recente das ilhas. A par da literatura técnica, vários autores serviram 
como base das reflexões desenvolvidas neste ensaio como Fernando 
Távora, Álvaro de Siza Vieira, Eduardo Souto Moura, Bruno Zevi, 
Alberto Campo Baeza entre muitos outros que me inspiram durante 
todo este percurso. 

As maiores ferramentas desta investigação foram o papel e a caneta BIC, 
entre desenhos, notas soltas, pensamentos, ou apenas listas de coisas 
para fazer. Naturalmente, o desenho serviu como veículo de concepção, 
formulação, estruturação e contestação de questões e hipóteses, por 
diagramas, esquiços ou estudos rigorosos, em plantas e cortes de maior 
ou menor detalhe. 

Por último mas não menos importante, o método assentou num 
grande levantamento fotográfico que fui realizando ao longo de toda 
a investigação, por câmera fotográfica ou drone, quer no lugar quer na 
cidade, captando vivências e circunstâncias diárias, que retratam desde 
o antigo ao novo, com o olhar do presente. 





19

1. O Tempo 
Transformações sociais, políticas e económicas que moldaram a cidade, a foz e a casa
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1.  O Porto, o rio e o mar. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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“A realidade do objecto não se esgota nas três dimensões da 
perspectiva (...) existe, pois, outro elemento além das três 
dimensões tradicionais, e é precisamente o deslocamento 

sucessivo do ângulo visual. Assim designou-se o tempo, ‘quarta 
dimensão’.” 2

Desde o surgimento da perspectiva, na Renascença, que se 
imaginava ter-se descoberto a representação da terceira dimensão. 
Mas à medida que giramos um cubo nas nossas mãos mudamos 
o ponto de vista, e temos acesso a outra perspectiva do objecto. 
O mesmo acontece quando caminhamos no interior do edifício 
e vamos observando novos espaços desde outras perspectivas. 
O deslocamento do ângulo visual, permite trazer uma quarta 
dimensão para a arquitectura, ou seja, o tempo.

“Em arquitectura - raciocinou-se - existe o mesmo elemento 
‘tempo’, ou melhor, esse elemento é indispensável à actividade 
de construção: da primeira cabana, da primeira caverna do 

homem primitivo à nossa casa, à igreja, à escola, ao escritório 
onde trabalhamos, todas as obras de arquitectura, para serem 

compreendidas e vividas, requerem o tempo da nossa caminhada, 
a quarta dimensão.” 3

Segundo Zevi, a pintura age em duas dimensões, podendo até ser 
representada em três ou quatro, a escultura tem três dimensões, 
mas nelas o homem não atua, ele não participa, fica de fora como 
um mero observador. A arquitectura possui quatro dimensões, 
nas quais a quarta precisa da participação do homem para que 
seja arquitectura, ele participa ativamente da obra. 

“A arquitectura corresponde a exigências de natureza tão 
diferentes que descrever adequadamente o seu desenvolvimento 

significa entender a própria história da civilização” 4

Além da dimensão de observação, o tempo, personificado nas 
acções do homem, actua como factor transformador a longo 
prazo. Descrever o desenvolvimento da Arquitectura requer 
entender a história da civilização.  De forma a contextualizar o 
objecto deste ensaio e descrever a sua forma actual, é fundamental 
compreender a história e evolução que marcaram o Porto e a Foz 
do Douro. Na primeira parte do capítulo, olha-se para a narrativa 
histórica com uma perspectiva centrada nas Pessoas, com uma 
visão próxima dos modos de vida da burguesia e classes operárias, 
enquanto na segunda parte do capítulo é feita uma investigação 
centrada na Casa do Porto, analisando em particular a morfologia 
da casa burguesa e ilha.

2.  ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.22

3.  ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.23

4. ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.53
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2. Margem do rio Douro com o areal do Cabedelo ao fundo. Arquivo pessoal 2019.
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1.1. A Pessoa
“Estaríamos então de volta ao princípio: qual é o conteúdo da 

arquitectura? Qual é o conteúdo do espaço? Nas fotografias 
não há nenhum conteúdo, mas, na realidade da imaginação 
arquitectónica e na realidade dos edifícios, existe o conteúdo: 

são os homens que vivem os espaços, são as acções que neles se 
exteriorizam, é a vida física, psicológica, espiritual que decorre 

neles. O conteúdo da arquitectura é o seu conteúdo social.” 5

A vida dos homens exterioriza-se nos edifícios, a vida dos homens 
molda e sempre moldou a forma dos edifícios. A arquitectura 
tenta sempre responder, em cada época, às questões e problemas 
fundamentais civilizacionais, da vivência quotidiana do ser 
humano, da sua cultura e sociedade, não sendo por isso possível 
um olhar sobre ela destituído da análise da própria sociedade e 
cultura onde se insere. 

O sub-capítulo A Pessoa incide nos acontecimentos históricos 
mais relevantes para estas alterações, não pretendendo ser um 
estudo exaustivo de causa efeito, mas antes uma sequência lógica 
que permita compreender o ambiente e o contexto onde o objecto 
se formou.

A análise inicia-se a partir da era do Bronze, abordando épocas 
relevantes para o objetivo como: a Idade Média, o Renascimento 
e a expansão Almadina, a era industrial, o estado novo, o pós 25 
de Abril até à contemporaneidade. 

5.  ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.189
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3. Sé do Porto.Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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1.1.1. História do Porto

Esta viagem inicia-se no século VIII a.C. no morro da Pena 
Ventosa (monte dos vendavais), onde actualmente se localiza a 
Sé Catedral. Aqui ter-se-á erguido um castro na idade do bronze, 
periodo desde o qual a cidade do Porto tem sido interruptamente 
povoada.

Passando por civilizações castrejas, celtas, romanas, suevas e 
muçulmanas, o núcleo da Sé foi-se expandindo numa malha 
urbana desorganizada chegando à foz do rio de Vila, actual rua 
Mouzinho da Silveira, onde foi criado um porto comercial 6 

Foi desta actividade económica que surgiu o nome da cidade, a 
Civitas de Cale (cidade de pedra) e o seu Portus (porto), originou 
a palavra Portucale (porto de pedra) que daria mais tarde o nome 
a Portugal. 7 

A cidade continuou em expansão e foram aparecendo novos focos 
de urbanização à volta das comunidades religiosas, instaladas nos 
pontos mais altos, seguros e estáveis do território.8

O lote estreito dentro de uma cidade muralhada condicionou a 
estrutura da malha urbana e tornou o Porto num sítio de ruas e 
ruelas, num acotovelar de casas, pessoas e animais, tudo muito 
pró§ximo e insalubre. Só no século XIV, é que o espaço público foi 
valorizado e criaram-se vias para a drenagem portuária como a da 
Alfândega e das Congostas, hospitais e estalagens consolidando a 
malha urbana no centro histórico. 9

O comércio começou a ganhar relevo, muito graças às relações 
com outros países europeus, como é exemplo a forte aliança 
luso-britânica manifestada na união de D.João I com D.Filipa de 
Lencastre em 1387 na Sé do Porto. 

No século XV, o Porto já se expandia além das muralhas para 
os arrabaldes mantendo a sua configuração radioconcêntrica. 
As principais portas da muralha Fernandina, evidenciavam as 
principais ligações e acessos a outras áreas, sendo uma delas 
a Porta de Miragaia que servia de acesso à Foz do Douro. Na 
mesma época, várias construções religiosas apareceram, sendo 
que, em 1583, a cidade vê a sua única paróquia, a Sé, ser dividida 
em quatro: Sé, São Nicolau, Nossa Senhora da Vitória e São João 
Baptista de Belmonte.

6. FERRÃO, Bernardo, Projecto e 
Transformação Urbana do Porto na 
Época dos Almadas 1758/1813, uma 
Contribuição para o Estudo da Cidade 
Pombalina. FAUP Publicações, Porto, 
1989.

7. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994.

9. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994.

8. FERRÃO, Bernardo, Projecto e 
Transformação Urbana do Porto na 
Época dos Almadas 1758/1813, uma 
Contribuição para o Estudo da Cidade 
Pombalina. FAUP Publicações, Porto, 
1989.

10. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994.
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4. Torre dos Clérigos. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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Com a restauração da independência em 1640, após a dinastia 
Filipina, a cidade do Porto vivia momentos de prosperidade. A 
população aumentava, muito graças aos comerciantes estrangeiros 
que aqui se fixavam, mas também aos camponeses que vinham 
de meios rurais e procuravam na cidade melhores condições de 
vida. Estes recém-chegados habitantes não procuravam novas 
zonas para se instalarem, mas sim zonas já densamente habitadas, 
tais como o interior da muralha e os dois polos habitacionais no 
exterior desta, Miragaia e Santo Ildefonso.  

Por outro lado, os estrangeiros que se instalavam no Porto, em 
especial os ingleses aquando do Tratado de Methuen11 em 1703, 
preferiam ter as suas casas na área mais ocidental da cidade, 
impulsionando assim o desenvolvimento urbano da zona 
piscatória à beira-mar. 

É durante este século que se observa uma crescente preocupação 
com o espaço urbano caracterizado por edifícios barrocos, assim 
como a crescente necessidade de os monumentalizar. Muitos 
destes edifícios têm o traço ou a influência de Nicolau Nasoni. 

Em 1756, é criada a Companhia da Agricultura do Alto Douro 
como resultado da crescente importância da produção, comércio 
e exportação do vinho do Porto. É nesta conjuntura política 
que João de Almada chega ao Porto e é nomeado presidente da 
Junta de Obras Públicas. Este organismo foi responsável por um 
conjunto de intervenções urbanísticas, de forma a acompanhar o 
desenvolvimento económico, o crescimento rápido da população 
e a consequente estensão da cidade para fora das muralhas.12

Esta expansão Almadina, como ficou conhecida, que desenhou 
ruas com traçado mais definido e regular, com fachadas uniformes, 
foi uma nova forma de pensar espacialmente. Com o peso que 
a comunidade inglesa tinha na sociedade da época, o estilo 
neoclássico inglês servia de modelo para este novo pensamento. 
Nesta fase, “a diferenciação social não se espelha ainda numa 
diferenciação dos espaços urbanos. Lado a lado, coexistem casas 
ricas e habitações populares.” 13

O início do século XIX leva a cidade à guerra, primeiro as 
napoleónicas depois as liberais e o cerco do Porto. Mortes, 
destruição, pilhagem e vandalismo fizeram com que a cidade só se 
voltasse a expandir em meados do século14. Este clima valorizou as 
zonas habitacionais fora de muralhas, levando a uma degradação 
da cidade velha e a um movimento de massas do centro do 

11. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994.

12. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994.

13. RAMOS, Luís, História do Porto, 
2a Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 
p.383

14. FERRÃO, Bernardo, Projecto e 
Transformação Urbana do Porto na 
Época dos Almadas 1758/1813, uma 
Contribuição para o Estudo da Cidade 
Pombalina. FAUP Publicações, Porto, 
1989.
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5. Ponte D.Luis I, Porto. Arquivo pessoal 2018.
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Porto para os arredores onde os traços burgueses da habitação se 
começam a acentuar. 15

O Porto era uma cidade mal iluminada, barulhenta, imunda e 
sem saneamento, como todas as da sua época. Os detritos eram 
largados para os rios como o de Vila. As casas eram sujas, as suas 
paredes e varandas de madeira apodreciam com a humidade, os 
carros de bois passeavam-se pela cidade a todas as horas, onde 
não faltava a água em fontes, repuxos, ribeiros ou charcos.16

A problemática da circulação começou a ganhar destaque a 
partir de meados do século XIX, com a abertura de novas vias de 
comunicação, tanto na cidade, com a Rua de Mouzinho da Silveira, 
fortalecendo a relação com a zona ribeirinha, como também na 
zona ocidental, com a Avenida da Boavista, proporcionando um 
novo eixo de comunicação da cidade até Matosinhos. Após o 
incidente com a Ponte das Barcas, torna-se iminente a necessidade 
de uma nova ponte que conectasse a zona ribeirinha à margem sul 
do rio.17

A Ponte Pênsil é inaugurada em 1843 e em 1877 inicia-se a 
construção da Ponte D.Maria, projectada por Gustave Eiffel, um 
marco de engenharia mundial e a primeira a conter um caminho 
de ferro. 18

Os transportes vieram revolucionar a cidade e a expansão 
habitacional, permitindo ligar todo o concelho. Desde o carro de 
bois até ao elétrico, passando pelo americano, o encurtamento 
das distâncias aumentou o ritmo da urbanização do espaço.19 A 
expansão foi criando espaços vazios no centro da cidade, as casas 
vão-se degradando e vão surgindo ilhas sobre-populadas, sem 
condições de habitabilidade e salubridade, onde várias famílias 
chegam a ocupar a mesma assoalhada. 

“Visto no seu conjunto, o Porto conserva ainda o aspecto de uma 
aldeia grande. Há sobretudo um sentido de comunidade ‘tripeira’ 
que lhe é dado pela sociabilidade intensa que faz da rua um ponto 

de encontro quotidiano.” 20

Esta descrição do Porto no século XIX mantém-se válida até aos 
dias de hoje, onde o sentimento de comunidade é característico 
dos seus habitantes. A história do Porto continuará a ser narrada 
através dos olhos da Burguesia e das chamadas classes operárias 
que habitaram as ilhas, desde o século XIX até à actualidade. 

15. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 

16. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 

17. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 

18. ALMEIDA, Pedro Vieira de; 
FERNANDES, José Manuel, História 
da Arte em Portugal: Arquitectura 
Moderna. Volume 14. Lisboa: Edições 
Alfa, 1986.

19. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e Permanência na 
Habitação Portuense - As formas 
da casa na forma da cidade. Edição 
da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, Porto, 1996.

20. RAMOS, Luís, História do Porto, 
2a Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 
p.383
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6. A barra do Douro com o farol de São Miguel-o-Anjo.Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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1.1.2. A Vida na Foz

A Foz do Douro, localizada entre o rio Douro e o Oceano Atlântico, 
era descrita como uma “vila adormecida [que] estava a cem léguas 
do Porto e da vida”.21 

A história desta vila à beira-mar remonta a tempos primitivos, 
quando egípcios e gregos desembarcaram vindos do Mediterrâneo 
para expandir o seu território. Não há muitos registos sobre a 
evolução da Foz neste período, mas sabe-se que no ano de 559 se 
mandou construir um mosteiro na Vila de São João da Foz.22 Em 
1145, D. Afonso Henriques doa a chamada “heremita de Sancto 
Ioanne de Foze de Dorio”23 à Ordem Premonstratense. Mais tarde 
doado como Couto de São João da Foz, os seus limites eram 
definidos da seguinte forma: 

“Da ponta da praia, junto ao mato, que fica por baixo do 
Castelo, continuando, sempre à beira-mar até um lugar chamado 

Gondarem e daí pelo rio de Portuzelo acima até às lagoas e 
daí pela comporta do Viso, donde se vê o Porto e daí parte com 
Lordelo, e daí vai ao douro onde chamam as Pedras Ruivas, que 
é entre as sobreiras e a cantareira e daí pela beira do rio Douro 

abaixo, direito à barra que fica no poente.” 24  

Por ter uma paisagem e um clima distinto do centro da cidade 
do Porto, em muito graças à sua proximidade com o mar, a Foz 
sempre foi um local atrativo para algumas figuras ilustres da 
história. Quando em 1526, D.Miguel da Silva visitou pela primeira 
vez um mosteiro que existia nesta região, percebeu que os ares 
junto ao mar deveriam ser benéficos para a sua saúde e decidiu 
mudar-se para a Foz.Tornado senhor do Couto e Vila de São João 
da Foz do Douro, levou a cabo, juntamente com o seu arquitecto 
privado, diversas obras de desenvolvimento desta pitoresca vila. 25

Com o objetivo de melhorar a navegação no rio Douro, D.Miguel 
mandou construir na Cantareira uma Torre-Farol, tendo como 
referência o desenho da Torre-Farol existente em Alexandria, 
no Egipto. Apenas um ano depois, em 1527, foi dada como 
construída. Deu-se-lhe o nome de Capela-Farol de S. Miguel-
o-Anjo, uma das obras mais significativas deste género em 
Portugal e provavelmente o Farol mais antigo da Europa.26 

21. BRANDÃO, Raul, Os Pescadores, 
Paisagem Editora, Porto, 1982, p. 27

22. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988.

23. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p. 19

24. Descrição do século XVIII in MAIA, 
Sebastião Oliveira, Onde o rio acaba e 
a Foz do Douro começa, O Progresso 
da Foz (Grupo Cultural), 1a Edição, 
Porto, 1988. p. 24

25. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988.

26. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988.
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7. Foz velha e Foz Nova, Foz do Douro. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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Conforme reza uma inscrição latina na parede voltada para o rio, 
que traduzida diz: 

“Miguel da Silva, bispo eleito de Viseu, mandou construir esta 
torre para dirigir a navegação, ele mesmo deu e consignou campos 
comprados com o seu dinheiro, com o rendimento dos quais foram 
acesos fogos de noite perpetuamente na torre, no ano de 1527”.27

D.Miguel da Silva foi também o responsável pela construção da 
capela da Senhora da Luz, em 1536. Desta capela, situada no 
Monte da Luz, surgiu em 1761, “(...) a paredes-meias com a dita 
ermida (...)” 28 o Farol da Senhora da Luz que funcionou durante 
165 anos, guiando “(...) os pescadores e os marinheiros que seguiam 
a sua rota com a perigosa costa à vista, ou demandavam a não 
menos perigosa e traiçoeira barra.” 29  

Outra obra que se tornou essencial para que a Foz se pudesse 
desenvolver de uma forma significativa, é a da Barra do Douro, 
que permitiu criar um caminho que a ligasse à cidade do Porto 
por Massarelos. Em 1869, dá-se início à construção do molhe 
norte. Com isto, começam a criar-se alguns aterros nesta zona, 
que anteriormente era descrita como “um descampado poeirento 
e soalheiro, exclusivamente usufruído por pescadores que desde 
tempos imemoriais o utilizavam para o conserto das suas redes”.30 
Este local, que pela descrição era muito pouco atrativo, veio 
a tornar-se no que hoje conhecemos como Jardim do Passeio 
Alegre, “a sala de visitas da Foz”. 31

Ao mesmo tempo que estas obras se desenvolviam na marginal 
do rio Douro, surgiu a moda dos banhos, que iria ser fundamental 
para a valorização da Foz e para a alteração da relação desta 
freguesia com o centro do Porto.

“No extremo ocidental da cidade, a Foz, que até meados do século 
se mantivera como humilde povoação piscatória, desenvolve-se em 
novos e elegantes bairros. A moda dos banhos de mar, a imitação 

do gosto de algumas famílias britânicas, que aí se instalam, e 
sobretudo os novos meios de transporte levam cada vez mais gente 

do Porto à Foz.” 32

Assim começou o grande desenvolvimento da Foz, a partir de 
meados do século XIX, com o aparecimento de meios de transporte 
mais rápidos. Passou-se do burro e do carroção que percorriam 
os caminhos existentes, para o americano, e a construção de dois 

27. O Tripeiro. Março de 1982. Porto: 
Associação Comercial do Porto. 1982

28. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p.84.

29. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p.88.

30. D.Magalhães Basto in MAIA, 
Sebastião Oliveira, Onde o rio acaba e 
a Foz do Douro começa, O Progresso 
da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p.227.

31. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p.227.

32. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988. p.237.
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8. Rua Monte da Luz, Foz do Douro. Arquivo pessoal 2019.
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caminhos de ferro concorrentes um pela marginal e um outro 
ligando o Largo de Cadouços à Praça Carlos Alberto. Foi graças a 
este desenvolvimento que mais pessoas se puderam dirigir a esta 
zona, tornando-se esta freguesia o destino de eleição nos meses de 
verão para quem habitava o Porto ou outras as localidades vizinhas. 33

“(...) já em meados do século passado, muitas famílias da colónia 
britânica do Porto costumava fechar as suas casas da cidade (...) e 

vinham passar uns meses à beira mar, à Foz ou a Leça.”34

Os ingleses, que já há algum tempo tinham descoberto a Foz como 
destino de verão, não viam com muito bons olhos esta invasão 
de novos banhistas. Acabaram por passar a frequentar todos 
a mesma praia, de forma a evitar misturas com os portugueses, 
ficando esta conhecida até hoje como Praia dos Ingleses. Com 
o enorme afluxo de pessoas, a Foz começa a crescer. Os novos 
veraneantes que aqui se dirigiam começaram a construir as suas 
casas numa zona mais alta da freguesia. 35

Esta expansão criou a Foz Nova, por oposição à Foz Velha que se 
encontra confinada em grande parte, à freguesia de São João da 
Foz. Foram então criados “(...) cafés, hotéis, pensões e restaurantes, 
além de vários divertimentos, tais como um circo de cavalinhos, um 
casino, uma praça de touros e um cinema (...)”.36 

Ao seu próprio ritmo e afastada da azáfama do Porto, a Foz 
desenvolveu-se até aos dias de hoje, permanecendo fielmente 
cúmplice do rio e do mar. 

33. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e Permanência na 
Habitação Portuense - As formas 
da casa na forma da cidade. Edição 
da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, Porto, 1996.

34. BASTO, Artur Magalhães, A Foz 
há 70 anos, Edição Colégio Brotero, 
Porto, 1939, p.33

35. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988..

36. MAIA, Sebastião Oliveira, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, O 
Progresso da Foz (Grupo Cultural), 1a
Edição, Porto, 1988, p.237



36

8. Palacete na Avenida do Brasil, Foz do Douro. Arquivo pessoal 2019.
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1.1.3. As vivências da Burguesia

Recuando de novo ao século XVIII, sabemos que a estratificação 
da sociedade Portuense da época era idêntica ao resto do país: 
em clero, nobreza e burguesia.37 A Igreja tinha uma grande 
influência na sociedade, não só ao nível das mentalidades como 
também a nível político e económico pela grande quantidade 
de terrenos que possuía. A nobreza estava impedida de ser 
senhoria de casas ou passar mais de 3 noites dentro dos muros 
da cidade, aproximando-se da burguesia da época na procura 
da prosperidade através do comércio. A burguesia era composta 
sobretudo por mercadores e comerciantes que viviam nas cidades. 
Não possuindo nenhum tipo de benesse nobiliárquica ou clerical, 
o burguês atribuía um grande valor às suas posses e em particular 
à casa, que o caracterizava e constituía parte da sua identidade.38

A casa burguesa torna-se o símbolo de independência e felicidade, 
a fortaleza que a protege do espaço público e amoral, preservando 
o calor da vida doméstica, a solidariedade e a intimidade. 

“O homem necessita de regressar a este espaço para se reencontrar 
com as suas referências, para se salvar da corrupção da esfera 

pública, enquanto a mulher que habitava a intimidade, é a 
guardiã dos valores puros e do lar transmitindo-lhe as suas 

virtudes salvadoras. Com o despertar do romantismo também vem 
associado o pudor e a valorização da virgindade, conferindo uma 

aura sagrada aos aspetos da sexualidade.” 39 

No modelo de casamento burguês, prevalece a normal de 
casamento por conveniência abrindo caminho para o ideal 
romântico da vida familiar apoiada na religiosidade. 

“O casamento coincide com o estabelecimento do lar e o início da 
vida conjugal, sendo excepcional a coabitação dos noivos antes do 

casamento.” 40

Os valores burgueses também se observavam no edificado, 
fazendo transparecer o luxo para o exterior com fachadas em 
cantarias lavradas, átrios em azulejo e escadarias em granito. No 
seu interior, é comum encontrarem-se tapeçarias nas paredes 
frias e húmidas, mas não no chão, bem como uma multiplicação 
de mesinhas de estilo neoclássico, a imitar madeira fina, por baixo 
de janelas ou ao lado de portas.41

37. GÜNTHER NONELL, Anni, Porto, 
1763/1852 a Construção da Cidade 
entre Despotismo e Liberalismo, 1a 
Edição. FAUP Publicações, Porto, 
2002.

38. OLIVEIRA, Ernesto Veiga; 
GALHANO, Fernando, Arquitetura 
Tradicional Portuguesa, 5a Edição. 
Dom Quixote, Lisboa, 2003.

39. GOMES, Mauro, A Casa Burguesa 
na Contemporaneidade: Um Projeto 
de Reabilitação na Foz do Douro, 
Dissertação de Mestrado Integrado 
em Arquitetura, FAUP 2016, p.53

40. RAMOS, Luís, História do Porto, 
2a Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 
p.412

41. RAMOS, Luís, História do Porto, 2a 
Edição. Porto Editora, Porto, 1994. 
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10. Praça de Liége, Foz do Douro. Arquivo pessoal 2019.
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“Nos quartos a roupa descansava em arcas aos pés de camas 
que possuíam colchões duplos, muitas vezes necessitando de 

banquinhos para serem vencidos.” 42

A higiene foi-se tornando numa obsessão da classe levando à 
criação de objectos e espaços dentro e fora de casa para o cuidado 
do corpo e da beleza. Surgem estabelecimentos públicos como 
as termas, mas estes não deixam de estar associados à ideia de 
pecado, pelo que estas atividades se desenrolam essencialmente 
no âmbito doméstico, onde a banheira chega a ter o estatuto de 
objecto de luxo. 43

Estas vivências consolidaram-se principalmente quando a alta 
burguesia portuense foi abandonando as suas casas no centro da 
cidade para se instalar em propriedades maiores, no que, na altura, 
era a periferia. Seguindo o exemplo dos seus contemporâneos, 
começaram a ocupar a zona da Foz do Douro, onde já habitava 
o burguês inglês; e o Bairro Oriental da cidade, onde habitava 
o brasileiro empreendedor, em busca do ideal burguês de 
tranquilidade e de maiores níveis de salubridade.44

42. GOMES, Mauro, A Casa Burguesa 
na Contemporaneidade: Um Projeto 
de Reabilitação na Foz do Douro, 
Dissertação de Mestrado Integrado 
em Arquitetura, FAUP 2016, p.53

44. MOTA, Nelson, A Arquitetura 
do Quotidiano: Público e Privado 
no Espaço Doméstico da Burguesia 
Portuense. EDARQ, Coimbra, 2010

43. MOTA, Nelson, A Arquitetura 
do Quotidiano: Público e Privado 
no Espaço Doméstico da Burguesia 
Portuense. EDARQ, Coimbra, 2010
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11. Rua de S. Victor. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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1.1.4. O Fenómeno das ilhas 

A Gênese

Continuando a história, encontramo-nos no início do século 
XIX, uma época caracterizada pela revolução industrial. A busca 
de emprego nas indústrias emergentes na cidade, conduziu a 
um aumento migratório proveniente de meios rurais para meios 
urbanos. A chegada de massas populacionais gera uma enorme 
necessidade de habitação, que na falta de uma resposta para esta 
realidade, manifesta-se no fenómeno das ilhas no Porto. 

“As ilhas foram consequência da industrialização da cidade do 
Porto e da necessidade de abrigar as vagas crescentes de imigrantes 

que se estabeleceram na cidade na segunda metade do século 
XIX”.45

Observa-se assim um enorme crescimento urbano, populacional e 
de edificado na cidade, “(…) sendo que as principais transformações 
na malha urbana se verificaram após 1864, ao mesmo tempo que 
se verifica os maiores níveis de desenvolvimento industrial.” 46 No 
contexto em que a cidade do Porto se encontrava, com um nível 
de densidade bastante elevado nas áreas centrais, demonstrava-se 
impossível a construção de novos edifícios como hipótese de 
resposta.

A solução surge pela implantação de casas no interior de 
quarteirões, recorrendo a modestos recursos e dotada de uma 
enorme precariedade construtiva, satisfazendo a procura 
existente de habitação barata. Quanto aos seus promotores, estes 
eram representados, principalmente, pelos estratos mais baixos 
da classe média, que construíam estas ilhas nos seus próprios 
quintais.47 

As ilhas eram habitadas na sua maioria por trabalhadores 
industriais, sendo o restante estrato populacional composto 
por polícias, soldados, bombeiros, empregados de comércio, 
empregados de escritório, lavadeiras, vendedores ambulantes e 
carregadores.48

45. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista, As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.1

47. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista, As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996.

46. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista, As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.1

48. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista, As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996.
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12. Ilha na rua Monte da Luz, Foz do Douro. Arquivo pessoal 2019.
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Dos problemas sanitários ao pensamento urbano

“Não sendo uma realidade nova no Porto no final do século XIX, só 
nessa altura as Ilhas começam a suscitar uma atenção crescente das 
autoridades e das elites. Desde a década de oitenta, multiplicam-se 
as referências produzidas pelas autoridades administrativas e 
policiais, médicos e higienistas, acentuando o carácter patológico 
das ilhas populares, encaradas como focos de infecção física que 
ameaçavam contagiar a cidade, e os focos de infecção moral, que 
punham em perigo os “bons costumes” e a “família”. Tornava-se 
necessário destruir tanto o perigo social como o perigo sanitário que 
crescia na cidade.” 49

Efectivamente, as ilhas eram alvo de atenção crescente de 
autoridades e elites governativas, assinalando o duplo perigo que 
este tipo de alojamento representava a estes sectores da população: 
o perigo biológico e o perigo político-social. Uma população 
numerosa “(...) com cerca 30% da população da cidade a viver 
em ilhas(...)” 50 onde se gera um microcosmo cultural e social, 
marginalizado e temido pelas autoridades e pelas elites da época 
como um perigo sanitário e moral a eliminar do espaço urbano, 
e simultaneamente, estimulado pela especulação imobiliária. A 
habitação tornou-se uma questão política permanente no final 
do século, com taxas de mortalidade alarmantes e uma série 
de epidemias. No sentido de corrigir esta situação, a Câmara 
Municipal do Porto, partir de meados da década de 1880, foi 
forçada a executar uma série de medidas: 51 

 1889: novo código de posturas publicado introduz 
alterações ao antigo de 1869: todas as construções até 5m da via 
pública passam a necessitar de uma licença de construção; 

 1891: nova postura é publicada que determina as regras 
para a construção de fossas nos novos edifícios e que, pela primeira 
vez, permite aos fiscais municipais inspeccionar no interior dos 
edifícios a execução das obras;

 1901: regulamentos de saúde; 

 1903: regulamentos de salubridade das edificações urbanas; 

  1905: o código de posturas municipais, construindo-se 
novos bairros operários, com o objectivo de pôr um fim à 
construção de novas ilhas. A Câmara Municipal do Porto passa

49. PEREIRA, Gaspar M. As Ilhas no 
Percurso das F amílias Trabalhadoras 
no Porto em Finais do Século XIX. o.c., 
2011, p.5

50. PIMENTA, Manuel; FERREIRA, José 
António; FERREIRA, Leonor, As “ilhas” 
do Porto. Estudo socioeconómico. 
Câmara Municipal do Porto, Pelouro 
de Habitação e Acção Social, Porto 
2001,  p.16

51. TEIXEIRA, Manuel C, A Habitação 
Popular no Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão de 
Modelos: As Ilhas do Porto e os Cortiços 
do Rio de Janeiro, in: Análise Social, 
Quarta Série, 29, no. 127, 1994
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13. Ilha na rua S.Victor. Arquivo pessoal 2019.
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a exigir aos construtores privados o projecto completo para 
aprovação de qualquer nova construção a fazer na cidade, incluindo 
desenhos de plantas, cortes e alçados, independentemente da sua 
localização.

De forma a cumprir estas novas normas, foram feitas algumas 
tentativas de empreendimentos idênticos que seguiam os mesmo 
princípios base das ilhas, mas procuravam dar mais dignidade aos 
seus habitantes. Estas acabaram por se mostrar falhadas e foram a 
ruína dos seus investidores. São disso exemplo o Bairro do Vilar, 
assim como o bairro Alexandre Herculano 52

A exigência das normas vigentes, levava ao aumento do custo 
de construção que por sua vez se reflectia na renda final. Dada 
a população alvo destas habitações, este nova conjuntura 
revelou-se inviável. Paralelamente, surgem iniciativas particulares 
filantrópicas para responder à necessidade de habitação das classes 
mais desfavorecidas.

O exemplo mais conhecido, os Bairros do O Comércio do Porto 53, 
construídos por iniciativa deste jornal, saldou-se na construção de 
87 habitações, de rés-do-chão e andar, com um pequeno quintal. 
Contudo, o Jornal  O Comércio do Porto chamava a atenção 
nas suas páginas “(…)os bairros foram construídos para abrigar 
os operários indigentes, foram construídos para recolher os mais 
hábeis, mais assíduos, e mais morigerados operários, antes como 
prémio dos seus méritos do que como auxílio às suas condições de 
existência”.54 

No período do Estado Novo, o regime de ditadura impunha uma 
ideologia que se baseava na defesa da imagem de uma nação forte 
e respeitada: 

“Tudo pela Nação, nada contra a Nação”.

Assim, as casas construídas pelo sector público tinham um 
carácter exemplar e eram maiores e de melhor qualidade que 
as construídas pelo sector privado. Outras vezes, a habitação 
era construída por motivos essencialmente “propagandísticos ou 
ideológicos, e os principais beneficiários continuavam a não ser as 
classes mais pobres e mais carenciadas mas antes uma aristocracia 
operária, nos tempos da república, ou as classes médias”.55 Esta 
doutrina fez com que não se criassem novas habitações para as 
classes mais baixas, prolongando a situação precária das ilhas.

52. PEREIRA, Gaspar M. As Ilhas no 
Percurso das F amílias Trabalhadoras 
no Porto em Finais do Século XIX. 
o.c., 2011.

54. TEIXEIRA, Manuel C - As 
estratégias de habitação em Portugal, 
1880- 1940; in Análise Social, Quarta 
Série, 27, no. 115, 1992, p.72

53. PEREIRA, Gaspar M. As Ilhas no 
Percurso das F amílias Trabalhadoras 
no Porto em Finais do Século XIX. 
o.c., 2011.

55. TEIXEIRA, Manuel C - As 
estratégias de habitação em Portugal, 
1880- 1940; in Análise Social, Quarta 
Série, 27, no. 115, 1992, p.83
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14. Bairro da Pasteleira, Lordelo do Ouro. Arquivo pessoal 2019.
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Das ilhas aos Bairros

As políticas urbanísticas mantiveram-se até ao Plano de 
Melhoramentos da Cidade do Porto apresentado entre 1956 e 
1966 que trouxe consigo a construção de 6072 fogos. Pode-se 
definir como o momento de início do processo de realojamento 
das populações mais carenciadas que habitavam as ilhas, onde 
cerca de 15 a 20% da população residente em áreas centrais foi 
deslocada para zonas periféricas.56

No mesmo momento é introduzida uma nova forma de 
estruturação urbana, O Bairro Colectivo57, que pela primeira vez 
se desloca das formas tradicionais no Porto. A grande diferença 
seria que em vez de casas individuais existiriam conjuntos de 
blocos habitacionais pluri-familiares criando uma nova relaçao 
com a rua e com o espaço público.

Este plano terá sido criado como um projecto a 10 anos, e não 
visava resolver o problema da insalubridade das ilhas por inteiro, 
mas antes alterar radicalmente a situação em que se vivia. 
Estava prevista a construção de novas casas em bairros, na zona 
pericentral entre Lordelo e Campanhã, sendo o primeiro bairro 
social de habitação plurifamiliar edificado no Viso. 

Neste contexto, a opção mais económica encontrada inclui a 
construção em altura de diferentes blocos que são independentes 
do alinhamento da rua, tirando assim um melhor partido dos 
terrenos disponíveis. 58

O plano teria dois lados positivos: por um lado, libertaria os 
terrenos centrais valorizados pelo potencial uso, quer para fins 
comerciais quer para serviços; por outro lado serviria como 
impulsionador de expansão da cidade por ocupar maioritariamente 
zonas periféricas, para as quais seriam criadas novas redes de 
transportes e serviços. Relativamente à população realojada neste 
processo, esta acção permitiu que sobre essa mesma população 
se exercesse uma violenta repressão onde “(…)os ocupantes das 
habitações podem ser desalojados sempre que se tornem indignos do 
direito concedido(…)”. 59

“Uma luz acessa até tarde, um desconhecido que visita, uma 
chegada ao bairro pelo lado dos pinhais, uma galinha não 

autorizada, constituíam cadastro que podia levar à expulsão, não 

56. PEREIRA, Gaspar M. As Ilhas no 
Percurso das F mílias Trabalhadoras 
no Porto em Finais do Século XIX. 
o.c., 2011.

57. VAZ, José, Porto, Plano de 
Melhoramentos 1956-1966, Porto. 
Câmara Municipal do Porto. 1956

58. VAZ, José, Porto, Planop de 
Melhoramentos 1956-1966, Porto. 
Câmara Municipal do Porto.. 1956

59. ALVES COSTA, Alexandre, A ilha 
proletária como elemento base no 
tecido urbano. Algumas considerações 
sobre um titulo enigmático, J.A. nº204, 
2002
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15. Bairro da Bouça. Porto. Arquivo pessoal, 2016.
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sem antes passarem por uma tentativa de regeneração em bairro 
especial, o de S. João de Deus, conhecido como Tarrafal(...)” 60

A segregação da habitação operária em termos de interior-exterior; 
habitação operária no interior dos quarteirões e habitação da 
classe média construídas a face da rua; foi substituída por uma 
segregação em termos de centro–periferia, onde se observa a 
deslocação dos moradores das ilhas para a periferia.

O S.A.A.L 

“No desejo mais profundo do SAAL, explorou-se, sem qualquer 
complexo um entendimento da cidade, construído a partir dos 

consensos que representa, da vontade e necessidade da vida 
comum.” 61

Contrariando a política anterior de segregar as classes trabalhadoras 
empurrando-as para a periferia, surgem políticas de integração 
dessa população, abrindo o habitat operário à estrutura da cidade. 
Depois do 25 de Abril de 1974, Nuno Portas, como secretário 
de Estado da Habitação, cria o SAAL - Serviço  mbulatório de 
Apoio Local - através de brigadas técnicas espalhadas por diversas 
cidades portuguesas. Passa-se duma estratégia global, para um 
método caso-a-caso.

Os projectos que surgiram no âmbito do SAAL/Norte têm 
características muito próprias que se distinguem das outras 
cidades. Por um lado, o nível de participação da população era 
elevado, o que teve uma enorme influência na concepção dos 
projectos; por outro, a concepção urbana e das próprias casas deixa 
de estar assente sobre paradigmas para passar a ser discutida com 
os moradores, passando estes a ser intervenientes no processo.62

Adicionalmente, as áreas de intervenção localizavam-se 
maioritariamente no centro da cidade, e a maioria dos moradores 
provinham das ilhas, tendo uma ligação íntima ao lugar. Esta 
questão da identidade na cidade vai convergir e sedimentar uma 
concepção baseada no lugar e na história, ao contrário do que 
acontecera até então. Uma outra premissa na especificidade do 
SAAL/Norte foi uma certa autonomia, resultado de este não 
depender directamente do Fundo Fomento da Habitação assim 
como o envolvimento da Escola de Belas Artes no processo tendo 
imprimido uma certa unidade nas intervenções.63

61. ALVES COSTA, Alexandre, A ilha 
proletária como elemento base no 
tecido urbano. Algumas considerações 
sobre um titulo enigmático, J.A. nº 
204, 2002.

62. BANDEIRINHA, José António. O 
Processo SAAL e a Arquitectura no 
25 de Abril de 1974, Ed. Imprensa da 
Universidade de Coimbra, Coimbra 
2007.

63. BANDEIRINHA, José António. O 
Processo SAAL e a Arquitectura no 
25 de Abril de 1974, Ed. Imprensa da 
Universidade de Coimbra, Coimbra 
2007.

60. VAZ, José, Porto, Plano de 
Melhoramentos 1956-1966, Porto. 
Câmara Municipal do Porto. 1956
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16. Bairro da Rainha Dona Leonor, Foz do Douro. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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Contudo, dos 3500 fogos projectados para o Porto, apenas se 
construíram 374 habitações no âmbito da operação. Foi um 
processo inacabado, devido à sua forte polinização, cujo resultado 
é quantitativamente inferior ao objetivo inicial. 64

Nos anos 90 do século XX, a Câmara Municipal do Porto 
envolveu-se no Programa Especial de Realojamento (PER) 
conseguindo suprimir os núcleos de barracas que tinham 
proliferado em Lordelo do Ouro, em Aldoar, em Ramalde, em 
Paranhos e em Campanhã e realojando os seus moradores em 
novos bairros sociais. Desde aí, a Câmara Municipal do Porto 
transformou-se num dos maiores proprietários de habitação 
do país, contando hoje em dia com cerca de 13 mil fogos. 
Efectivamente, um em cada sete portuenses, mora numa “casa da 
Câmara”.65

64. BANDEIRINHA, José António. O 
Processo SAAL e a Arquitectura no 
25 de Abril de 1974, Ed. Imprensa da 
Universidade de Coimbra, Coimbra 
2007.

65. BREDA-VÁZQUEZ, Isabel & 
CONCEIÇÃO, Paulo, ‘Ilhas’ do Porto - 
Levantamento e Caracterização, FEUP, 
Porto, 2015.
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17. Ilha da Bela-Vista, Porto. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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1.1.5. As Ilhas Hoje  

“As ilhas do Porto são uma oportunidade de repovoamento e não 
um mal a erradicar da cidade” 66

Existem actualmente na cidade do Porto 95767 ilhas onde 
moram mais de 10.000 pessoas. O crescimento do mercado 
imobiliário quer para a economia do turismo, quer para habitação 
convencional, reforçaram o interesse neste património de grande 
potencial. Contudo, a maior parte destes conjuntos de habitação 
operária são compostos por habitações de reduzida dimensão e 
encontram-se numa situação de grande debilidade construtiva. 
O estudo Ilhas do Porto: Levantamento e Caracterização de 
2015 sobre as condições de habitabilidade das casas e a situação 
económica dos moradores constitui um documento revelador da 
complexidade da situação de como será o futuro das ilhas. 

Adicionalmente, é de sublinhar o facto de apenas 3 destas 957 
ilhas serem propriedade pública, dificultando a intervenção por 
parte da Câmara Municipal do Porto. 68

Invertendo a estratégia municipal que ao longo das últimas 
décadas visava a demolição das ilhas, surgem agora iniciativas de 
reabilitação e conservação alicerçadas na defesa da habitação a 
preço justo ou controlado.  

Neste contexto, observa-se a reabilitação da ilha da Bela Vista, uma 
das poucas ilhas propriedade do município do Porto, executada 
entre 2013 e 2017, desenvolvido pelo Programa de Arquitectura 
Básica Participada. Esta intervenção teve como objectivo 
assegurar o direito alargado à habitação na cidade histórica, e 
de contrariar a exclusão e dispersão sócio-espacial69. Mantendo 
a área de implantação e o número de habitações, este programa 
pretendia controlar o valor das rendas para assim assegurar a 
manutenção dos habitantes e o regresso dos que partiram. Esta 
iniciativa teve como objectivo dar exemplo de como se poderia 
solucionar a questão das ilhas e devolvê-las aos cidadãos. 

No âmbito público-privado, assiste-se também a estratégias 
semelhantes, como é o caso da reabilitação de uma ilha na rua 
das Antas em Campanhã. O concurso Pensar, Construir, Habitar 
promovido pela Habitar Porto em parceria com a Junta de 

66. Intervenção de Rui Moreira na 
sessão de apresentação do livro 
“Ilhas” do Porto, Levantamento e 
Caracterização, 2015.

67. BREDA-VÁZQUEZ, Isabel & 
CONCEIÇÃO, Paulo, ‘Ilhas’ do Porto - 
Levantamento e Caracterização, 2015.

68. BREDA-VÁZQUEZ, Isabel & 
CONCEIÇÃO, Paulo, ‘Ilhas’ do Porto - 
Levantamento e Caracterização, 2015.

69. OLIVEIRA, Ivo, O Futuro das Ilhas 
do Porto in Jornal Arquitectos, nº257, 
2018.
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18. Panorama actual das ilhas na rua São Victor, Porto. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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Freguesia de Campanhã e com a única proprietária, realizou-se 
com o objectivo de recuperar e propôr habitação de qualidade 
a custo justo. Esta ilha fez parte da operação SAAL mas nunca 
foi intervencionada70. Os projectos foram publicamente expostos 
em Junho 2018 com a proposta vencedora Espaço (em) aberto do 
atelier Merooficina e duas menções honrosas às propostas Ilha 
1/957 de André Godinho e Ilha de pátios de António Henriques.

Estes são os raros exemplos que seguiram um caminho alternativo 
àquele que decorre do crescente interesse de investidores privados 
e dos processos de gentrificação que os seus produtos potenciam. 
O turismo atribuiu um novo potencial económico ao património 
edificado, incentivando que, ao longo das últimas décadas, 
surgissem acções de reabilitação. Contudo, estas iniciativas 
podem comprometer a capacidade de habitar, e impor muitas e 
irreversíveis transformações tipológicas e construtivas. Apesar de 
assegurarem a reabilitação das ilhas, deixam de lado os habitantes 
que a cada instante têm direito à cidade.

O interesse especulativo por estas estruturas habitacionais está 
em fase de crescimento, sendo abundantes os casos de aquisição 
e consequente transformação destas construções em alojamento 
local. Na rua de São Victor encontra-se o recente 99 Colored Socks 
- Apartments, uma ilha totalmente recuperada para alojamento 
local, onde o preço por noite varia entre os 90 e os 191 euros, 
alojando até 6 pessoas. O investidor realojou os moradores 
desta ilha numa outra da mesma rua, e assumiu as despesas da 
recuperação destas casas. 71

Há outros casos em que os moradores são mantidos nas suas 
casas e coabitam com turistas e estudantes. O que à primeira vista 
poderia parecer a melhor solução sócio-económica, pode levantar 
algumas questões sociais e éticas que são aqui analisadas. 

O investimento da Pedra Líquida72 previa a conversão de 3 ilhas no 
Monte da Lapa em espaços habitáveis com melhores condições para 
os moradores, bem como espaços de residência para estudantes e 
uma pousada com 6 quartos para turistas. A ideia do negócio era 
que “o turismo tradicional (...) fosse de alguma maneira substituído 
por uma intervenção que mantivesse as pessoas que vivem no 
coração do Porto, portanto, na habitação dita operária e que pudesse 
misturá-las com os visitantes da cidade”73, como afirma um dos 
fundadores da empresa, sugerindo, inclusivamente, a possível 
integração laboral de duas ou três74 pessoas no funcionamento do 
estabelecimento. 

70. OLIVEIRA, Ivo, O Futuro das Ilhas do 
Porto, Jornal Arquitectos, nº257, 2018.

71. COUTINHO, Joana, As ilhas do 
Porto e o turismo dos modos de vida, in 
Punkto, nº16, 2017. 

72. BRANCO, Francisco. Siza Vieira 
volta 40 anos depois ao coração do 
Porto, Entrevista, 2017, 

73. Alexandra Grande em: http://
videos.sapo.pt/zZbZgulsypCwzFE9j8N

74. COUTINHO, Joana, As ilhas do 
Porto e o turismo dos modos de vida, in 
Punkto, nº16, 2017. 
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19. Mensagem em protesto à gentrificação no Porto.
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A ideia não é “expulsar os moradores, porque o objectivo é as pessoas 
estarem cá. Mesmo não falando a língua eles vão abrir a porta, dar 
de comer e beber, perguntar se querem que lhes lavem a roupa.” 75

Não se coloca em questão que esta proposta melhorará 
efectivamente as condições de habitabilidade dos moradores da 
ilha. A dúvida resta no intuito com que é feito e a que preço para 
os habitantes, temendo que se explorem as suas vidas para dar 
um ar pitoresco ao alojamento local, usando-os como parte do 
negócio. 

“A cidade, historicamente construída não mais vivida nem 
entendida na prática. É apenas um objecto de consumo cultural 

para turistas, para um esteticismo ávido de espectáculos e do 
pitoresco. Mesmo para aqueles que procuram entendê-la com 

afecto, desapareceu ”.76 

Em contrapartida, os turistas que visitam a cidade por um 
período de 2 dias, aceitam alojar-se em espaços reduzidos, e até 
apreciam a estadia numa habitação característica portuense. Mas 
levanta-se a questão de que, dada a impossibilidade de grandes 
transformações morfológicas nas ilhas, que tipo de utilizadores 
habitariam estes espaços em regime permanente. 

Por outro lado, a pura reabilitação das habitações operárias de 
propriedade privada não atrai interesse do investimento não 
sendo, por isso, auto-sustentável. 

Estes são apenas alguns exemplos que mostram que a situação 
das ilhas hoje é delicada e deve ser analisada caso a caso, de 
forma a que se encontrem soluções capazes de promover uma 
evolução favorável para os interesses da cidade e dos cidadãos, 
especialmente dos seus atuais moradores. 

75. Tiago Guimarães, As ilhas do Porto 
entraram na hora do alojamento 
turístico, Jornal Público, 2017.

76. LEFEBVRE, The Right to the city, 
Blackwell Publishers, 1996, p.148.
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20. Vista do Porto desde a rua de Rei Ramiro, Vila Nova de Gaia. Arquivo pessoal 2018.
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1.2. A Casa

“Se o homem como animal se refugiou nas cavernas, e como ser 
racional reconstruiu a cabana, o homem como ser culto, criador, 

concebeu a casa como morada para habitar” 77

A casa e os modos de habitar foram-se transformando: desde a 
caverna à casa de hoje. Além dos óbvios factores sociológicos, 
Baeza justifica que a casa foi alterada por factores tecnológicos, 
nomeadamente pelo aparecimento de novos materiais.

“o betão armado conferiram à estrutura uma liberdade, tanto 
no plano horizontal como vertical, antes impensável. O elevador 
permitiu a sobreposição dos planos na vertical. O vidro trouxe a 
transparência, a continuidade, a luz total. E o ar condicionado 

chega onde é necessário. Definitivamente, quase tudo é possível.”78

Com o intuito original de ser um local de refúgio e defesa, a casa 
evoluiu ao longo dos séculos, com alterações profundas ao nível 
do programa, métodos construtivos e materiais, traduzindo-se 
numa manifestação cultural da Arquitectura. 

Após uma contextualização à história das pessoas do Porto e Foz 
do Douro, desde a sua povoação original até ao século XIX, neste 
sub-capítulo é feita uma análise centrada na Casa do Porto, em 
que se descreve a evolução da casa burguesa e das habitações em 
banda ditas ilhas, desde o século XVI até à actualidade. 

77. CAMPO BAEZA, Alberto, A Ideia 
Construída, Pensar Arquitectura, 
Caleidoscópio, 5a edição, 2013, p.60.

78 CAMPO BAEZA, Alberto, A Ideia 
Construída, Pensar Arquitectura, 
Caleidoscópio, 5a edição, 2013, p.61.
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21. A casa portuense na encosta da Sé,  Porto. Vista aérea. Arquivo pessoal 2019.
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1.2.1. A Evolução da Casa Burguesa

A história da casa burguesa acompanha a história da cidade do 
Porto desde o século XVI até meados do século XX. Durante este 
período, a casa sofreu uma evolução marcada pelas exigências da 
população e das características do meio em que se encontrava. Os 
diferentes modos de habitar da sociedade provocaram alterações 
principalmente ao nível da tipologia, sendo possível identificar 
três tipos de habitação distintos que acompanharam três períodos 
da História Portuense: o Porto Mercantilista, o Porto Iluminista e 
o Porto Liberal. 79

A casa burguesa é um exemplo particularmente interessante 
e engenhoso de um tipo de habitação que, adaptando-se a um 
território de topografia instável é suficientemente flexível tanto na 
tipologia como nos usos, para ir resistindo ao longo dos séculos. 
A forte presença de casas burguesas na malha urbana portuense 
actual comprova que este modelo de habitação é passível de sofrer 
metamorfoses para se adaptar às exigências dos seus utilizadores. 
Esta evolução continua a ter lugar nos dias de hoje, com diversos 
exemplos de reabilitação pela cidade, que, mantendo a composição 
estrutural original, se adaptaram aos programas e a novos modos 
de habitar.  

Neste sub-capítulo pretende-se dar uma visão geral desta 
evolução ao nível morfológico e tipológico. Esta análise permite 
uma aproximação à circunstância do objecto de estudo deste 
ensaio, de forma a poder definir uma estratégia de recuperação e 
requalificação que respeite a memória e identidade deste tipo de 
edificado. 

O Porto Mercantilista

A primeira fase da casa burguesa é característica do período 
compreendido entre o século XVI e meados do século XVII e 
ocorreu dentro de muralhas, na zona da Ribeira, Miragaia e nos 
quarteirões da Sé e Vitória. 

Durante este período coexistem duas tipologias cujas principais 
diferenças se situam ao nível da organização interna, na 

79. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e Permanência na 
Habitação Portuense - As formas 
da casa na forma da cidade. Edição 
da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, Porto, 1996.
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22. Escadas dos Guindais, Porto. Arquivo pessoal 2018.



63

profundidade do lote, e no número de frentes. Assim, nesta época 
é possível observar duas formas de ocupação do lote: “lotes de 
frentes estreitas ou muito estreitas, variando entre os 3 e 6 metros, 
com uma profundidade que oscila entre os 20 e 30 metros; e lotes 
de frentes igualmente estreitas mas com profundidades entre 10 e 
15 metros.” 80  Consoante o tipo de lote, as casas possuem 1 ou 2 
frentes, sendo sempre o piso térreo destinado a espaço comercial. 

A casa de uma só frente, caracteriza-se pela ocupação total do 
lote, sem logradouro, e corresponde aos lotes mais curtos. Este 
tipo de edificado pode ter 2 ou 3 pisos, e em cada piso, 2 ou 3 
vãos, localizados apenas na fachada, tendo um alçado posterior 
e paredes de meação cegas. Nestes casos, o limite tardoz tanto 
se pode encostar a outro edifício como à encosta e as caixas de 
escadas localizam-se, tradicionalmente, nesta mesma parede. 81

Nas casas de 2 frentes o lote tem o dobro de profundidade, 
fruto da adição da nova fachada, e dois pontos de entrada no 
edifício, podendo estes ficar em cotas diferentes. À semelhança 
da tipologia anterior, visto o piso térreo ser normalmente usado 
para o exercício de alguma atividade comercial, o acesso à casa é 
feito ao nível do primeiro piso por uma escada de tiro colocada 
longitudinalmente junto a uma parede de meação. Aquela que 
é provavelmente a diferença mais significativa é a transferência 
do acesso vertical para o centro da estrutura, fazendo a ligação e 
articulação entre as divisões. 82

Apesar de variar o número de compartimentos internos, em ambas 
as tipologias a cozinha localiza-se no último piso por razões de 
segurança e desenfumagem. Nesta altura ainda não existe a casa 
de banho, tal lugar era considerado indigno, existia apenas um 
sanitário móvel que podia ser usado em qualquer aposento. 

Ao longo destes quatro séculos, o método construtivo não sofreu 
grandes variações o que, consequentemente, se reflete numa certa 
continuidade ao nível do desenho da casa e da cidade nos três 
períodos. 

A alvenaria de granito é usada na construção das fachadas do 
edifício, podendo aparecer também nas divisórias interiores do 
piso térreo. O tabique é usado nas paredes interiores e de meação, 
bem como nos acrescentos que se vão fazendo. A estrutura do 
pavimento e soalho apresentam-se em madeira assim como a 
estrutura da cobertura com telhado de 4 águas.

81. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999. 

80. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999, p.120.

82. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999.
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23. Clarabóias vistas da escadas da Vitória, Porto. Arquivo pessoal 2018.
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O Porto Iluminista 

O segundo período abrange a segunda metade do século XVII e 
todo o século XVIII. Esta fase moldou as zonas correspondentes 
à expansão Almadina, fora das muralhas como a rua de Santo 
António, do Almada, de Cedofeita e de Santa Catarina. É nesta 
período que surge a Junta de Obras Públicas que veio organizar 
a malha urbana de forma estratégica, assente em dois principais 
objectivos: “a promoção da adequação funcional dos espaços de 
circulação existentes, e o controlo da qualidade estética das novas 
edificações”.83 No que se refere ao controlo estético nas novas 
edificações, implementou-se um desenho conjunto dos alçados 
que homogeneizou as fachadas. À semelhança do modelo aplicado 
em Lisboa, o tipo de habitação proposto tinha como objetivo ser 
para habitação plurifamiliar, contudo, “o burguês portuense sempre 
preferiu manter a tradicional habitação unifamiliar”.84 Neste 
período cria-se uma nova relação com o lote e os espaços abertos 
são valorizados. O lote deixa de ser completamente ocupado pelo 
edificado e passa a contar com o logradouro, de profundidade 
variável consoate a dimensão do quarteirão e a topografia do 
terreno, podendo mesmo chegar a ser um saguão. As casas variam 
entre os 5 a 7 metros de largura e em profundidade estão entre os 
12 e os 22 metros.85

A habitação desta época segue os mesmos princípios tipológicos 
mercantilistas: acessos independentes, duas frentes, acesso 
vertical central e piso térreo de uso profissional mantendo a 
relação do edifício com a rua. Aumenta-se o número de pisos 
para um máximo de 5, assim como o tamanho e número dos 
vãos que passou para 3 por piso, podendo estes ter uma varanda 
a percorrê-los, ligando as duas paredes de meação. Como suporte 
à atividade do piso térreo, por vezes é criado um entrepiso que 
implica o aparecimento de umas janelas quadradas por cima dos 
vãos de entrada.86 A clarabóia torna-se um elemento característico 
da casa portuense e começa a ser usada sobre a caixa de escadas, 
de onde se podem abrir janelas para compartimentos adjacentes, 
permitindo melhorar a iluminação das casas internamente. [Fig.81] 

A preocupação com a segurança promove mudanças no sistema 
construtivo, sendo que todas as paredes exteriores passam a 
ser em alvenaria de granito, substituindo o tabique que é agora 
unicamente utilizado em acrescentos e nas paredes interiores. 
Os elementos como as guardas das varandas e sacadas que, 
anteriormente eram feitos em madeira, passam a ser executados 
em ferro.

83. TEIXEIRA, Joaquim José Lopes; 
Provas de aptidão pedagógica e 
capacidade científica: descrição do 
sistema construtivo da Casa Burguesa 
do Porto entre os séc. XVII e XIX; Porto, 
2004.

84. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999, p.143.

85. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999.

86. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999.
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24. Perspectiva da rua da Boavista, Porto. Arquivo pessoal 2018.
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O Porto Liberal 

A última fase da casa burguesa ocorre no século XIX até meados 
do século XX, nas mesmas zonas fora das muralhas e de expansão 
da cidade, da Foz até Campanhã. Graças à expansão urbana e 
devido às actividades económicas assentes na base mercantil e 
fabril, surgem novas tipologias da casa burguesa, principalmente 
nas zonas onde existia mais terreno disponível para construção. 

O modelo o mais característico deste período provoca uma 
ruptura com a tradição da cidade, tornando-se exclusivamente 
habitacional com um estilo marcadamente britânico.87 Este tipo 
de casa mantém-se contígua à rua, estreita e longa, com 6 metros 
de largura e 15 a 20 de profundidade, podendo ter 2 a 4 pisos 
e 2 frentes. Os logradouros, que assumem um papel chave na 
caracterização da habitação, são organizados em patamares nos 
casos em que a pendente do terreno assim o exige, permitindo 
a criação de vários espaços que podem ir desde hortas a ilhas. 
Existem ainda duas outras variantes deste tipo de habitação, uma 
com 8 a 10 metros de frente e com uma passagem lateral que 
permite um acesso directo ao logradouro e outra com 4 frentes, 
implantada em lotes maiores e que eram designados de palacetes.88

Foram introduzidos alguns elementos que alteram a relação do 
edifício com a cidade, nomeadamente a cave sobre-elevada com 
vãos abertos para a rua. A entrada principal da casa mantém-se 
junto a uma das paredes de meação através de uma escada de 
tiro. As escadas interiores continuam centrais em relação à 
casa e iluminadas por uma clarabóia, e são tipicamente de dois 
lanços numa zona de pé-direito duplo ou triplo. Todos os pisos 
se organizam simetricamente em relação a estas, podendo ainda 
possuir um acesso à cave, através de uma porta sob o patamar.89 

A cozinha passa para o piso nobre, contígua à sala de jantar nas 
traseiras, e a sala de visitas que também está neste piso, fica mais 
próxima da entrada, permitindo resguardar melhor a privacidade 
do lar. Os sanitários são remetidos para o alçado tardoz, um por 
piso, sendo que os quartos localizam-se nos pisos superiores. O 
sótão e a cave geralmente funcionam como arrumos.

Relativamente ao método contrutivo, realça-se o aparecimento 
do azulejo, com tamanho semelhante ao do tijolo, e outros 
elementos cerâmicos na fachada, em parte fruto do regresso de 
emigrantes do Brasil. Os elementos ornamentais nos alçados 

87. RAMOS, Luís, História do Porto, 
Porto Editora, Porto, 1994.

88. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999.

89. FERNANDES, Francisco Barata, 
Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa 
na forma da cidade, FAUP Publicações, 
2a edição, Porto, 1999.
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20. A Avenida da Boavista extendendo-se até ao mar.  Vista aérea. Arquivo pessoal 2018.
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foram simplificados e introduzidos os telhados de duas águas, 
estruturalmente apoiados nas paredes de meação em granito.

É também neste período, a par da Revolução Industrial na Europa, 
que a cidade assistiu a uma introdução massiva da indústria 
que despoletou o êxodo rural intensivo levando à duplicação 
da população residente. A necessidade de habitação junto das 
indústrias por parte dos operários, levou a uma densificação da 
malha urbana e o surgimento de um novo modo de habitar, as 
ilhas. 

São estes os edifícios que, regral geral, constroem o Porto e o seu 
reticulado, com uma maneira única de fazer cidade emprestando-
-lhe um charme muito próprio, que é seu, pela sua história, pela 
maneira como foram mudando e adaptando ao longo dos séculos 
para responder às vivências da cidade, e dos seus habitantes.
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26. Rua de São Victor, Porto. Arquivo pessoal 2018.
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1.2.2. A Ilha

Desde o final do século XVIII e início do século XIX, os 
desenvolvimentos urbanos da Cidade do Porto resultaram num 
parcelamento regular do solo em lotes estreitos e profundos, com 
frentes entre 5,5 e 6 metros e profundidade que poderia ir até os 
100 metros, este módulo uniforme de terreno constituiu a base da 
composição urbana da cidade.

“A regularidade do loteamento urbano foi, sem dúvida, de capital 
importância na emergência e consolidação da forma das ilhas. 
Facilitou o desenvolvimento de modelos formais, de regras de 

desenvolvimento e a padronização da tecnologia e elementos de 
construção. A dimensão e forma dos lotes - estreitos e compridos - 

deu origem ao tipo usual de ilhas(…)” 90

Os promotores optaram assim por rentabilizar os seus terrenos 
construindo pequenas casas em banda, nos logradouros das 
respetivas habitações, fazendo um uso exaustivo do solo, o baixo 
nível de investimento inicial tornava o retorno garantido.

“Na sua forma mais simples, as ilhas consistiam em filas de 
pequenas casas de um só piso, construídas nos quintais das 

habitações de classe média com acesso à rua somente através de 
estreitos corredores sob estas habitações burguesas, construídas à 

face da rua.” 91

Assim, as ilhas foram-se desenvolvendo nas traseiras de habitações 
de classe média ocupando o seu logradouro. De um modo geral 
“(…) a área das habitações raramente excedia os 16m quadrados, 
reduzindo-se mesmo, em alguns casos, a apenas 9m. No tipo de 
casa mais comum, a frente da casa media 4 metros e tinha somente 
uma porta e uma janela. A profundidade era igualmente de 4 
metros. Com um único piso,(…) o interior da casa compunha-se de 
uma sala comum que servia também de quarto de dormir, de um 
pequeno quarto de cama ou alcova e de uma cozinha. As dimensões 
destas divisões eram as seguintes: 4x2,5 metros para a sala comum, 
2,5x1,5 metros para a alcova e 1,5x1,5 metros para a cozinha.” 92 

Relativamente a infra-estruturas e equipamentos, a maior parte 
delas não possuía nem esgotos nem rede de abastecimento de água 
e os quartos de banho consistiam em “(…)conjuntos de latrinas 
comuns a todos os habitante, normalmente situadas no fundo da 
ilha (…)”. 93

90. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.76

91. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.1

92. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.171

93. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.171
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27. Perspectiva da rua de S. Victor, Porto. Arquivo pessoal 2019.
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Segundo Manuel Teixeira a relação das ilhas com a rua podia 
assumir contornos bastante diferentes. Nos casos onde a habitação 
principal ocupa toda a frente do lote o acesso faz-se por meio de 
um túnel ou corredor estreito através do edifício. No caso de a 
habitação principal não ocupar todo o lote, acede-se à ilha por 
um corredor a céu aberto. Quando a construção da habitação 
principal acontece em simultâneo observa-se a existência de duas 
portas: uma para a casa e outra para a ilha. 94

Podemos concluir que os acontecimentos que ocorreram na cidade 
do Porto, nos seus contextos específicos, aliados à conjuntura 
económica e à condição específica dos envolvidos no processo 
de construção de ilhas, desde os promotores aos habitantes, 
condicionaram não apenas o estabelecimento e a permanência das 
ilhas como principal forma de habitação da classe trabalhadora, 
mas também a própria localização e forma que estas assumem. 
É principalmente nos limitados recursos dos seus promotores 
e as suas condicionantes, como as sociais, relações económicas 
e de propriedade, e mesmo culturais, como a proximidade da 
realidade dos trabalhadores por parte dos construtores e o uso da 
propriedade como meio de promoção social, que encontramos os 
factores cruciais para a adopção das ilhas como habitação popular 
predominante.

Actualmente ainda existem 957 ilhas no Porto que subsistem sem 
condições mínimas de salubridade, segurança, acessibilidade e 
conforto, o que tem um impacto directo inclusivamente na saúde 
das pessoas. A maioria das ilhas do Porto tem casas de reduzidas 
dimensões (a área média dos T1 é de 37,53m2,  sendo o valor 
previsto no RGEU de 52m2), sobrelotadas, sem casa de banho 
privativa (77% das casas) e a necessitar de intervenção urgente 
(27% das casas).  Estas estão ocupadas por pessoas com poucos 
recursos, que não encontram habitação nos mercados privado ou 
de arrendamento social. 95

A existência de uma problema social não se resolve apenas 
com o melhoramento da habitabilidade das casas. As carências 
económicas e de protecção social, as despesas com a educação 
e saúde, a exclusão social entre outros problemas sociais não 
se resolvem com apenas uma intervenção arquitectónica. O 
problema é complexo e é necessária uma intervenção social de 
carácter político que não seja confinada a uma estratégia fixa e 
disciplinarmente delimitada. 96

94. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996 p.170

96. OROA, Aitor, VIEIRA, Paulo, 
TRAVASSO, Nuno e ALMEIDA, 
Mariana, Nem perpetuar nem 
erradicar: uma proposta de transição 
para as ilhas do Porto, FAUP, 2019

95. OROA, Aitor, VIEIRA, Paulo, 
TRAVASSO, Nuno e ALMEIDA, 
Mariana, Nem perpetuar nem 
erradicar: uma proposta de transição 
para as ilhas do Porto, FAUP, 2019





75

2. O Lugar 
Análise e Interpretação de um Lote na Foz do Douro



76

29. Vista aérea do objecto com envolvente.  Arquivo pessoal 2019.
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“Cada lugar é recordado na medida em que se converte em lugar 
de afectos ou na medida em que chegamos a identificar-nos com 

ele” 97

As palavras de Aldo Rossi remetem-nos para os lugares onde 
nascemos e crescemos que ficam nas raízes mais profundas da 
memória, ou para os novos lugares que relembramos através da 
analogia de sensações. Os Romanos, definiram o termo genius 
loci98, espírito do lugar. Segundo uma antiga crença, cada indivíduo 
possui o seu próprio genius ou espírito. Este espirito dá vida às 
pessoas e lugares, e acompanha-as desde o nascimento à morte, 
determinando o seu carácter e a sua essência. Além da carga 
emocional fruto das nossas memórias, os próprios lugares contém 
já uma carga histórica resultante das vivências de longos ano que 
se vai completando e reinventando. É então necessário descrever 
essa carga histórica intrínseca no lugar para compreender a sua 
forma actual no presente.

Após um olhar sobre a evolução natural da cidade, dos portuenses 
e do contexto arquitectónico, este capítulo procura enquadrar o 
objecto de estudo e analisar o desenvolvimento intrínseco do 
lugar.

“A explicação das formas em função de determinada circunstância 
é em verdade difícil, sobretudo a sua compreensão total, e assim 

como um bom vinho só poderá apreciar-se bebendo-o e não 
raciocinando sobre a sua fórmula química, assim uma forma só 

poderá compreender-se vivendo-a, bem como à sua circunstância e 
não apenas ouvindo descrições a seu respeito ou consultando suas 

reproduções.” 99

Segundo Távora, só poderemos compreender totalmente a 
circunstância vivendo-a, metodologia essa que foi seguida 
através de uma convivência próxima com os moradores do lote. 
O conjunto habitacional selecionado como objecto de estudo da 
presente dissertação, localiza-se entre a rua do Farol e a avenida 
do Brasil na freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

Localizando-se na parte oeste da cidade “(...) numa zona que, 
na época medieval, não pertencia ao Porto; um pequeno centro de 
pescadores autónomo. No século dezanove transformou-se numa 
localidade balnear, frequentada sobretudo por ingleses, por isso essa 
zona da costa tem o nome de Praia dos Ingleses e as casas têm um 
certo ar de cottage.” 100

Este capítulo procura ser a síntese de todo o entendimento 
pessoal acerca da circunstância do objecto de projecto e de todos 
os elementos que o constituem.

97. ROSSI, Aldo, Autobiografia 
Científica, Gustavo Gilli, Barcenola 
1998. p.95

98. Genius loci is a Roman concept. 
According to ancient Roman belief 
every independent being has its 
genius, its guardian spirit. This spirit 
gives life to people and places, 
accompanies from birth to death, 
and determines their character 
or essence. NORBERG-SCHULZ, 
Christian, Genius Loci: Towards a 
phenomenology of Architecture, Rizzoli 
International Publications, 1980. p.18

99. TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço, Porto, FAUP, 
2015, p 23.

100. SOUTO MOURA, Eduardo, Edifício 
de habitação na rua do Teatro, Porto, 
1992-1995.
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29. Fotografias antigas nas mãos de um morador. Arquivo pessoal 2018.
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2.1. O Morador

“Quando pensamos nas formas que o homem tem criado ao longo 
da sua existência, (...) que mundos diferentes de circunstância 

significam, por exemplo, as cidades de Nova Iorque e Teotihuacan, 
as pirâmides de Gizeh e o palácio de Katsura, Versalhes e a 
acrópole de Atenas… Variam a luz, as formas naturais dos 
terrenos e a sua constituição, variam os climas, variam os 

conceitos de vida física e espiritual, variam as técnicas, variam os 
usos e costumes… varia, numa palavra, a circunstância de cada 
um desses mundos diferentes de formas que o homem criou.” 101 

Antes de entrar numa análise morfológica é feita uma investigação 
às vivências e modos de habitar do lote de forma a compreender a 
sua génese e explicar o seu desenvolvimento até aos dias de hoje. 

101. TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço, Porto, FAUP, 
2015, p 23.
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30. O objecto no lugar e no tempo. Apontamento para silhueta à entrada do nº 85, (quarto edifício a contar da direita) Avenida de Carreiros, Foz do Douro. Data incerta.
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2.1.1. Antropologia do Lugar

Partindo da premissa que a casa se adapta e se molda às 
necessidades dos seus habitantes, é imprescindível retratar as 
dinâmicas sociais do aglomerado populacional que habitou o lote, 
e que foram preponderantes na construção do meio doméstico e 
urbano.

A história da vida deste lugar remonta aos finais do século XVII 
com a construção do Farol da Senhora da Luz que daria mais tarde 
o nome à rua do objecto deste ensaio. Os documentos mais antigos 
de Levantamento topográfico da cidade do Porto mostram que, 
em 1892, a maior parte superior do lote já havia sido construída, 
correspondente às casas burguesas da rua do Farol bem como às 
duas filas de habitações operárias construídas no seu logradouro. 
Nessa época não existiam as casas na avenida do Brasil, havendo, 
no seu lugar, um estreito caminho até ao mar. 

Apesar da inexistência de informações mais precisas, estima-se 
que as casas burguesas da rua do Farol terão sido construídas no 
período Liberal, compreendido entre a segunda metade do século 
XIX e meados do século XX (ver secção 2.2.1). Consultando os 
documentos presentes no Arquivo Histórico do Porto, obteve-se 
a informação de que, em 1915, as duas habitações pertenciam ao 
mesmo proprietário Jacob Teixeira. Os anos foram passando e, 
actualmente, o proprietário da casa número 209 é o filho herdeiro 
de Joaquim Manuel Magalhães Teixeira e Maria Elisabete Seabra 
Teixeira como indicado na placa da porta principal, não se tendo 
conseguido verificar a identidade do proprietário da casa número 
215. 

Relativamente à ilha localizada no meio do lote, pode-se confirmar 
a sua existência em 1892 não tendo contudo informação mais 
precisa relativamente à sua origem. Como visto na secção 
1.1.4, a estrutura e dinâmica social deste tipo de edificado foi 
moldado por três condicionantes: as características da procura, as 
condicionantes da oferta e as determinantes espaciais. No objecto 
deste ensaio, pensa-se que a procura tenha sido despoletada pela 
existência de uma “fundição com mais de 100 trabalhadores” 102. 
No Inquérito Industrial de 1890, encontra-se marcado na planta 
uma “indústria empregando entre 100 e 200 trabalhadores.”103 no 
local onde aproximadamente se encontra o lote. Contudo, fora 

102. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996.

103. TEIXEIRA, Manuel C. Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian e Junta 
Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, 1996.
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31. O objecto no lugar e no tempo. Novo apontamento para silhueta no vão de acesso à ilha, Avenida de Carreiros, Foz do Douro. Data incerta.
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104. Conversa com Sr. Rui, morador 
e proprietário de parte da ilha. 
23.09.2108

estes dados nada mais é referido em relação à suposta indústria, 
não sendo possível confirmar os factos apresentados.

Em diálogo com os atuais proprietários, foi descoberto que a 
ilha era conhecida por ilha Magalhães, uma vez que pertencia 
a um Sr. Magalhães, “mas hoje já ninguém usa este nome” 104. 
Este foi o proprietário e muito provavelmente o construtor de 
ambas habitações da rua do Farol, assim como mentor da ilha 
no seu logradouro. Apesar de não se dispor de informações que 
comprovem a sua aquisição ou construção, um documento de 
1961 refere Eduardo Magalhães como proprietário da ilha. Foi 
ainda partilhado que após a sua morte, por volta de 1990, a ilha 
foi vendida e dividida entre dois proprietários, tornando-se cada 
um dono de uma metade da ilha, Sónia Patrícia Varanda Ribeiro 
adquire o volume a norte, e por sua vez Maria Alice Nóvoas 
Silva torna-se proprietária do volume a sul. Estes são os actuais 
proprietários da ilha que serão caracterizados na secção 2.1.2.

No que toca à frente marítima do lote, sabe-se que foram mandadas 
construir duas casas em 1907 pelo proprietário Bernardo António 
Soares Junior. Pelo carácter construtivo das casas, pode-se 
inferir que estes não teriam grandes posses económicas, quando 
comparado com as habitações vizinhas. No entanto, as duas 
edificações foram “construídas com os materiais próprios (...), todos 
de boa qualidade e suficientemente resistentes” 105, o que reflecte 
um certo poder financeiro.  Dado o panorama sócio-económico 
da época e visto as ilhas serem vistas com um certo estigma, era de 
esperar que o seu acesso à avenida fosse cortado de forma a negar, 
e até esconder a sua existência. Contudo, nesta construção foi 
criado um percurso entre as duas casas, o que revela preocupação 
e vontade em manter o acesso à ilha através da avenida. Em 1910 
é apresentada, pela primeira vez, a marcação dos quartos de 
banho, da latrina e da fossa comum às duas habitações, período 
este característico pelas preocupações de higiene entre esta classe 
social. 

A licença de obra de 1961 revela que, à data, as duas habitações 
na avenida do Brasil com os números 85 e 91 pertenciam, 
respectivamente, a António Sousa Neves e Eduardo A. P. Valente 
Leal. Estes proprietários alteraram a morfologia das casas mas 
mantiveram o acesso da ilha à avenida. Os anos passaram e a casa 
85 manteve-se ao abandono nos últimos 20 anos  enquanto que a 
casa 91 esteve habitada até 2013. 

À data de escrita do presente ensaio, estas edificações foram 
compradas pelo mesmo proprietário para a futura construção de 
um edifício de apartamentos. 

105.  Licença de obra nº 537/1907. 
Anexo nº1
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32. Conversas rotineiras. Arquivo pessoal 2019.
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2.1.2. Caracterização social

A caracterização actual dos moradores do lote divide-se em três 
conjuntos com modos de habitar distintos. No número 215 da 
rua do Farol, encontra-se uma casa burguesa desabitada e em 
avançado estado de degradação. Parte dela foi habitada até cerca 
de 2014 por trabalhadores da construção civil ucranianos. 

Na casa burguesa a sul, no número 209, habita uma família de 5 
membros, de classe social alta. Dispõem de uma habitação cuidada, 
espaçosa e com elevada qualidade construtiva. Este edificado 
dispõe de um terraço com vista para o mar que foi construído em 
2017 na cobertura da casa número 4 das habitações operárias. 

Contrastando com esta realidade, encontramos a viver na 
ilha uma comunidade de classe social baixa, composta por 6 
agregados familiares. São casas de qualidade inferior com áreas 
extremamente pequenas, pouca iluminação natural, ventilação 
insuficiente e isolamento térmico praticamente inexistente. As 
habitações estão divididas em duas bandas de acordo com os dois 
proprietários: o lado verde, a sul; e o lado amarelo, a norte.

Proprietária do lado Verde desde 1990, Maria Alice Silva, viúva, 
com 87 anos de idade, mora na ilha desde 1954 e partilha uma 
das casas com o seu filho Rui Silva. Nascido e criado neste lugar, 
Rui, é solteiro e tem 63 anos. Estes são proprietários de mais 3 
casas na ilha, sendo que uma destas habitações é ocupada pela sua 
cunhada e duas filhas, estando as outras duas  desocupadas e em 
parte ao abandono. 

A proprietária do lado Amarelo, Sónia Ribeiro, não habita na 
ilha mas tem 4 fogos, todos arrendados. Duas habitações estão 
ocupadas por dois casais, um deles com dois filhos estando a 
terceira habitação arrendada periodicamente a estudantes. O 
último fogo está arrendado ao Sr. Eduardo, 70 anos de idade, 
habita na ilha há 23 anos e paga uma renda mensal de 215 € a 
Sónia Ribeiro. 

Na frente de mar, na avenida do Brasil, encontramos duas casas 
abandonadas. O volume a sul, sem tecto e sem qualquer condição 
de habitabilidade encontra-se devoluto. O volume a norte, garante 
ainda algumas características e descobriu-se que estava a ser 
habitada por um personagem do Porto: o Réplicas. 
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33.  A ilha em 1997. 
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O conflito na ilha

O convívio em espaços limitados gera tensões entre os moradores. 
No presente lote, desenvolveu-se um conflito entre as proprietárias 
das habitações em banda Maria Alice e Sónia Ribeiro em 1998. O 
requerimento à Câmara Municipal do Porto de Maria Alice refere 
que Sónia Ribeiro: 

“terminou a construção de uma nova casa, um andar por cima das 
suas casas (...). Deu-se ao luxo de criar entradas independentes e 
construir um novo beiral nas casas de baixo, (...) a fim de alargar 
ainda mais a nova habitação! Invadiu espaço comum a todos os 
moradores, danificando-lhes as cordas onde estendiam as roupas há 
44 anos e prejudicou significativamente as casas (...) em termos de 
luz solar e privacidade!” 106

Como se pode ver nesta carta ao Presidente da Câmara, as relações 
entre os vizinhos começam a degradar-se devido à organização do 
espaço. A construção deste volume perpetuou a discussão durante 
mais de 25 anos, prejudicando até aos dias de hoje, a convivência 
dentro da ilha. Passando a maior parte do tempo em casa, mãe e 
filho confrontam-se todos os dias com o desconforto pela “falta 
de privacidade e iluminação” 107 que alimentam o conflito. 

“Senhor Presidente, num meio habitacional precário onde as 
relações de vizinhança e solidariedade começam a degradar-se, 
essencialmente pela exiguidade dos espaços, não é admissível a 

construção de dois andares. Ninguém acredita!” 108

Além desta problemática, em diálogo com os moradores da ilha 
foram apontadas outras deficiências do lugar. Fora os problemas 
construtivos bem presentes e visíveis nas habitações, estes 
queixam-se principalmente da falta de um espaço comum, de 
reunião, que proporcione um espírito de cooperatividade e as 
boas relações entre vizinhos. Queixam-se da grande dificuldade 
em termos de acessos pedonais, da falta de espaços verdes e ainda 
do desaparecimento do antigo tanque de lavar a roupa. Por outro 
lado, o que estes habitantes mais valorizam é a localização das 
casas na malha urbana da Foz, bem como os acessos tanto ao mar 
como à rua do Farol.

106. Maria Alice Silva, Requerimento 
nº 19923 à Câmara Municipal do Porto, 
06.08.1997.  

107. Maria Alice Silva, Requerimento 
nº 19923 à Câmara Municipal do Porto, 
06.08.1997.  

108. Maria Alice Silva, Requerimento 
nº 19923 à Câmara Municipal do Porto, 
06.08.1997.  
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33. Vista aérea. Arquivo pessoal 2018.

34.  Planta com identificação dos diferentes sectores: Sector da Rua do Farol (azul); Sector da Ilha (vermelho) e sector da Avenida do Brasil (verde)
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2.2. O Lote 

“O espaço que se deixa é tão importante como o espaço que se 
preenche. Tudo tem importância na organização do espaço - 

as formas em si, a relação entre elas, o espaço que as limita - e 
esta verdade que resulta de o espaço ser contínuo anda muito 

esquecida.” 109

Távora defende ainda que a noção de “espaço entre formas” engloba 
tudo o que não são estruturas da obra, incluindo todo o sistema de 
relações, paisagísticas, urbanísticas, sociais e económicas, ou seja, 
é toda a circunstância que o envolve. Nesse sentido, procura-se 
compreender esta noção de espaço, quer no molde das formas 
físicas, quer na envolvente de todo o objecto.

Neste subcapítulo o lote será abordado numa perspectiva 
morfológica em que é analisada e interpretada a evolução do 
edificado. O conjunto habitacional selecionado como o objecto de 
estudo e projecto da presente dissertação encontra-se entre a rua 
do Farol, com os números de polícia 209, 215, 217 e a avenida do 
Brasil, números 85 e 91, na freguesia da Foz do Douro. Localizado 
nas coordenadas geográficas: 41°09’12.8”N 8°40’41.3”W, o lote 
insere-se numa zona de fronteira, entre a foz velha e a foz nova. 
É ainda de salientar a sua posição no monte da Senhora da Luz, 
acompanhando a pendente da montanha até ao mar. 

Separados por espaços físicos, tipos construtivos e modos de 
habitar distintos, é possível identificar três momentos no lote:

• Sector Rua do Farol: construções à face da rua do Farol.

• Sector  Ilha:  habitações em banda no interior do logradouro.

• Sector Avenida do Brasil: construções à face da Av. do Brasil.

Esta divisão em sectores foi essencial ao longo do processo 
projectual e permite a melhor caracterização dos diferentes 
espaços na sua análise e documentação, proporcionando uma 
resposta mais personalizada a par de uma estratégia de intervenção 
holística que englobe todos os elementos. 

Nota: Não foi possível efetuar nenhuma visita ao interior 
das habitações 209 na rua do Farol, 91 da avenida do Brasil e 
todo o lado Amarelo da ilha. Assim, apenas serão realizadas 
caracterizações morfológicas exteriores a estes edificados.

109. TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço, Publicações 
FAUP 2007, p.18
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35. Prespectiva aérea com vista para o interior da ilha e alçado tardoz das habitações burguesas.                        
Arquivo pessoal 2019.
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2.2.1. Contextualização Histórica

Através da documentação disponível no Arquivo Histórico e 
Municipal do Porto, assim como em diferentes fontes bibliográficas, 
tenta-se estabelecer uma cronologia aproximada: desde as 
primeiras construções, passando pelas diversas transformações 
que sofreu ao longo do tempo, até ao estado actual dos dias de 
hoje.

A vida neste lugar inicia-se nos finais do século XVII com  
construção do Farol da Senhora da Luz. Além deste, pouco existia 
naquela zona, como se pode observar no mapa de 1793110. Aqui 
apenas existia um caminho do largo da Sra. da Luz até ao Farol, 
caminho esse que, em 1862, se tornaria na rua do Farol111. No 
mapa de 1862, verifica-se que ainda não existia a actual avenida 
do Brasil. Encontra-se apenas uma estrada para Matosinhos, 
chamada de Carreiros, que “atravessava uma solidão profunda em 
que apenas se ouvia o mar”.112

Observando o mapa de Telles de Ferreira de 1892113, é possível 
reconhecer uma volumetria que corresponde atualmente às casas 
burguesas na rua do Farol e ao desenho das habitações operárias 
no seu logradouro. Conclui-se então que à data, o lote já se 
encontrava habitado numa dinâmica social típica da época. À face 
da rua de Carreiros, não se vêem vestígios das construções o que 
indica que estas foram erguidas posteriormente. Por outro lado, 
sabemos que aqui existiria um percurso que ligava a parte alta do 
lote ao mar tornando a ilha acessível pela frente marítima. 

A evolução morfológica de cada sector será analisada 
individualmente uma vez que estes têm origens distintas e 
metamorfoses próprias, consequência do espírito do lugar ou 
genius loci de cada um (ver secção 2.0.). 

Sector Rua do Farol

Relativamente às habitações da rua do Farol, não foi possível 
encontrar dados que indiquem a data da sua origem sendo que a 
mais antiga referência à sua existência é de 1892114. Apesar de não se 
ter data da sua construção, a análise morfológica apresentada nas 
próximas secções sugere que estas se aproximem do estilo Liberal, 

112. BASTO, Magalhães, A Foz há 
70 anos. Porto: O Progresso da Foz, 
1992, p.50.

110. Anexo nº 2

112. Anexo nº 3

113. Anexo nº 4 

114.  Anexo nº 4 
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36. Desenhos de 1915 da habitação da rua do Farol nº215, Licença de obra 997/1915.

37. Alçado da rua do Farol com habitação nº209 à esquerda, habitação nº215 no centro e entrada da ilha com nº217 á direita. Arquivo pessoal 2018.
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característico da segunda metade do século XIX. Tendo por base 
o estudo da casa burguesa na secção 1.2.1. e o levantamento do 
programa na secção 2.2.3. e levantamento desenhado na secção 
2.2.6., é possível fazer a análise dos vários elementos existentes, 
e categorizar o edifício morfologicamente, tirando ilações que 
o permitam posicionar dentro de uma das várias épocas. Os 
elementos mais característicos do período Liberal são o facto da 
casa ser exclusivamente habitacional, sem loja à face da rua, com 
duas frentes, logradouro e telhado de 2 águas. Adicionalmente, 
apresenta a tipologia clássica desta época com cozinha, sala de 
jantar e sala de visitas no piso nobre, casas de banho no limite 
tardoz de todos os pisos, e cave sobre-elevada com aberturas para 
a rua. Tipicamente a entrada da casa era feita por escada de tiro, 
mas neste caso tira partido do desnível acentuado do terreno, 
encontrando-se o acesso ao piso nobre ao nível da rua. Por último, 
existe uma passagem lateral com acesso directo ao logradouro, 
sugerindo que a construção da casa possa ser contemporânea à 
construção da ilha. Assim sendo, a casa burguesa deste ensaio 
seria posterior à segunda metade do século XIX, aquando do 
aparecimento das primeiras ilhas, e confirmando mais uma vez a 
sua inclusão no período Liberal.

Analisando agora a habitação número 215, o documento mais 
antigo a que se teve acesso relativo a este edificado, corresponde 
ao pedido de licença de obra de 1915, através de Jacob Teixeira de 
Moura. O proprietário “(...)pretende mandar abrir uma janela na 
fachada principal do seu prédio, outra na sua lateral e construir uma 
varanda envidraçada nas traseiras assim como substituir a armação 
dum barracão por um terraço feito em cimento armado e fazer uma 
escada de acesso desse terraço para o pátio.” 115 [Fig35] 

Salvo pequenas obras de manutenção, esta habitação apenas voltou 
a sofrer uma reabilitação mais profunda em 2017, conservando 
a maior parte dos seus elementos originais e conferindo-lhe o 
carácter actual.

Sector Ilha

Em termos de referências e pedidos de licença relativos às 
habitações em banda nada foi encontrado até ao ano de 1995. 
Neste ano, é apresentado à Câmara Municipal do Porto um pedido 
de licença de obras interiores por parte de Sónia Ribeiro em parte 

115.  Licença de obra nº 997/1915 
.Anexo nº5
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38. A ilha em 1992..
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de Sónia Ribeiro em parte de suas habitações (ver O conflito 
na secção 2.1.2). As licenças documentam pela primeira vez as 
habitações operárias presentes no lote. Estas obras alteraram 
profundamente a morfologia e tipologia dos fogos originais 
trazendo consigo, aparentemente, todas as necessidades básicas 
de habitabilidade, higiene e conforto.

Analisando fotografias soltas partilhadas pelos moradores, 
verificou-se que a cor exterior também se foi alterando, pautando 
diferentes identidades às duas bandas. Sabe-se que antes de 1994 
os dois lados seriam verdes [Fig.37] e que nas obras de 1995, o 
lado a norte foi pintado de amarelo. As figuras [Fig.32] e [Fig.31], 
tiradas em 1996 e 2019 respectivamente, relatam a evolução da 
cor exterior das duas bandas. Sabe-se ainda que as casas de banho 
que se encontravam no exterior das casas passaram para o seu 
interior, contudo, não se dispõe de informações precisas acerca da 
data desta alteração. 

As informações recolhidas, em especial nos desenhos de projecto 
de licenciamento, permitem  estabelecer algumas conclusões que 
se demonstram bastantes úteis na análise e interpretação do lote. 
Contudo, percebeu-se pelas fotografias e relatos dos moradores 
que a ilha viveu mais acontecimentos que aqueles que estão 
documentados, como é de esperar num edificado deste tipo.

Sector Avenida do Brasil

O documento mais antigo a que se teve acesso relativo ao lote 
é referente à construção do edificado na avenida do Brasil, cuja 
toponímia à data era avenida de Carreiros. Este documento de 
1907, tendo como requerente Bernardo António Soares Junior, 
consiste num pedido de licença de obra para a “(...)construção 
em um seu terreno onde existe um portal com o nº 81, um prédio 
conforme o projecto junto (...) duas habitações contíguas, separadas 
por um corredor a céu aberto, a fim de que ambas recebam 
abundantemente luz e ar(...)”.116 Como se lê no texto, pretendia-se 
construir duas habitações à face da avenida de Carreiros. Estes dois 
volumes seriam separados por um estreito corredor de acesso à 
ilha e ao volume a sul. Como se pode observar na imagem [Fig38], 
a fachada encontra-se pontuada por um portão ao centro que dá 
privacidade à ilha acedida por este corredor. No seguimento do 
presente pedido de licença de obra são apresentados, passado um 
ano, dois novos projectos com alterações do desenho da fachada 
pelo mesmo requerente. 

116.  Licença de obra nº 534/1907
Anexo nº 6 
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39.  Desenho da evolução da fachada das habitações da avenida do brasil entre 1907-1908.  Licença de obra nº534/1907, nº775/1907, nº31/1908.
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Em 1907 é apresentada a primeira alteração do projecto pedindo 
“(...) para que lhe consintam uma pequena modificação que deseja 
fazer na fachada dos prédios, para afim de os tornar mais elegantes 
como é digno numa Avenida como a de Carreiros.” 117 A fachada é 
alterada com o acrescento de uma platibanda criando assim um 
vão de entrada. [Fig38]

No ano seguinte é apresentada a segunda alteração da fachada 
que acrescenta uma padieira ao vão de entrada à imagem das 
janelas já existentes. Assim, através dos documentos que relatam 
a sua evolução, podemos concluir que existiu um certo cuidado 
em tratar o alçado traduzindo-se no desenho de uma fachada 
contínua aos dois volumes. [Fig38]

Com o passar dos anos, a simetria da fachada das duas casas 
foi-se alterando. Em 1961, foi construído, na casa número 91, 
uma garagem inferior com acesso pela, então já avenida do Brasil. 
“Atendendo a que tal abertura implicaria um arranjo da fachada, 
mas que tal arranjo não poderia ‘brigar’ com o edifício vizinho 
(construído em conjunto), procurou-se uma solução simples que 
não destruísse o conjunto”.118 Anos mais tarde foi adicionado um 
piso recuado na cobertura à mesma habitação.

Nota: À data de escrita do presente ensaio, estas edificações 
encontram-se em fase de demolição para a construção de um 
edifício de apartamentos. 

117.  Licença de obra nº 775/1907,
Anexo nº 7 

118.  Licença de obra nº 255/1961,
Anexo nº 8 



98

40. Enquadramento aéreo do lote com MAtosinhos no horizonte.  Arquivo pessoal 2018.
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2.2.2. Enquadramento Urbano 

Como apresentado anteriormente, a consolidação urbana, gradual 
ao longo dos últimos séculos neste lugar, levou à coexistência 
de construções que diferem entre si pelo carácter tipológico e 
construtivo. No entanto, a intervenção do século XIX assume 
ainda uma presença dominante. 

O objecto deste ensaio está inserido num lote de aproximadamente 
12 m de frente por 80 m de profundidade, com área total de 
1025m2. Localizado no monte da Senhora da Luz, o terreno 
acompanha a pendente resultando num desnível de cerca 10m 
entre os dois acessos. 

A cércea é definida pelas duas habitações à face da rua do 
Farol. Estas habitações juntamente com a entrada principal da 
ilha, a norte, fazem o total do seu alçado Nascente. A Poente 
encontramos outras duas habitações separadas por um percurso 
que atravessa todo o lote. Composto por vários momentos, este 
percurso liga ambas as ruas, sendo pontuado, ao centro, por um 
portão metálico que separa a ilha das casas da frente marítima.  

A posição relativa a edifícios vizinhos difere entre os dois limites. 
No limite a Norte, tanto no terreno da avenida do Brasil como no 
terreno da rua do Farol, erguem-se edifícios de habitação colectiva 
ambos com 6 pisos, enquanto que no limite a sul observamos 
habitações unifamiliares idênticas às presentes no conjunto em 
questão. 

Na sua envolvente encontram-se todo o tipo de serviços: 
supermercado, farmácia, mercearias, padarias, peixarias, 
restaurantes, cafés, drogarias, correios, entre outros. Há ainda um 
fácil acesso a meios de transporte público, nomeadamente nos 
autocarros que passam na avenida do Brasil e rua do Farol. 

Adicionalmente, o lote está rodeado por Imóveis de Interesse 
Patrimonial. Dois exemplos notórios são o edifício de tendência 
Arte Nova localizada no número 72 da avenida do Brasil, e o 
bloco habitacional desenhado por Fernando Távora em 1954 no 
número 136 da mesma avenida. 

O lote encontra-se numa particular zona da cidade onde a presença 
das ilhas é  relativamente notável. Na freguesia da Foz do Douro, 
podem-se observar cerca de 37 ilhas, contabilizando um total de 
231 fogos, dos quais 143 estão habitados e 80 desabitados.119

119.  BREDA-VÁZQUEZ, Isabel & 
CONCEIÇÃO, Paulo, ‘Ilhas’ do Porto - 
Levantamento e Caracterização, 2015. 
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Fracção: 8 
Tipologia: T2
Área: 28 m2

Fracção: 7 
Tipologia: T2
Área: 27 m2

Fracção: 5 
Tipologia: T1
Área: 28 m2

Fracção: 4 
Tipologia: T2
Área: 28 m2

Nr de policia: 215
Tipologia: T3
Área: 120m2

nrº 85 
Estado: Ruína
Área: 81 m2

nrº 91

Fracção: 9
Tipologia: T0

Area: 20 m2

Nr de policia: 209

Fracção: 10
Tipologia: T1

Area: 20 m2

Fracção: 2 e 3 
Tipologias: T0

Area: 7,5 m2  cada

Fracção: 1
Tipologia: T2 

Area: 55 m2

Fracção: 11
Tipologia: T1

Área: 25m2 

Fracção: 12
Tipologia: T3

Área: 54 m2 

41. Esquema com divisão por fogo.
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2.2.3. O Programa actual 

O programa existente no lote é na sua totalidade habitacional. As 
maiores variações tipológicas observam-se entre as habitações de 
frente de rua e as habitações em banda no interior do logradouro. 
Como se pode constatar no enquadramento histórico, todo o 
conjunto foi sofrendo mutações ao longo do tempo. 

Sector Rua do Farol

Começando a análise pela rua do Farol, deparamo-nos com duas 
habitações geminadas com características semelhantes: a sul com 
o número 209; e a norte com o número 215, que seguem o modelo 
de casa burguesa de classe média. 

A habitação número 215 é composta por dois fogos independentes. 
À cota da rua encontra-se o fogo principal, constituído por rés 
do chão e primeiro andar, com uma área total de 120 m2 e na 
cave o segundo fogo com uma área de 55m2. Ao nível da rua, 
observa-se um alçado principal constituído por dois pisos, sendo 
que o alçado tardoz ganha um piso no nível inferior, abrindo-se 
para a ilha graças ao acentuado desnível que existe no lugar. O 
pé direito varia entre pisos: o rés do chão com 3m, o primeiro 
piso segue a pendente da estrutura da cobertura até estabilizar 
aos 2,25m e a cave com 2,55m. Entrando ao nível da rua do Farol, 
observa-se no seu interior, uma sala de visitas composta por dois 
espaços contíguos com vista para a rua. No centro localiza-se o 
acesso vertical ao piso superior em escadaria de dois lances. No 
espaço tardoz da habitação encontra-se a zona comunitária com 
uma cozinha e um espaço de refeição, bem como o acrescento 
em varanda envidraçada com arrumos e acesso ao antigo quarto 
de banho. O piso superior é composto por 3 quartos: um quarto 
virado para a rua, um virado para o corredor lateral de acesso à 
ilha e o terceiro voltado para poente com vista para ilha; e ainda 
dois quartos de banho: um junto às escadas com clarabóia, e outro 
no limite tardoz acessível pela varanda envidraçada. 

Relativamente ao fogo no piso inferior, a sua entrada é feita 
exclusivamente à cota do corredor central da ilha. Esta habitação 
é constituída por uma pequena cozinha, uma sala, dois quartos, 
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42. Corredor central da Ilha Magalhães. Arquivo pessoal 2018.
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duas alcovas e um quarto de banho. À semelhança dos outros 
pisos, existe um quarto de banho que ainda mantém o desenho 
original, no exterior da habitação. 

Analisando agora a habitação com número 209, sabe-se que esta 
seria idêntica à vizinha, com dois pisos superiores, e um inferior 
com acesso à ilha. Observa-se o encostar das habitações em banda 
ao alçado tardoz, onde foi, posteriormente, adicionado um terraço 
na cobertura do fogo adjacente. 

Existe ainda um volume anexo nas traseiras, separado das 
habitações burguesas com dois pequenos fogos. Embora 
estruturalmente estes dois fogos e a cave façam parte das casas 
burguesas, socialmente pertencem à ilha, como pode ser verificado 
pela continuação dos números de polícia.

Sector Ilha

Ao passar o número 217 da rua do Farol, encontramos um portão 
pouco convidativo que dá acesso à ilha. Descendo umas escadas e 
atravessando um estreito corredor que contorna a casa burguesa 
chega-se ao coração da ilha. Esta organiza-se em dois volumes 
contínuos que diferem entre si ao nível da morfologia. 

O lado Verde é composto por 4 fogos térreos em banda que vão 
acompanhando o declive do terreno. Actualmente com tipologias 
T2 e T1, estas habitações carregam em si uma carga histórica de 
longos anos de vida. No seu alçado, observa-se que a maior parte 
das suas portas e janelas se foram alterando em materialidade e 
medidas, não sendo possível encontrar um elemento dominante 
no conjunto. No que toca à organização interior, todos os fogos 
dispõem de uma cozinha e quarto de banho, variando, contudo, o 
número de quartos. O pé direito vai aumentado progressivamente 
devido ao sistema construtivo da cobertura de uma água, entre 
2,5m na fachada principal e 3m no limite tardoz.

O lado Amarelo é formado por 4 fogos, divididos em 2 volumes. 
O volume principal é constituído por três fogos: dois no piso 
térreo, com tipologias T1 e T2 e um no piso superior, de tipologia 
T2, acessível através de escada exterior. Separado das habitações 
em banda existe ainda um segundo volume, o antigo galinheiro, 
que funciona como fogo independente com tipologia T0.
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43. Percruso exterior visto do portão do ilha. Arquivo pessoal 2018.
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Sector Avenida do Brasil

Neste sector encontramos duas habitações aparentemente 
simétricas que variam entre si na sua relação com a rua. Esta 
simetria acaba quando se percebe que o vão principal da habitação 
a Sul é apenas um portão de ferro trabalhado, que, em vez dar 
acesso à casa, se abre para um percurso exterior que separa os 
dois volumes e termina no portão para a ilha. Uma vez que 
grande parte das aberturas de ambas as habitações, e a entrada da 
habitação sul se fazem pelo estreito corredor central, este acaba 
por ter um papel dominante no desenho do conjunto. 

O número 85, a sul, apresenta-se como a ruína de uma habitação 
de um só piso, com cave independente. Devido ao avançado estado 
de degradação, não é possível confirmar a sua organização interna. 
Porém, recorrendo a antigas licenças de obra e à observação 
do existente, é possível confirmar que a área comunitária da 
habitação estaria voltada para o logradouro, no seu limite tardoz. 
Assume-se ainda que a totalidade dos quartos seria voltada para 
o tal percurso exterior, e a sala de visitas ocuparia a posição 
privilegiado da habitação, na fachada principal, com vista para o 
mar. 

Relativamente ao número 91 da avenida do Brasil, sabe-se apenas 
que se trata de uma habitação unifamiliar com garagem à face da 
avenida. 



106

44. Detalhes construtivos dos fogos da Rua do Farol. Arquivo pessoal 2018.
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2.2.4. Caracterização Construtiva

Sector Rua do Farol

Retomando ao número 215 da rua do Farol, esta habitação 
apresenta a nível construtivo, uma estrutura típica de uma casa 
de classe média do Porto, com paredes portantes de alvenaria 
de pedra de granito que variam entre 30 e 40 cm, estrutura de 
pavimento em madeira assim como cobertura de duas águas 
com estrutura de madeira e acabamento de telha cerâmica. As 
paredes exteriores são rebocadas e pintadas de amarelo, e todas as 
caixilharias são em madeira pintada de verde. 

A fachada principal ao nível da rua é pontuada pela porta de 
entrada com degrau e duas janelas de peito. O vão de entrada 
apresenta-se em madeira pintada, com duas folhas de abrir e 
bandeira, assim como as duas janelas de peito com caixilharia 
em madeira pintada com duas folhas de abrir e bandeira com 
estore pelo exterior. No piso superior observa-se uma janela de 
sacada, com caixilharia em madeira pintada, duas folhas de abrir 
envidraçadas,  bandeira e um gradeamento em ferro forjado no 
exterior. 

No limite tardoz a sua fachada foi alterada com o tempo, e 
actualmente, apresenta-se como um acrescendo envidraçado ao 
alçado original em pedra. Este acrescento em materiais leves é 
suportado por vigas de betão à vista que se unem com a parede 
de pedra dos anexos. A par, foi criado também um acesso ao 
acrescento através da cobertura dos mesmos anexos. O seu 
revestimento é em ardósia. O alçado lateral, no corredor de acesso 
à ilha, apresenta 3 janelas que diferem entre si a nível de desenho, 
com caixilharias em madeira, duas folhas de correr e bandeira com 
grade metálica de protecção. As paredes interiores encontram-se 
rebocadas e pintadas, com rodapé em madeira pintada. Todas as 
paredes que não são estruturais são feitas em tabique e também 
elas rebocadas e pintadas, com a excepção da cozinha e das 
instalações sanitárias, onde as paredes estão revestidas a azulejo 
cerâmico.

No piso de entrada, o tecto apresenta acabamentos em estuque 
branco, contrastando com o piso superior, onde o acabamento é 
feito na sua totalidade em madeira. Relativamente piso inferior, o 
seu acesso realiza-se através de uma porta em madeira pintada, 
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45. Detalhes construtivos da ilha e espaço comum. Arquivo pessoal 2018.
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com duas folhas de abrir envidraçadas e grade metálica de 
protecção. As janelas são de peito com caixilharias em madeira 
pintada, com duas folhas de correr e bandeira, e com portadas 
interiores em madeira pintada fixadas à ombreira. O pavimento 
da habitação é feito em soalho de madeira à excepção da cozinha 
e instalações sanitárias onde o pavimento é feito em azulejo 
cerâmico. 

Observando a fachada da casa número 209 da rua do Farol e 
comparando-a com a vizinha, as maiores diferenças são visíveis ao 
nível dos vãos, que foram alterados mantendo o desenho original 
e a madeira como material. Observa-se ainda a inexistência de 
estores exteriores.  A cor azul foi aplicada a todos os vãos e a cor 
branca nas paredes. O terraço apresenta o chão em madeira estilo 
deck com um desnível de dois degraus.

Sector Ilha

No lado Verde, as habitações apresentam uma estrutura típica 
deste tipo construções operárias. Aqui identificamos paredes 
resistentes em alvenaria de granito, com espessura média de 35 
cm. As paredes exteriores são rebocadas e pintadas de verde e as 
interiores são em tabique, rebocadas e pintadas. A cobertura é 
tradicional inclinada de uma água, com estrutura em madeira, 
e o seu acabamento é feito com telha cerâmica e caleira exterior. 
As caixilharias diferem entre habitações sendo possível identificar 
caixilhos com batente em madeira e pvc, que foram substituídos 
posteriormente à sua construção. A nível de pavimento interior, 
verifica-se que geralmente este se encontra em betão, à excepção 
do espaço de cozinha e zonas sanitárias, onde é possível identificar 
azulejo cerâmico. Todos os vãos de entrada têm um pequeno 
desnível, variando entre 1 a 2 degraus em cimento, revestidos a 
azulejo. 

No que toca ao Lado Amarelo, observa-se, ao nível térreo, a 
presença de paredes alvenaria de pedra de granito, rebocadas e 
pintadas de amarelo. Contrastanto com o lado oposto, este volume 
apresenta uma continuidade a nível de vãos, em que os materiais 
e medidas se repetem de fogo para fogo. Todos os caixilhos são 
idênticos, em PVC e pintados de verde. As entradas têm também 
um pequeno desnível, variando entre 1 a 2 degraus em cimento, 
revestidos a azulejo. Observa-se a presença de cobertura inclinada 
de duas águas, com o ligeiro recuo do piso superior que é pontuado 
pela abertura de 4 vãos, todos eles de cor verde, em pvc e medidas 
idênticas.

Souto Mouro, rua do teatro.
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46. Detalhes construtivos dos fogos da Avenida do Brasil. Arquivo pessoal 2018.
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Relativamente ao carácter construtivo do segundo volume, o 
antigo galinheiro, este tende a afastar-se dos restante elementos 
do conjunto: com paredes de alvenaria em pedra de granito, 
e cobertura inclinada de 4 águas. O seu interior apresenta-se 
dividido por paredes em tijolo, de modo a criar um espaço de 
alimentação e outro de higiene. Os vãos mantém a materialidade 
em PVC mas as suas medidas vão-se alterando. 

Sector Avenida do Brasil

A nível construtivo, a ruína da habitação número 85 da avenida 
do Brasil apresenta-se com paredes resistentes, em alvenaria de 
granito com uma espessura média de 35 cm. Devido ao avançado 
estado de degradação, não apresenta qualquer divisão ou parede 
interior. Não se observam quaisquer vestígios da cobertura ou 
soalho. Contudo pode-se inferir que estes seriam em estrutura de 
madeira, uma vez que são visíveis os entravamentos nas paredes 
de alvenaria de pedra. As caixilharias em madeira ainda presentes, 
variam entre duas e três folhas com bandeira, apresentando 
portadas interiores em madeira pintada fixadas à ombreira.

Relativamente à habitação com o número 91, supõem-se que 
originalmente esta partilhava praticamente todas as características 
construtivas com a casa contígua, porém, com o passar do tempo, 
foi sofrendo mutações. Essencialmente, observa-se o acrescento 
de um portão de garagem em madeira e a presença de inúmeros 
vãos de pequenas dimensões em pvc que se abrem para o estreito 
percurso exterior, contrastando com as grandes aberturas da 
habitação vizinha. 
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47. Estado de conservação de fogos da ilha, rua do Farol e espaço comum. Arquivo pessoal 2018.
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2.2.6. Estado de Conservação

Sector Rua do Farol

O volume referente à habitação número 215 e à respectiva cave, 
encontra-se em situação expectante, revelando um estado de 
degradação avançado, consequência de falta de manutenção 
prolongada. Inabitado definitivamente há cerca de 5 anos, 
o edifício apresenta deficiências tanto estruturais, como de 
pavimentos e revestimentos.

Ao nível estrutural, observa-se a fissuração de paredes de 
alvenaria de granito, e principalmente a degradação da estrutura 
de madeira da cobertura e pavimento. Ao nível de revestimentos, 
verifica-se a queda de  elementos como argamassas e rodapés. A 
madeira de todos os caixilhos apresenta-se em muito mau estado, 
assim como o soalho do pavimento que está completamente 
deteriorado, sendo impossível a circulação em certas zonas da 
habitação devido ao perigo de ruir.

Relativamente ao seu alçado tardoz, e olhando para o acrescento 
em varanda envidraçada, observa-se a presença de inúmeras 
fissuras, fungos e elementos danificados que põem em causa 
a estabilidade do conjunto, considerando-se assim um perigo 
iminente para os utilizadores da ilha.     

A casa número 209 da rua do Farol encontra-se habitada e em 
bom estado de conservação. Sabe-se que foi alvo de reabilitação 
em 2017 não apresentado qualquer tipo de degradação ao nível 
exterior.

Sector Ilha

De forma geral, o lado verde das habitações em banda apresenta 
um aspecto sofrido e desgastado, com parte das habitações entre 
a ruína e o mau estado, sendo visíveis remendos sobrepostos e 
acumulados ao longo dos anos.

A nível de anomalias, as paredes estruturais apresentam 
principalmente fissuração, que pode dever-se a uma irregularidade 
nas fundações. Verifica-se a presença de humidade quer no 
pavimento, quer nas paredes, e consequentemente a presença de 
fungos e bolores, além da queda de revestimentos, descascamento 
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Sector
Nr de 

Polícia 
Fracção Tipologia

Estado de 

Ocupação
Área

Rua do 
Farol

209 - - Ocupado -

215 - T3 Desocupado 120 m2

217

1 T2 Desocupado 55 m2

Ilha

2 T0 Desocupado 7,5 m2

3 T0 Desocupado 7,5 m2

4 T1 Desocupado 21 m2

5 T1 Desocupado 19 m2

7 T2 Ocupado 27 m2

8 T2 Ocupado 28 m2

9 T0 Ocupado 20 m2

10 T2 Ocupado 54 m2

11 T1 Ocupado 25 m2

12 T3 Ocupado 54 m2

Avenida 
do Brasil

85 - - Desocupado 81 m2

91 - - Desocupado -

48. Tabela 1: Programa e estado de ocupação actual.
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das tintas e degradação das estruturas da cobertura de madeira 
e soalho. Entende-se que o motivo destas anomalias possa ser o 
envelhecimento dos materiais, a falta de manutenção, assim como 
a fraca ventilação e exposição solar natural no interior dos fogos.  
Relativamente aos caixilhos, os de alumínio/pvc encontram-se 
em relativamente bom estado de conservação, enquanto que os de 
madeira encontram-se destruídos. Em ambos os casos, nenhum 
deles possui grande qualidade a nível de isolamento térmico e 
acústico. 

Relativamente ao lado Amarelo, em diálogo com os proprietários, 
foi referido que as casas se encontram em bom estado de 
conservação, com todas as condições de habitabilidade, uma vez 
que foram reabilitadas em 1995. É de notar que os revestimentos 
exteriores, a cobertura e todos os caixilhos estão em bom estado. 
O antigo galinheiro partilha do mesmo estado de conservação. 
Junto a este volume, a nascente, existem ainda uns anexos no 
percurso de entrada da ilha que se encontram muito deteriorados 
e que conferem ao conjunto um aspecto pouco convidativo. 

O percurso que atravessa a ilha também se encontra bastante 
desgastado, expondo um cimento com fissuras e arranjos com 
mau acabamento. Os muros também se apresentam danificados e 
as caleiras degradadas, assim como os portões a nascente e poente 
da ilha que se mostram enferrujados e danificados, reforçando 
mais uma vez o aspecto hostil da entrada. Apesar de algumas 
das habitações se encontrarem em aparente bom estado de 
conservação, a sensação geral ao percorrer a ilha é de abandono 
e degradação com uma aparência suja, podre e feia, à imagem de 
muitas outras ilhas na cidade do Porto. 

Sector Av Brasil

A habitação número 85 da avenida do Brasil apresenta-se em total 
estado de ruína, verificando-se que apenas as paredes de alvenaria 
em granito resistiram, segurando os caixilhos em madeira, até aos 
dias de hoje. O espaço exterior encontra-se bastante degradado e o 
seu pavimento em betão apresenta um grande número de fissuras. 

Quanto à  habitação número 91, não foi possível analisar o seu 
estado de conservação interior, sabendo-se, contudo, que a casa 
se encontra em relativo bom estado. Analisando o seu exterior 
são identificadas algumas rupturas ao nível da platibanda, alguma 
ferrugem nos caixilhos, degradação geral da madeira das portas, 
devido provavelmente à proximidade ao mar. 
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49. O lado verde. Arquivo pessoal 2018.
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2.2.4. Levantamento Desenhado 

Na ausência de documentos oficiais na CMP, foi feito um trabalho 
de levantamento de todo o lote. Apoiado nos desenhos de alçado 
do sector Farol, e alguns desenhos do sector da Av. Brasil, toda 
a caracterização morfológica foi realizada no local em diversas 
visitas ao lote.

50. Alçado da rua do Farol, escala 1/250

51. Alçado da Avenida do Brasil, escala 1/250
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52. Planta geral com pré-existência. cota  escala 1/400 Planta do piso à cota da rua do farol e piso superior



53. Corte geral com pré-existência, escala 1/250.

54. Corte geral com pré-existencia, escala 1/250.
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3. O Desenho 
Proposta de intervenção para o lote na Foz do Douro
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55. Álvaro Siza Vieira, Esquiço de Caderno de Viagem. 



123

“O lápis torna-se na ponte entre a imaginação da mente e a 
imagem que aparece na folha de papel.”127

Numa primeira fase do desenvolvimento do processo de projecto 
é necessário que o desenho adopte uma postura de extensão do 
pensamento. Desta forma, o esboço e o esquisso são os libertadores 
do pensamento, que em formas ainda que não muito claras e 
em gestos menos ponderados e mais intuitívos nos sugerem e 
clarificam ideias. Apesar da liberdade transmitida pelo registo, 
o gesto não é arbitrário, pelo contrário, procura a melhor forma 
de se ajustar às regras pré-determinadas pelas ciscunstâncias do 
projecto.

“Desenhar, é de facto olhar com os seus olhos, observar, descobrir. 
Desenhar é aprender a ver, a ver nascer, crescer, desenvolver, 

morrer as coisas e as gentes. É necessário desenhar para levar ao 
nosso interior aquio que foi visto e que ficará então inscrito na 

nossa memória para toda a vida.”128

O esboço não se prende apenas com a procura da implantação, 
acontece sempre quando se passa de uma escala menor para uma 
escala maior de trabalho. À medida que o processo avança, o 
desenho torna-se cada vez mais definido,  assim como as nossas 
ideias. É a partir desse sucessivo trabalho de ampliação, que as 
linhas ganham cada vez mais rigidez e definição até que chegam ao 
desenho a computador, materializando uma ideia numa proposta 
de intervenção. 

O desenho proposto neste ensaio surge de uma ideia para dar 
uma nova vida a um lote, composto por um conjunto heterogéneo 
de edificados que diferem quer ao nível funcional, servindo 
classes sociais distintas, quer ao nível temporal, transparecendo 
diferentes épocas da história da arquitectura. 

Após uma abordagem ao Tempo e Lugar, tratados nos capítulos 
1 e 2 respectivamente, este capítulo apresenta uma proposta 
interventiva expondo o processo de transformação e a justificação 
de decisões do projecto, na procura de responder às necessidades 
dos moradores e ao mesmo tempo integrar e respeitar a memória 
e a circunstância do objecto de estudo.

127. SIZA, Álvaro, Álvaro Siza: Uma 
questão de medida, “Como se o 
tempo desaparecesse”, (Álvaro Siza 
entrevistado por Laurent Beaudouin), 
Caleidoscópio, Casal de Cambra 
2009. p.112

128. VIEIRA, Joaquim, O desenho e o 
Projecto são o Mesmo?, citando Le 
Corbusier, FAUP Publicações, Porto 
1995. p.39
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56.  O lugar à vista de todos. Arquivo pessoal 2017
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3.1. A Estratégia

“O processo de criação arquitectónica não é fruto de um 
pensamento linear, que partindo de uma ideia, iria de um 

ponto para outro, seguindo hierarquias estabelecidas a priori. 
Não! Há imensos factores muito importantes, e que nem sempre 

estão ligados entre si, que entram na formação de uma ideia, 
ainda por cima em momentos diferentes. Tudo isso depende do 

temperamento de cada um, da sua formação, ou da circunstância 
da pesquisa. É por isso que o desenvolvimento do projecto assume, 
a um dado momento, a forma de uma nebulosa. É a partir dessa 
oportunidade de introduzir todas as possibilidades, consoante o 

grau de restrições e percepções, que o projecto é elaborado” 129

A estratégia de intervenção foi precisamente um longo processo 
que partiu de uma nebulosa e foi ganhando formas. A forma 
final é moldada pelas necessidades, requisitos e condicionantes 
do espaço bem como da ambição de criar novas dinâmicas 
sociais no lugar. O objectivo principal era o de unificar o lote 
e assim imprimir aos moradores um sentimento de pertença 
a um conjunto heterogéneo e não a um sector específico e 
caracterizador de uma condição social. Esta vontade de integrar 
realidades distintas e modos de habitar diversos, está na base de 
toda a proposta e reflecte-se numa intervenção abrangente que 
irá sublinhar e evidenciar a leitura do lote como um todo, criando 
um microsistema inclusivo e de partilha. 

Pretende-se reforçar esta ideia através da criação de áreas comuns 
de convívio, nomeadamente pátios e espaços verdes, e uma zona 
de tanques e área de secar roupa que tanto foram valorizados no 
passado, trazendo de volta o sentido comunitário que existia no 
seio da ilha.  

Um factor importante para essa percepção de unanimidade do 
lote, é a existência de um percurso que o atravessa. Actualmente 
intimidador e hostil, pretende-se que o percurso funcione como 
elemento agregador tanto ao nível interno como ao nível da 
cidade, criando uma maior relação do lugar com a envolvente. 
Este atravessamento até à avenida do Brasil assume ainda um 
papel de janela para o mar, permitindo que todos os sectores 
beneficiem de uma ligação privilegiada para o oceano. Para chegar 
ao resultado final proposto neste ensaio foram iteradas diferentes 
soluções que são o resultado de um processo de tentativa-erro que 

129. SIZA, Álvaro, Álvaro Siza: Uma 
questão de medida, “Como se o 
tempo desaparecesse”, (Álvaro Siza 
entrevistado por Laurent Beaudouin), 
Caleidoscópio, Casal de Cambra 
2009. p.109
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57. Desenhos de processo. 
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3.2. O Processo da ilha ao lote

“Távora explicava que os projectos têm duas fases; uma na qual 
adaptamos o projecto às nossas decisões, e é necessário uma mina 
grossa; a outra na qual o projecto encontrou a sua solução e é ele 
que comanda, que pede, de tal forma que se torna necessário um 

desenho mais rigoroso, feito com a mina fina.” 130

Acompanhando o desenvolvimento deste lugar ao longo dos anos, 
foram inúmeras as propostas e pensamentos para a recuperação 
de um espaço que descobri em criança ao acaso. O processo 
oficial mais recente iniciou-se com uma visita à conhecida ilha de 
Magalhães em Janeiro de 2018 com o objectivo de reconhecer e 
entender, desta vez com um olhar mais maduro, com conhecimento 
de causa e mais técnico, o objecto que despoletou o tema deste 
ensaio. 

Este processo iniciou-se com a vontade de reabilitar uma ilha que 
espreitava para o mar. Assim, a primeira fase incluiria apenas a 
Intervenção na ilha de Magalhães. Esta fase foi curta no tempo, 
uma vez que houve uma evolução natural para incluir as habitações 
que deram origem à ilha, passando-se assim para uma segunda 
fase que consistiria na Intervenção na ilha e nas casas burguesas 
da Rua do Farol. Com o avançar da investigação e o conhecimento 
profundo do tema, entendeu-se que a resposta mais completa e que 
traria mais potencial ao conjunto, passava inevitavelmente pela 
inclusão de todo o lote. Entendia-se que este lugar não poderia 
ficar limitado neste espaço físico e que seria enriquecido se fosse 
projectado para a cidade. O desafio incide agora na integração 
harmoniosa de diferentes tipos de edificado e modos de habitar 
com o objectivo de criar um sentimento de pertença a um lugar 
maior que o perímetro da casa. Assim, o processo termina com a 
Extensão da intervenção ao lote completo e a constatação que não 
se pode fazer Arquitectura sem fazer cidade. 

Após uma análise macro do processo, as duas fases mais recentes 
serão apresentadas detalhadamente nos possíveis caminhos a 
seguir para assim ter um retrato caracterizador desta evolução 
temporal. 

130. SIZA, Álvaro, Álvaro Siza: Uma 
questão de medida, “Como se o 
tempo desaparecesse”, (Álvaro Siza 
entrevistado por Laurent Beaudouin), 
Caleidoscópio, Casal de Cambra 
2009. p.109
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58. Desenhos de processo documentando a evolução da estratégia.
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3.2.1. A intervenção na Ilha e Rua do Farol  

Nesta fase intermédia do processo propôs-se uma intervenção 
conjunta à ilha e casas burguesas, uma vez que se entendia 
apenas ser possível responder de forma holística e específica aos 
problemas da ilha, se se considerasse a sua simbiose com as duas 
habitações burguesas.

Opção 1: Reabilitação total

A primeira resposta idealizada incidiu na recuperação dos 
elementos existentes tendo como premissas a conservação da 
identidade do lugar, assim como dos modos habitar presentes, i.e. 
pretendeu-se melhorar as condições de habitabilidade mantendo 
intacta a estrutura morfológica e social. Esta intervenção tinha 
como objectivo devolver qualidade habitacional às casas burguesas 
e resgatar os fogos da ilha do seu estado decadente, não se focando 
na intervenção como um todo. 

Opção 2: Um novo corpo para a ilha 

Nesta proposta pretendia-se reabilitar as casas burguesas e 
demolir a ilha para criar um novo volume habitacional no seu 
lugar. Aproveitando as qualidades do espaço, propunha-se criar 
novos fogos com qualidades, áreas e condições que não seriam 
conseguidas ao manter as condicionantes originais da ilha. Esta 
proposta vinha com o intuito de tentar encontrar uma estratégia 
rentável para o lugar. Contudo, este caminho não iria preservar a 
memória da ilha e efectivamente tornou-se impossível devido à 
regulamentação do PDM em vigor. 

Opção 3: Preocupação pelo espaço público

Na impossibilidade de aumentar a qualidade de vida dos 
moradores da ilha aquando da construção de um novo edifício 
habitacional, pensou-se numa alternativa que retirasse o carácter 
decadente e claustrofóbico dos espaços interiores e envolventes. 
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Assim propôs-se a reabilitação e redistribuição dos interiores, 
juntamente com um arranjo dos espaços exteriores. Além de 
redesenhar os vazios, esta solução estendia as áreas comuns à 
cave da Casa Burguesa. Sendo um piso térreo independente do 
resto da habitação com acesso apenas pela ilha, este poderia ser 
aproveitado como zona de convívio e lazer que desse resposta às 
questões sociais existentes actualmente (ver caracterização social 
2.1.2). 

A preocupação com o espaço público despertou o desejo de 
tirar partido do acesso à frente marítima e das áreas exteriores 
adjacentes. Este impulso levou a uma mudança de estratégia que 
por sua vez correspondeu a uma nova fase no processo. Assim, 
uma nova opção incluindo o lote completo nasce, aproveitando 
na totalidade o elevado potencial do objecto de estudo. 

3.2.2. Extensão da intervenção ao lote completo

Esta evolução foi despoletada pela vontade de incluir um 
imprescindível elemento: o percurso que liga ao mar. Num 
processo consequente mas praticamente simultâneo, as casas da 
avenida do Brasil foram naturalmente integradas, finalizando a 
composição do objecto. Esta terceira e última fase do processo 
deixa de considerar o objecto como um ciclo fechado sobre 
si mesmo e converte-o num fluxo horizontal que permite uma 
permeabilidade com a cidade. Os diferentes caminhos pensados 
neste sub-processo foram o reflexo de uma evolução gradual de 
momentos em que é dada maior importância ao antigo ou ao 
novo:

Opção 1: Reabilitação total 

Em memória ao lugar, e dada a carga arquitectónica e histórica 
inerente, estudou-se a possibilidade da reabilitação da totalidade 
dos edifícios, preservando a sua volumetria, e principais 
características e detalhes construtivos. Entendido como uma 
recuperação histórica, esta opção foi inviável uma vez que se 
demonstrou de baixa rentabilidade económica.
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Opção 2: Recuperação histórica 

Numa segunda aproximação, mantendo as ruínas da pré 
existência intactas, ou integrando parte delas numa nova 
solução, pretendeu-se manter a memória do lugar ainda que 
descaracterizando a sua morfologia e programa originais. No 
entanto, este caminho foi abandonado uma vez que se iriam 
criar demasiadas condicionantes morfológicas, que seriam um 
obstáculo no desenvolvimento de um projecto apelativo aos 
mercados imobiliários de hoje, para aquela zona e para aquele 
público.

Opção 3: Fachadismo 

Numa fase posterior pensou-se reabilitar a ilha e as casas 
burguesas e construir um novo volume na avenida do Brasil. Dado 
o elevado potencial da frente de mar, este edifício de habitação 
iria ao encontro do interesse imobiliário. No sentido de preservar 
a memória do edificado no perfil da via, propôs-se conservar a 
fachada,  funcionando como um cenário de outrora. No entanto, 
este caminho foi rejeitado pois leva-nos a uma desconexão entre a 
cidade e o interior do lote, transmitindo uma relação quase teatral. 

Opção 4: Novo edifício 

Finalmente optou-se por não manter a fachada à face da avenida e 
demolir as duas casas e estruturas informais de modo a dar espaço 
a um novo bloco de habitação colectiva. Esta opção é a mais realista 
no panorama actual, uma vez que proporciona alta rentabilidade 
económica numa zona de elevado interesse imobiliário. Apesar de 
se perder a memória do lugar, uma investigação ao seu interesse 
patrimonial provou que este não era de relevante valor histórico. 
Deste modo, pretende-se aumentar a quantidade e qualidade de 
números de fogos para o lugar, valorizando, paralelamente, o 
espaço público.

Esta foi a opção tomada neste ensaio, uma vez que aparenta 
responder de forma mais adequada ao nível da rentabilidade 
económica, preservação da carga histórica, preocupação pela 
estrutura social, assim como a melhoria do desenho do espaço 
público e das relações com a cidade.
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3.2.3. A Relação com a Legislação

A questão da legislação foi também determinante para o 
desenvolvimento do projecto. Além da regulamentação relativa 
aos volumes já construídos, durante o processo foi estudada a 
possibilidade de uma nova construção para a frente marítima. 
Para isso, seguiram-se as imposições regulamentares para novas 
construções incluídas no Plano Director Municipal (PDM) e 
no Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Este 
estudo foi completado por uma sessão de esclarecimento com 
o Arquitecto Pedro Negrão da Câmara Municipal do Porto*. 
Durante esta reunião foram esclarecidos os seguintes os pontos: 

 - É possível a demolição dos dois edifícios da avenida do 
Brasil uma vez que estes se encontram em Área de Frente Urbana 
Contínua em Consolidação. 

 - Em termos de condicionantes, o lote encontra-se em 
área de Reabilitação Urbana da Foz Velha assim como em Zona 
Especial de Proteção. 

 - Relativamente à volumetria, o alinhamento tardoz deve 
ser definido após um estudo da frente tardoz dominante com base 
nos edifícios a manter.

 - Relativamente a novas construções no logradouro, 
é possível em 20% da sua área, não podendo ser construídas 
frações autónomas, isto é, é possível a construção quando estas 
fazem parte do prolongamento funcional do edifício assim como 
é necessário garantir que 30% da área total do lote permaneça 
permeável. 

 - Relativamente à manutenção das unidades operárias, 
apesar de nos dias de hoje não ser permitida a sua construção, 
como se tratam de habitações com mais de 30 anos e uma vez 
que o projecto não prevê novas construções, aplica-se o Regime 
Exepcional de Reabilitação Urbanaa (RERU) e o RGEU.
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3.2.4. A Relação com o Requerente

O contacto com clientes reais, com imposições e condições 
reais, tornou-se bastante enriquecedor e determinante durante o 
processo de projecto. 

Neste exercício foram identificados 5 requerentes: 2 proprietários 
das habitações do sector da Rua do Farol, 2 proprietários do sector 
Ilha e 1 proprietário do sector da Avenida do Brasil. Como se trata 
de um exercício académico, pretendo criar certas premissas de 
forma a que se possa planear uma estratégia de intervenção mais 
idealista, isto é, irei partir do princípio que os proprietários estão 
de acordo relativamente ao programa, e que caminham juntos na 
procura de uma solução ideal para o seu lugar.

Relativamente à ilha, pretende-se que a recuperação deste 
conjunto habitacional seja para os atuais moradores e futuras 
famílias que aqui se queiram fixar. A proposta pretende construir 
fogos com rendas acessíveis para pequenas famílias em regime 
permanente, assim como, para estudantes e trabalhadores num 
regime temporário quando necessário. A casa 2015 do sector 
Rua do Farol será reabilitada para que os actuais proprietários a 
possam habitar. No sector Avenida do Brasil são criados 6 novos 
apartamentos para famílias que se queiram instalar na área. 
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Sector Nr de Polícia Fracção Tipologia Área

Rua do 
Farol

209 - - -

215 - T3 175 m2

Ilha 217

4 T1 21 m2

5 T1 19 m2

7 T2 27 m2

8 T2 28 m2

9 T0 20 m2

10 T3 54 m2

11 T1 25 m2

12 T2 54 m2

Avenida 
do Brasil

85 /91 

Loja
Espaço1 81 m2

Espaço2 20 m2

1 T1 73 m2

2 T1 73 m2

3 T2 82 m2

4 T3 155 m2

5 T3 155 m2

6 T5 305 m2

59. Tabela 2: Programa proposto. 
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3.3. A Proposta de Intervenção

“Penso que não estou à procura de uma forma ideal. Tive essa 
obsessão de perfeição –e talvez ainda a tenha - , mas, se há coisa 

de que nos devemos libertar a meu ver, é mesmo dessa procura da 
forma ideal, absoluta, perfeita.”131

A postura em relação à proposta de intervenção deve ser a 
de uma procura contínua da perfeição, mas é a constatação da 
inexistência desse estado de perfeição que permite terminar o 
processo projectual e construir as ideias. 

“A forma é...o fim, a ponta de um processo que nunca acaba.”132

Apesar da constante insatisfação e sensação de que a solução 
final poderia sempre ser melhor, é necessário saber terminar este 
processo de procura incessante pela perfeição, ou caímos no erro 
de manter um mecanismo em melhoria contínua, em permanente 
mutação, mas nunca concretizado. Penso que atingi esse estado de 
maturação na proposta de intervenção deste exercício, e procuro 
agora expor a solução final com a certeza que a procura da forma 
ideal é um processo que nunca acaba.

Este subcapítulo procura ser a síntese de todo o entendimento 
pessoal acerca da circunstância do objecto de projecto e de todos 
os elementos que o constituem. Inclui todos os desenhos do 
projecto, acompanhados de uma memória descritiva que encerra 
o objecto de estudo desta dissertação. 

131. SIZA, Álvaro, Uma questão de 
medida, Caleidoscópio, Casal de 
Cambra 2009. p.224

132. SIZA, Álvaro, Álvaro Siza: Uma 
questão de medida, Caleidoscópio, 
Casal de Cambra 2009. p.210
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60. Fotomontagem com o lugar. 
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3.3.1. O Conjunto

Em linhas gerais, a estratégia de intervenção prevê a reabilitação 
das casas burguesas e da ilha na rua do Farol, e a demolição das 
habitações da avenida do Brasil para dar lugar a um edifício de 
apartamentos. 

Pretende-se recuperar os elementos pré-existentes, como a 
estrutura construtiva e detalhes em relativamente bom estado de 
conservação, ou que sejam susceptíveis de recuperação. Propõe-se 
ainda a demolição e remoção de todas as construções informais 
como arrumos, anexos e muros existentes no interior do lote, de 
modo a desimpedir o espaço e conseguir uma maior ventilação e 
iluminação natural. 

Para manter a ideia de unanimidade, propõe-se um novo desenho 
do espaço exterior, onde o percurso de ligação entre a rua do Farol 
e a Avenida do Brasil assume um papel dinamizador ligando os 
diferentes elementos presentes no lote. O estreito percurso entre 
muros, pontuado por escadas ao longo de todo o seu comprimento 
e que induzia uma sensação claustrofóbica, será desenhado de 
forma a dar visibilidade e permeabilidade ao lugar, despertando 
novas sensações. Contrastando com o antigo “corredor”, o novo 
percurso é amplo e desimpedido ocupando por vezes a totalidade 
da largura do lote. Vai-se transformando, assumindo diferentes 
formas e momentos, abrindo-se e fechando-se sobre si mesmo. 
Neste jogo de cheios e vazios, o percurso é contínuo no encontro 
com o novo edifício na frente marítima, dando-lhe um aspecto 
delicado no contacto com o terreno. 

Assim, o lugar fica exposto ao transeunte que passa na avenida 
do Brasil, enriquecendo as relações do lugar com a envolvente. 
Esta intenção é reforçada pela criação de um espaço comercial, 
abrindo-o ao público, e confirmando a vontade de uma nova 
dinâmica social. Mantendo o carácter original, o percurso é 
pontuado com dois portões nas entradas da ilha, que controlam 
o seu acesso podendo ser mantidos sempre abertos caso os 
moradores assim o entendam. De forma a tornar a diferença de 
cota mais agradável, são criados diferentes momentos que podem 
ser usados para espaços verdes como pequenas hortas e jardim. 
Para reforçar a sensação de homogeneidade ao nível do conjunto, 
propõe-se uniformizar a cor, materiais e temperatura da luz entre 
todos os sectores: branco no revestimento das paredes, cinzentos 
no pavimento em betão e cobertura em telha antracite, e luz 
quente e acolhedora ao longo de todo o percurso. 
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61. Fotomontagem. 

66. Fotomontagem. 



62.  Planta conjunto. Escala 1/250

N

cota 13,5 m cota 13,5 m

cota 24,5 m

cota 21,4 m
cota 20,2 mcota 16,8 m

cota 22,0 m





64. Corte longitudinal. Escala 1/250  

65. Corte longitudinal. Escala 1/250  

cota 16,8 m

cota 20,2 m

cota 13,5 m

cota 24,5 m

cota 20,2 m

cota 16,8 m

cota 13,5 m

cota 24,5 m
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3.3.2. Expaço exterior

“Principalmente porque no espaço coincidem vida e cultura, 
interesses espirituais e responsabilidades sociais. Porque o espaço 
não é só cavidade vazia, ‘negação de solidez’: é vivo e positivo.”133

O espaço exterior tem um papel essencial nas relações sociais, 
principalmente no tipo de edificados deste ensaio. Pretende-se 
um olhar renovado para estas estruturas em aberto: “um paraíso 
solarengo, silencioso e protegido no meio da cidade, onde a 
coabitação pode ser encontrada e a solidão de uma sociedade cada 
vez mais individualista encontra uma nova resistência”.134

A estratégia de intervenção proposta para o lugar traz espaços 
verdes, inexistentes anteriormente, destinados a hortas ou jardim, 
pontuado por zonas de sombra com árvores de fruto. Estes 
momentos, a diferentes cotas, são acompanhados por um banco 
contínuo criando espaços de convívio e intimidade. O espírito de 
reunião é reforçado pela existência de dois pátios: um destinado à 
confecção de refeições e celebrações, com uma zona de churrasco 
e espaço para mesas, e outro com um tanque e espaço para lavar 
e secar a roupa. Prevê-se ainda uma zona de arrumos e apoio à 
jardinagem com infraestrutura para possível sistema de colecta 
de águas pluviais a ser usado na rega dos espaços verdes. É 
ainda desenhado um sistema de saneamento e de rede elétrica e 
telecomunicações a passar em calha técnica exterior sendo, deste 
modo, de fácil visita para revisão e manutenção. A centralização 
do aquecimento das águas sanitárias com painéis solares nas 
coberturas das zonas técnicas, oferece uma optimização dos 
consumos energéticos. A estratégia passou também por um 
esforço para melhorar as condições de acessibilidade e reduzir o 
índice de impermeabilização do solo. A iluminação assume um 
tom quente homogéneo, sendo pontuada quer ao nível do chão 
quer verticalmente, ajudando à definição de diferentes espaços.

Com o intuito de melhorar a acessibilidade do lote, o edificio 
novo bem como a área comercial na parte inferior do terreno, 
são totalmente acessíveis. Para os níveis superiores que têm 
acessibilidade total comprometida pelo forte declive existente, 
foram projetadas escadas em betão com proporções mais 
confortáveis e corrimãos em todos os tramos. O percurso será 
em betão permeável pontuado por gravilha na zona das hortas, 
com muros de contenção em pedra entre os patamares. Os dois 
portões do percurso são em metal mantendo uma continuidade 
dos materiais.

133.  ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.22

134.  ZEVI, Bruno, Saber Ver a 
Arquitectura, Martins Fontes Editora, 
São Paulo 2002, p.22
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66. Fotomontagem. 
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3.3.3. Sector Rua do Farol

A habitação número 215 é reabilitada mantendo o carácter original 
de casa burguesa. A sua tipologia é alterada transformando-se 
2 fogos autónomos numa moradia unifamiliar com 3 pisos e 4 
quartos. As áreas e pé direito por piso são mantidas, à excepção 
do último piso onde o tecto é desimpedido mostrando a estrutura 
da cobertura em madeira.

Iniciando o percurso ao nível da rua do Farol, observa-se no seu 
interior um escritório com vista para a rua e um quarto no limite 
tardoz. No centro localiza-se o acesso vertical em escadaria de dois 
lances, e um quarto de banho. Descendo as escadas encontramos 
a sala com janelas e uma porta para o espaço do logradouro, e a 
cozinha com um vão para o corredor lateral de acesso à ilha. A 
organização do primeiro piso assemelha-se ao rés do chão, com 
escadas e quarto de banho no centro, um quarto virado para a 
rua, e outro virado a poente com vista para ilha. O alçado tardoz 
apresenta-se diferente, recuando à parede de alvenaria de granito 
original, ganha uma varanda nos dois superiores. 

O método construtivo é mantido, a pedra e a madeira são 
recuperadas sempre onde é possível. A re-organização interna 
obriga a um novo desenho do interior, sendo retirado o anexo 
envidraçado dando lugar a duas varandas exteriores. As paredes 
exteriores são em pedra rebocada e pintada de branco, com 
embasamento em pedra na zona do corredor de acesso à ilha, 
sendo as novas paredes interiores em material leve tipo pladur. 
São recuperados todos os vãos, com caixilharia em madeira, e é 
aberta uma clarabóia para melhorar a ventilação e iluminação da 
casa de banho superior. A cobertura em duas águas conserva a 
estrutura de madeira mas substitui a telha para marselha antracite. 
O pavimento é em madeira, com excepção da presença de azulejo 
na cozinha e instalações sanitárias. 

A casa número 209 mantém o programa existente de habitação 
unifamiliar, sendo apenas alterado o seu exterior de forma a 
conseguir a desejada homogeneidade no conjunto. As paredes 
exteriores são pintadas de branco, e o revestimento da cobertura é 
alterado para telha marselha cinzenta. 
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67. Alçado principal. Escala 1/100

68. Alçado tardoz. Escala 1/100 

cota 24,5 m

cota 22,1 m

cota 24,5 m
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69. Planta Cave.  Escala 1/100

70. Planta rés-do-chão. Escala 1/100 

71. Planta piso superior. Escala 1/100

cota 22,0 m

cota 24,6 m

cota 27,8 m

N

N

N
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72. Corte transversal. Escala 1/100 

73. Corte longitudinal. Escala 1/100 

cota 22,0 m

cota 24,5 m
cota 24,6 m

cota 27,8 m

cota 22,0 m
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74. Corte longitudinal. Escala 1/100

75. Corte longitudinal. Escala 1/100

cota 22,1 m

cota 24,5 m
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76. Fotomontagem. 
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3.3.4. Sector Ilha 

Assumindo o caracter reabilitativo do projecto, procurou-se a 
introdução de soluções arquitetónicas e tecnológicas de baixo 
custo que ajudem a melhorar o conforto térmico e acústico das 
habitações, valorizando a ventilação transversal e luz natural. A 
estratégia de intervenção proposta para a ilha pretende manter o 
seu carácter original, aumentando as áreas interiores e libertando 
as áreas exteriores, de forma a garantir o conforto e todas as 
condições de habitabilidade. 

Relativamente ao lado Verde, o programa para aqui definido 
propõe manter o número de fogos, alterando a sua morfologia, 
de dois T1 e dois T2 para dois T0 e dois T1 respectivamente. As 
áreas por fogo podem ser consultadas na tabela 2. As paredes 
exteriores são mantidas rebocadas e pintadas de branco. Quanto 
às paredes interiores, apenas são conservadas as de divisão dos 
fogos em alvenaria de granito, sendo todas as restantes demolidas, 
incluindo todos os anexos e casas de banho. De forma a optimizar 
as pequenas áreas e o custo de construção, foram desenvolvidos 
módulos composto por kitchenette e casa de banho, combinando 
as instalações hidráulicas com o exaustor. Este módulo organiza 
espacialmente os fogos, formando T0s quando encostado a uma 
parede de alvenaria, ou T1s quando localizado no centro. A sua 
estrutura é em alvenaria de bloco de betão, com pavimento em 
microcimento e revestimento a azulejo. O módulo inclui ainda 
uma porta de correr de acesso ao quarto de banho, e uma clarabóia 
de modo a ganhar claridade e ventilação transversal. O resto do 
fogo tem pavimento em madeira e cobertura em estrutura de 
madeira com telha marselha antracite. As medidas de todos os 
vãos são normalizadas, e os caixilhos passam todos a madeira. Os 
acessos aos fogos são melhorados com novos degraus revestidos 
a azulejo. 

No lado Amarelo propõe-se manter o existente sendo necessário 
apenas pequenas obras exteriores de modo a criar a unanimidade 
do conjunto, nomeadamente no revestimento exterior das paredes 
e cobertura. É ainda proposto um novo desenho para as escadas de 
acesso à habitação no piso superior desafogando assim o espaço 
exterior entre volumes. 
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63. Fotomontagem. 



78. Alçado principal. Escala 1/100

79. Planta com interiores.  Escala !/100

cota 20,2 m

cota 23,2 m

cota 21,4 m

cota 20,2 m

cota 21,4 m

N
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80. Corte transversal. Escala 1/100

81. Corte transversal. Escala 1/100

cota 21,4 m

cota 20,8 m
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77. Fotomontagem. 
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82. Corte transversal. Escala 1/100 

83. Corte longitudinal. Escala 1/100 

cota 20,6 m

cota 20,2 m

cota 20,8 m
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84. Fotomontagem. 
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3.3.5. Sector Avenida do Brasil

No sector da Avenida do Brasil é proposto um novo edifício de 
duas frentes, com 6 fogos e um programa diversificado em termos 
de tipologias, de modo a responder a diferentes características e 
necessidades. 

O edifício é marcado por uma frente aberta para o mar, com 
estrutura em betão à vista, com vãos de tecto a tecto e delicados 
caixilhos em alumínio. No alçado tardoz, o espaço abre-se para o 
logradouro com um aumento gradual do pé direito que desenha 
o vazio. Como uma pedra lapidada, este corte no edifício permite 
desafogar o momento de entrada, mostrando o domínio do 
homem sobre o espaço. 

Este volume de 6 pisos é composto por dois T1, um T2, dois T3 
e um T5 duplex, sendo que a área e morfologia de cada fogo está 
descrita na tabela 2. O edificado inclui um espaço comercial no 
piso térreo, que se desenvolve em 2 espaços independentes e uma 
zona técnica, e ainda uma garagem com espaço para 8 lugares e 6 
arrumos.  

O acesso ao interior do edifício e aos acessos verticais das 
habitações é feito  à cota da avenida do Brasil, no centro do 
volume, que funciona como elemento organizador do interior. 
Relativamente à disposição das tipologias no edifício, o primeiro 
piso é composto por um T1, orientado na sua totalidade a poente, 
sendo a restante área do piso ocupada pela zona técnica e pelo 
plano inclinado da estrutura do edifício. O 2º piso é composto por 
dois apartamentos: um T2 voltado a nascente; e um T1, voltado 
para o mar, com uma organização idêntica ao andar inferior. O 3º 
e 4º pisos são semelhantes entre si, ocupando a totalidade do andar 
com um apartamento de tipologia, T3. Apropriando-se das duas 
frentes do volume, cada habitação é organizada de forma a reunir 
as áreas sociais no seu alçado principal e as áreas privadas no lado 
oposto. No 5º piso encontramos um fogo T5 distribuído por dois 
pisos: no piso de entrada encontra-se um apartamento idêntifico 
aos apresentados nos pisos 3 e 4 em termos de organização interna, 
sendo que este ganha um aumento recuado ao nível superior com 
2 suits e terraço.
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85. Fotomontagem. 
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86. Alçado principal. Escala 1/250

87. Alçado tardoz. Escala 1/250

cota 13,5 m

cota 31,5 m

cota 34,5 m

cota 10,5 m

cota 19,5 m

cota 22,5 m

cota 25,5 m

cota 28,5 m

cota 31,5 m

cota 34,5 m

cota 16,5 m

cota 13,5 m
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88. Fotomontagem. 
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89. Corte longitudinal. Escala 1/250

90. Corte Longitudinal. Escala 1/250 

cota 13,5m

cota 19,5 m

cota 22,5 m

cota 25,5 m

cota 28,5 m

cota 31,5 m

cota 34,5 m

cota 34,5 m

cota10, 5m
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91. Planto piso -1. Escala 1/150  

cota 10,5m

N
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92.  Planta piso terreo ao nivél da Av. Brasil. Escala 1/150

cota 13,5 m

N
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93. Planta piso 1. Escala 1/100

cota 13,5 m

cota 16,5m

cota 13,5 m

N
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94. Planta piso 2. Escala 1/100

cota 13,5 m

cota 19,5 m

cota 19,5 m

N
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95. Planta pisos 3 e 4. Escala 1/100

cota 22,5m

cota 13,5 m

cota 22,5 m

cota 13,5 m

N
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96. Planta piso 5. Escala 1/100 

cota 28,5 m

cota 13,5 m

cota 28,5 m

cota 13,5 m

N
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97. Planta piso 6. Escala 1/100

cota 34,5 m

cota 13,5 m

cota 34,5 m

cota 13,5 m

N
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98. Planta de coberturas. Escala 1/100

cota 31,5 m

cota 13,5 m

cota 34,5 m

cota 31,5 m

cota 13,5 m

cota 34,5 m

N



172

99. Amanhã, um novo dia.



173

4. Considerações Finais

A proposta de intervenção encontrada para este exercício reflecte 
uma clara influência das vivências pessoais na Foz que marcaram o 
meu percurso como cidadão do Porto e estudante de Arquitectura. 
A presente dissertação é resultado de uma investigação e reflexão 
teórica, onde o objecto se foi transformando e o processo de 
intervenção evoluindo e amadurecendo. culminando numa 
estratégia de reabilitação dos volumes com maior carga histórica, 
e na construção de um novo conjunto que respondesse às 
necessidades da cidade contemporânea.

“Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para 
a qualidade desta intervenção é crucial que se consiga equipar 
o novo com características que entrem numa relação de tensão 
significante com o existente. Para o novo poder encontrar o seu 
lugar, precisa primeiro de nos estimular para ver o existente de 

uma nova maneira. Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se 
e volta a assentar. O distúrbio foi necessário. A pedra encontrou o 

seu lugar. Mas o lago não é o mesmo.”135

O lago não é o mesmo e o Lugar também não o será. Uma das 
questões que se considera fundamental no processo de reabilitação 
do edificado é a questão da memória. 

A escolha da reabilitação da ilha inclui uma vontade de manter 
a identidade e memória das ilhas do Porto. No entanto, não se 
pretende restituir a memória dos modos de habitar indignos e 
insalubres mas sim devolver estas habitações aos seus moradores 
com condições de habitabilidade. Espera-se que com a escolha do 
tema se criem oportunidade de expor o problema da degradação 
deste tipo de espaços, propondo-se uma solução que seja geradora 
de mudança ou ponto de partida para a reabilitação de outras ilhas 
espalhadas em grande número pela cidade do Porto.

Mantendo a mesma preocupação de recuperar e manter a 
identidade do lugar, optou-se pela reabilitação exterior da 
casa burguesa e reorganização do seu interior. Mesmo que o 
regulamento em vigor não o exigisse, existiu uma preocupação 
em manter um edifício característico do século XIX .

135. ZUMTHOR, Peter, Pensar a 
arquitectura, Barcelona: Gustavo Gili. 
2005, p.17



174



175

 “O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se 
airosamente e produtivamente.”136 

Relativamente à frente marítima, a sua estratégia de intervenção 
foi a que mais evoluiu ao longo do processo. Como Távora 
defende, não devemos ser prisioneiros do passado, e a preservação 
e valorização da memória não deve impedir a abertura a novas 
formas de olhar e intervir na cidade contemporânea. A vontade 
inicial de manter a identidade dos edifícios foi substituída por 
uma visão mais realista que explora entre vários factores, o seu 
potencial económico. Esta foi uma decisão marcante no processo 
uma vez que reforçou o carácter realista do projecto mas deu 
espaço a que se criassem novas dinâmicas sociais e oportunidades 
de expandir o lote para a cidade. 

A escolha deste lote como objecto de dissertação revelou-se muito 
rica a vários níveis. Quer pela integração de diferentes modos 
de habitar, quer pela diversidade de estratégias arquitectónicas 
adoptadas. Por outro lado, este objecto trouxe à discussão 
problemáticas transversais a diversas escalas e campos. A ilha 
revelou-se um desafio ao nível social, uma vez que exigiu uma 
resposta de integração e responsabilização social, condizente 
com o paradigma passado e futuro da cidade. Por outro lado, a 
reabilitação das casas burguesas demonstrou-se um maior desafio 
técnico, pela necessidade de métodos construtivos e materiais 
que dessem melhor resposta ao tipo de edificado. Por último, a 
construção do edifício consistiu um desafio ao nível da cidade, 
pela exigência de investigar estratégias de regulamentação e 
procedimentos actuais que se enquadrassem no contexto em 
causa. 

A procura de respostas para todos estes desafios constituiu uma 
tarefa complexa e um exemplo de como passar de um exercício 
abstracto para um contexto real. Como um meio de transição 
entre a academia e o mundo profissional, esta descoberta pessoal 
trouxe um entedimento muito mais aprofundado de como me 
quero posicionar nesta prática, e a inquietude de fazer parte 
da intervenção das cidades e das sociedades, que, enquanto 
arquitectos, nos cabe o dever de servir e transformar.

“Que seja assim o arquitecto - homem entre os homens - 
organizador do espaço - criador de felicidade.” 137

137. TÁVORA, Fernando in TÁVORA, 
F., O Problema Da Casa Portuguesa, 
Cadernos de Arquitectura I. Vol., Série 
I, Lisboa: Editorial Organizações, Lda, 
1947, p. 75

136. TÁVORA, Fernando in TÁVORA, 
F., O Problema Da Casa Portuguesa, 
Cadernos de Arquitectura I. Vol., Série 
I, Lisboa: Editorial Organizações, Lda, 
1947, p.13
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7. Anexos 

Anexo nº1 - Licença de obra nº537/1907

Anexo nº2 - ilustração de 1793 - Projecto de Oudinot, BARROCA, Mário, 2001
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Anexo nº3 - Licença de 1862 para abertura de arruamento do Farol

Anexo nº4 - TELES FERREIRA, Augusto Gerardo, Planta Topográfica da Cidade do Porto, à escala 
1/500, 1892. Quadricula 24
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Anexo nº5 - Licença de obra 997/1915

Anexo nº6 - Licença de obra 534/1907
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Anexo nº7 - Licença de obra 775/1907

Anexo nº8 - Licença de obra 255/1961
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