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RESUMO

Mais do que um conjunto de desenhos técnicos, a presente disserta-
ção procura dar notícia de um projeto de arquitetura. E por projeto de 
arquitetura podemos definir, todo o tipo de registos em busca de uma 
solução. Desde desenhos, fotografias, citações de autores referência ou 
instrumentos teóricos que nos permitam ler e sobretudo transformar, a 
realidade com que trabalhamos.

Posto isto, é através da ideia de Atlas que se vai procurar uma meto-
dologia de trabalho, capaz de relacionar os diversos fragmentos, tendo 
em vista o desenho de uma solução arquitetónica que responde a um 
problema atual, a falta de habitação estudantil em Portugal.

O trabalho apresenta-se como uma narrativa, contruindo um argumen-
to que tomará forma através do projeto desenhado. Identificando ini-
cialmente, o direito ao habitat como engrenagem do programa a desen-
volver, o trabalho vai construindo posteriormente uma leitura do lugar, 
através de conceito e ideias mais genéricas. Agarrado a um discurso 
“rossiano”, identificam-se os elementos que compõem o contexto ur-
bano: desde a área residencial ao facto urbano individual, passando por 
um conjunto isolado de caráter comum e pela defesa de uma arquitetu-
ra de tendência, o trabalho acaba por ir ao encontro da cidade análoga 
de Aldo Rossi.

Posteriormente exploram-se os conceitos tipo e modelo devido À im-
portância que têm na construção do lugar das Fontaínhas, dos quais se 
destacam a casa burguesa e o bairro de S.Vítor de Álvaro Siza.

Por fim, a proposta de intervenção apresenta-se como resultado das in-
fluências expostas ao longo do trabalho, assim como procura dar notí-
cia de um modo de fazer arquitetura. Procura responder a um conjunto 
variado de problemas com que se deparam os estudantes e arquitetos, 
num contexto urbano rico pela sua diversidade morfológica, mas ao 
mesmo tempo devoluto no que diz respeito ao espaço útil que apresen-
ta aos seus habitantes.
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ABSTRACT

More than a set of technical drawings, this dissertation seeks to report 
on an architectural design. And by architectural design we can define all 
types of records in search of a solution. From drawings, photographs, 
quotes by reference authors or theoretical instruments that allow us to 
read and, above all, transform the reality we work with.

That said, it is through the idea of   Atlas that a work methodology will be 
sought, capable of relating the different fragments, in view of the design 
of an architectural solution that responds to a current problem, the lack 
of student housing at Portugal.

The work is presented as a narrative, building an argument that will take 
shape through the designed project. Initially identifying the right to ha-
bitat as the gear of the program to be developed, the work later builds a 
reading of the place, through more generic concepts and ideas. Clinging 
to a “rossian” discourse, the elements that make up the urban context 
are identified: from the residential area to the individual urban fact, pas-
sing through an isolated set of common character and the defense of a 
trend architecture, the work ends up going meeting the analogous city 
of Aldo Rossi.

Subsequently, the type and model concepts are explored due to the im-
portance they have in the construction of Fontaínhas, which the bour-
geois house and the neighborhood of S.Vítor stand out.

Finally, the intervention proposal is presented as a result of the influen-
ces exposed throughout the work, as well as seeking to give notice of a 
way of making architecture. It seeks to respond to a variaty of problems 
that students and architects face, in an urban context rich by its morpho-
logical diversity, but at the same time vacant with regard to the useful 
space it presents to its inhabitants.
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INTRODUÇÃO

Poucas são as oportunidades que temos de falhar enquanto projetamos, 
podendo encontrar esse espaço na faculdade a principal motivação para 
a elaboração de um projeto no âmbito da dissertação prende-se com 
essa vontade de falhar, falhar cada vez menos. Enquanto estudante de 
arquitetura, aquilo que mais me motiva à aprendizagem é a prática do 
projeto. Projeto como início, percurso e fim, um praticável de estudo 
contínuo que vai assimilando conteúdos diversos tendo em vista uma 
prática profissional capaz.

Projetar algo implica necessariamente um contexto e como tal o local 
para desenvolver o projeto teve em conta vários aspetos. Em primei-
ro lugar, através de uma reflexão dos locais dos projetos realizados ao 
longo do percurso académico, que permitiram compreender melhor di-
versos pontos do território. Como tal este projeto vem acrescentar algo 
mais a essa rede de relações espaciais, procura assimilar e transformar 
uma área pouco conhecida pelo autor, que apresente a nível morfoló-
gico necessidade de intervenção. Em segundo lugar, a vontade de con-
tribuir com uma proposta para um espaço intermitente, tendo em vista 
um programa que suscite reflexões sobre as necessidades da sociedade 
atual, procurando fazer arquitetura para hoje. Em terceiro lugar, a opor-
tunidade que o projeto de arquitetura dá para podermos materializar 
algo, procurando acima de tudo consolidar os conhecimentos sobre 
transformar a informação em forma e validar a aprendizagem ao longo 
dos últimos anos. Por fim, a oportunidade que o trabalho oferece para 
discutir “novas” questões, ou metodologias de trabalho, capazes de con-
tribuir positivamente para o desenvolvimento do fazer da arquitetura 
num futuro próximo. Portanto, este trabalho é visto como uma opor-
tunidade para construir um dispositivo a utilizar ao longo do percurso 
profissional, não tendo como objetivo limitar-se no tempo e/ou espaço 
académico.

Embora o tema de projeto não seja essencial para os objetivos principais 
do que se procura com o trabalho desta dissertação, é importante na 
medida em que transporta informação para o mesmo, principalmente 
a nível programático. É a partir dessa informação, na maior parte dos 
casos a partir da encomenda do cliente, que o projeto se desenvolve, 
procurando transformá-la em forma. Num contexto de dissertação, e 
sem esse contacto com a encomenda, é importante validar o tema de 
projeto criteriosamente. Neste caso, face aos relatos de muitos colegas 
que não são do Porto, mas que pela necessidade de concluir os seus 
estudos se vêm confrontados com a realidade do mercado de arrenda-
mento inflacionado, isto porque, se por um lado as residências de estu-
dantes são muito poucas, por outro, toda a dinâmica económico-social 
recente, inflacionou as rendas mensais, desvirtuaram completamente o 
acesso à habitação temporária. Os alunos veem-se dentro de um espar-
tilho financeiro que inviabiliza a possibilidade de muitos continuarem os 
estudos, ou muitas vezes necessitando de trabalhar, afetando assim a 
sua produtividade a longo prazo.

MOTIVAÇÕES

TEMA
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O tema do trabalho é, portanto a habitação estudantil, na rua das Fon-
taínhas. Tendo em vista o domínio das matérias do projeto de execução, 
não deixa de ter uma essência crítica sobre matérias atuais, o projeto 
não deixa de ser uma posição face a uma das necessidades de sempre, 
o direito à habitação. 

Com o processo de investigação em curso é possível compreender que 
existem várias dimensões que suportam esse mesmo processo, nunca 
independentes, mas possíveis de serem individualizadas para um maior 
aprofundamento dos instrumentos e objetivos existentes. Como tal po-
demos destacar três, dimensão social (1 a 4), operativa (5 a 8) e técnica 
(9 a 12).

1.Identificar necessidades sociais contemporâneas;
2.Contribuir com uma proposta arquitetónica que visa uma ou mais ne-
cessidades;
3.Contribuir para a luta dos estudantes e o direito a viverem perto das 
suas faculdades não estando sujeitos ao mercado de arrendamento;
4.Dar maior visibilidade a um território relativamente esquecido no que 
diz respeito à intervenção urbana;
5.Valorizar áreas urbanas devolutas contribuindo para preservar a sua 
memória;
6.Contribuir na luta pelo direito à (cidade) urbanidade;
7.Promover uma prática profissional consciente e responsável;
8.Incorporar novos instrumentos nas metodologias de trabalho até ago-
ra experienciadas;
9.Assumir um papel proativo na proposta de soluções não esperando a 
encomenda do cliente;
10.Perceber como identificar e incorporar no projeto, características 
que contribuem para a identidade do lugar;
11.Desenvolver o projeto de arquitetura até ao nível do projeto de exe-
cução;
12.Qualificar espaços do interior do quarteirão contribuindo para uma 
maior diversidade dos modos de utilização;

Face à diversidade de documentos com que um trabalho de investigação 
pode lidar e com uma vontade de tornar esse processo “criativo” o mais 
experimental possível, surge como possibilidade metodológica o Atlas 
de Parede. Atlas (de parede) como praticável de estudo, que permite 
agrupar, relacionar, (re)organizar, os diferentes instrumentos do proje-
to (e para o projeto), desde escritos, cartografias, fotografias, e todo o 
material gráfico necessário para comunicar um projeto de arquitetura. 
Esse que, não será um fim, mas também produtor, suscitando a procura 
de relações para se desenvolver, surgindo como possível resposta aos 
problemas identificados. A vantagem deste instrumento metodológico, 
atlas de memória, auxiliar imprescindível para reconhecer e ordenar os 
fragmentos de um lugar e construir uma nova realidade, tem como base 
conceptual o Atlas Mnemosyne1 de Aby Warburg.

1 Último grande projeto de Aby Warburg, iniciado a 1924 e interrompido com a 
morte do próprio autor, em 1929.

OBJETIVOS

MÉTODO
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A arquitetura, mais do que uma arte criadora é resultado de uma com-
posição. Nada nasce a partir do nada e as formas criadas são muitas 
vezes colagens de referências muito diversas. Esta abordagem procura 
fazer do processo de trabalho e da proposta desenhada, a mesma coisa. 
Isto porque, apenas podemos compreender o conceito do projeto es-
tando a par do modo como foi concretizado. A proposta embora síntese 
é apenas mais um elemento do praticável de estudo, projeto contínuo 
em construção, ser arquiteto. Como tal, o importante é experimentar 
o máximo de instrumentos possíveis, tentando montar uma metodolo-
gia de trabalho onde os projetos desenvolvidos vão instruindo cada vez 
mais esse mapa da memória, enquanto se cruza com elementos mais ou 
menos diretos na relação com os temas que considero relevantes neste 
momento.

O formato do documento condiciona quer a representação dos elemen-
tos desenhados a diferentes escalas, quer a possibilidade de olhar o tra-
balho como uma exposição na parede. Como tal, o objetivo na estrutu-
ração do trabalho será possibilitar diferentes modos de leitura, ou seja, 
fazer da aparente anarquia de relações estabelecidas a própria organi-
zação do documento. Mais do que uma narrativa estruturada segundo 
uma ordem clara, o trabalho poderá adquirir o organização necessária, 
de acordo com o interesse estabelecido. Mais do que um romance, pro-
cura-se aqui construir um conjunto de contos, idêntico ao que Italo Cal-
vino faz em Cidades Invisíveis, cuja ordem de leitura não tem importân-
cia para a compreensão da obra como um todo. 

Tendo em vista o projeto desenhado, o primeiro capítulo procura iden-
tificar uma metodologia de trabalho enquanto que o segundo capítulo 
dá notícia da principal problemática que dá origem ao projeto, identifi-
cando o problema da habitação estudantil no contexto social atual. Os 
capítulos terceiro e quarto apresentam uma perspetiva sobre o urbano, 
identificando no lugar do projeto, os vários elementos e argumentos de 
diversos autores. Esta abordagem procura fazer do projeto apresentado, 
o resultado de uma investigação que vai além de uma prática do projeto 
do ponto de vista técnico. Este apresenta-se como consequência de uma 
leitura do urbano plural, na qual se identificam analogias com o lugar 
das Fontaínhas. Como tal, a própria estrutura do trabalho procurará re-
presentar o sujeito enquanto projeto, o projeto enquanto praticável de 
estudo e a realidade enquanto circunstância fragmentada; cidade análo-
ga como Aldo Rossi escreveu em Arquitectura da Cidade, onde as partes 
se podem individualizar, mas de alguma forma coexistem formando um 
todo.

Fragmentos e tessituras, título proposto para o trabalho, representa o 
processo de aprendizagem, o lugar do projeto, os espaços projetados, os 
sistemas construtivos, a memória; todos elementos possíveis de trans-
formar, (re)ordenar e sintetizar, tendo em vista uma nova realidade.

Urbanidade - Habitar - Projeto - Fragmentos - Imagem - Atlas

ESTRUTURA

PALAVRAS CHAVE
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1.1 UM INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO

“Em Ersília, para estabelecer as relações que governam a vida da cida-
de, os habitantes estendem fios entre as esquinas das casas, brancos ou 
pretos ou cinzentos ou pretos e brancos, conforme assinalem relações 
de parentesco, permuta, autoridade, representação. Quando os fios são 
tantos que já nãos e pode passar pelo meio deles, os habitantes vão-se 
embora: as casas são desmontadas; só restam os fios e os suportes dos 
fios.(…)Assim viajando no território de Ersília encontramos as ruínas das 
cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram, sem as ossadas 
dos mortos que o vento faz rebolar: teias de relações intrincadas que 
procuram uma forma.”1  

Enquanto aluno, o percurso académico foi marcado por uma aproxi-
mação às problemáticas da arquitetura através do contacto com refe-
rências. Na maior parte dos casos vinham facilitar o desenvolvimento 
dos programas propostos pela disciplina de projeto. Este processo de 
apropriação facilitava a identificação não dos problemas, mas sim de 
soluções. Perante determinado processo “criativo” o aluno enfrentado 
um problema vê-se encaminhado para uma possível solução evitando 
inconscientemente um conjunto vasto de outras possibilidades. Se por 
um lado os instrumentos de trabalho apreendidos ao longo do tempo 
académico, assim como o contacto com um vasto leque de autores e 
obras, que contribuem para uma cultura arquitetónica minimamente 
capaz, parece existir alguma debilidade no que diz respeito a uma me-
todologia de trabalho. Face à multiplicidade de veículos de informação 
que fazem chegar ao estudante conteúdos distintos, é com facilidade 
que este se vê incapaz de reter e aprofundar tudo aquilo que lhe parece 
oportuno para a sua formação. Como tal, encontramos uma abordagem 
para minimizar este problema no trabalho elaborado por Aby Warburg, 
o Atlas Mnemosyne, entendido como o seu trabalho mais ambicioso.  
Esta obra, permite uma recolha de informações gráficas que caracteri-
zam cada parte ou o todo, isto porque, é um dispositivo móvel, onde a 
justaposição de diferentes peças consoante um determinado denomi-
nador comum permite criar módulos síntese que não são estáticos; a 
mesma peça pode integrar um ou mais “painéis”, dependendo do tema/
objetivo desse mesmo dispositivo. 

“É na consideração de Mnemosyne como sistema total de onde podemos 
encontrar o aspeto mais estridente e, ao mesmo tempo, o aspeto mais 
fascinante do projeto. A dificuldade de encontrar este sistema num pen-
samento aleado de qualquer conceção linear da história e da realidade, 
constitui um dos seus maiores atrativos. Mnemosyne é um labirinto (…) 
é também uma série de constelações mais ou menos nebulosas;”2 

“O ato de estabelecer uma distância entre nós mesmos e o mundo exte-
rior pode classificar-se de ato fundacional da civilização humana; quan-

1 CALVINO, Italo; As cidades invisíveis, Alfragide: D.Quixote, 2015, p.86.
2 CHECA, Fernando; La idea de imagen artística en Aby Warburg: el Atlas Mne-
mosyne(1924-1929), in Atlas Mnemosyne, Madrid: AKAL/ Arte e estética, 2010, p.153.

1. Imagem do filme sobre Ersília, desenvol-
vido para a disciplina de TGOE, interpre-
tando um dos textos de Italo Calvino em 
“Cidades Invisíveis”. Os fios simbolizam as 
diferentes relações que se estabelecem en-
tre os habitantes e a cidade, idêntico a um 
sistema de relações cognitivas que se esta-
belece ao longo da vida, transformando-se 
em memória quando o indivíduo ou a cida-
de desaparecem.

2. “Representação grega do cosmos. Figu-
ras mitológicas em firmamento. Apolo. As 
musas como acompanhantes de Apolo.” 
- Painel nº 2 do Atlas Mnemosyne de Aby 
Warburg. (No canto superior direito, uma 
escultura do Atlas, suportando o globo). 

1. ATLAS COMO METODOLOGIA
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do este espaço interposto se converte em substrato da criação artística, 
cumpre-se condições necessárias para que a consciência da distância 
possa vir de uma função social duradoura (…) Ao homem que como ar-
tista se debate entre as concepções religiosa e matemática do mundo 
vem ajudá-lo de forma característica a memória tanto da personalidade 
colectiva como do indivíduo: não criando um espaço para o pensamento, 
mas sim fortalecendo os polos extremos do comportamento psíquico, a 
tendência à contemplação serena ou à entrega orgiástica. (…) Entre o 
“captar” com a fantasia (imaginação) e o contemplar através do con-
ceito está o tocar e manipular o objecto com o consequente reflexo es-
cultórico e pictórico que se chama ato artístico. (…) O Atlas Mnemosyne  
propõe-se ilustrar com as suas imagens este processo, que poderia ver-
-se como uma tentativa de reanimar valores expressivos predefinidos na 
representação da vida em movimento.”3 

“Mnemosyne quer ser, portanto, um atlas visual em que, através de con-
siderações comparativas, se mostra um inventário de precedentes anti-
gos que, conservados na memória, serviram para representar no Renas-
cimento o tema da vida em movimento. (…) memória considerado como 
espaço mental entre o eu e o objeto: é ali onde se produz o momento 
criador. Os dois polos da memória são o apolíneo – racionalizador e o 
dionisíaco – movimento. A memória e por conseguinte, a criação incli-
na-se para o segundo. O espaço intermédio, lugar da sofrosyne, é muito 
difícil de conseguir, e aí surge o mal-estar (indispensável à criação). O 
segundo passo decisivo de Warburg em Mnemosyne foi o do estudo de 
como se conservam estes valores na memória.”4  

Esta perspetiva sobre o ato criador do indivíduo, encontra um espaço 
exemplar na prática arquitetónica. O arquiteto vive simultaneamente 
entre a recolha e sistematização da informação que adquire do contacto 
com o exterior, ao mesmo tempo que, reorganiza esse conhecimento, 
imaginando uma nova composição. Neste contexto, procura-se então 
encontram um instrumento de mediação para esta atividade. 

“Quando me ponho a pensar em arquitetura emergem em mim deter-
minadas imagens. Muitas estão relacionadas com a minha formação e 
com o meu trabalho como arquiteto. Contêm o saber que, com o passar 
do tempo, pude adquirir sobre a arquitetura. Outras imagens têm que 
ver com a minha infância; vêm-me à memória aquela época da minha 
vida em que vivia a arquitetura sem refletir sobre ela.”5

 
“O Arquitecto não é um especialista. A vastidão e variedade de conhe-
cimentos que a prática de projecto hoje envolve, a sua rápida evolução 
e progressiva complexidade, de modo algum permitem conhecimento e 
domínio suficientes. Relacionar – projectando – é o seu domínio, lugar 
do compromisso que não signifique conformismo, da navegação entre 
a teia das contradições, o peso do passado e o peso das dúvidas e alter-
nativas de futuro – aspectos que explicam a inexistência de um tratado 

3 Autor?, Introducción, in Atlas Mnemosyne, p.3;
4 CHECA, Fernando; op.cit, p.139
5 ZUMTHOR, Peter; Pensar a arquitectura, Barcelona: GG, 2004, p.9.

3. “Igreja e Estado. O poder religioso renun-
cia ao poder secular.” - Painel nº 78 do Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg. (Idêntico ao 
exemplo anterior, estes paineis represen-
tam a tentativa de construir uma narrativa 
gráfica, onde cada imagem sintetíza um 
elemento determinante da história clássi-
ca que, quando colocada associação com 
outras reconstrói a história, constituindo 
assim uma memória gráfica do tema em 
questão.)
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contemporâneo de Arquitectura.”6

 
Encontramos nas palavras de Zumthor e Álvaro Siza uma perspetiva 
contemporânea daquilo que Warburg desenvolveu à mais de um sécu-
lo.  Do ponto de vista metodológico, o trabalho de Souto Moura indica 
esta forma de trabalhar. Não é por acaso que, no livro, Atlas de Parede, 
se associa o espaço de trabalho de Souto Moura à obra de Warburg, 
na medida em que, a memória, a justaposição, a constante manipula-
ção e associação das imagens são comuns aos dois autores. Se por um 
lado, Warburg procura construir uma narrativa sobre a história clássica 
através das obras que chegam até à sociedade moderna, Souto Moura, 
encontra neste dispositivo, uma capacidade de transformação capaz de 
instruir o projeto. Há como que uma construção analógica da narrativa 
que acompanha o projeto. Este gesto particular de associar formas é 
consequência da influência de Rossi, no seu percurso. Dele resulta tam-
bém esta necessidade de agrupar os fragmentos, registar os lugares e 
construir a Mnemosyne .

Esta necessidade de relacionar, compor, em vez de criar, percorrendo a 
teia de contradições e aproximações cada vez mais complexa leva à ideia 
de Atlas de Parede, enquanto praticável de estudo e metodologia de 
trabalho, podendo ser dividido por assuntos que têm a ver com diversas 
escalas e dimensões do projeto. É uma exposição de fragmentos orga-
nizados e com a possibilidade de uma constante metamorfose, assim 
como é a realidade contemporânea. O Atlas como um todo ou o Atlas 
individualizando unidades operativas, tendo o projeto como denomina-
dor comum, como espaço entre fragmentos, como elemento agregador 
das partes, em busca da qualidade do projeto.

“A conquista da qualidade de ambiente depende de uma sensibilização 
generalizada, tando quanto a ausência dessa sensibilização gera uma 
progressiva degradação. (…) Torna-se inevitavelmente evidente a impos-
sibilidade de dominar a infinidade de campos do saber envolvidos. Mas 
pode aprender-se a tudo pôr em relação, substituindo a universalidade 
a sós, que não tem a ver com o Homem e o saber contemporâneos, pelo 
exercício das capacidades e conhecimentos de cada um em cada mo-
mento, de forma a potenciar a evolução e o entusiasmo do grupo e de 
cada um.”7 

É neste contexto que surge a necessidade de construir uma metodolo-
gia de trabalho; Construir um método que permita identificar e ordenar 
estes elementos, incluindo-os num estudo e aprofundamento da prática 
arquitetónica, para que não se tornem elementos avulso, incapazes de 
estabelecer relações entre si; Um dispositivo capaz de conter diversas 
imagens, ordenadas segundo um assunto, um fio condutor (ou o exa-
to oposto) que transforma os conhecimentos adquiridos em memória 
revisitável. Aqui reside um problema, identificado por Pedro Bandeira, 
no desenvolvimento de um Atlas: “Qualquer Atlas tem inerente à sua 
ambição totalitária uma entropia, que poderemos classificar desumana, 

6 SIZA, Álvaro; Sobre pedagogia, in 01 textos, Porto: Civilização, 2009, p.167.
7 SIZA, Álvaro; Construir ideias, in 01 textos, Porto: Civilização, 2009, p.173.

4. Página 27 do livro “Atlas de Parede” ( As-
sociação de três imagens; Retrato de Mies 
no anfiteatro Epidauro, Grécia; Imagem do 
anfiteatro; Estádio Municipal de Braga).
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consequente com um excesso de informação inassimilável. A incomensu-
rabilidade da informação disponível na internet é muito provavelmente 
a melhor ilustração desta utopia, ou melhor distopia, porque a ganância 
intrínseca desse meio castiga-nos com uma consciência de impossibili-
dade. (Impossibilidade de definir limites, num meio que constantemen-
te cria uma infinidade de relações, onde uma palavra pesquisada dá 
origem a milhares de imagens.) (…) o que nos interessa é que perante a 
imensidão do mundo representado, se torna impensável a construção de 
um Atlas que não seja legitimado a partir de uma condição, ou condicio-
nante específica, espelhando uma realidade inevitável fragmentada em 
micronarrativas.”8

Tentando reduzir as hipóteses de se tornar uma utopia, o denominador 
comum presente neste trabalho é o projeto. Projeto de arquitetura de-
senhado, cujos limites estão definidos à partida pelo lote onde se insere. 
Esta objetividade estabelecida pelo real é o primeiro passo a dar para 
que o método funcione de forma mais eficaz. Há, portanto, um deno-
minador comum, o lugar, e as relações morfológicas que existem entre 
limite do projeto e morfologia envolvente que o conforma. É possível, 
portanto construir um conjunto de narrativas, que se cruzam e compõe 
assim a ideia de um lugar, o lugar onde o projeto acontece.

1.2 A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM COMO NARRATIVA

O trabalho dos autores citados anteriormente permite trabalhar a ima-
gem, fugindo ao elemento estático. Procurando uma representação 
cubista que serve para captar não apenas um fragmento isolado, mas 
uma atmosfera, um aglomerado de pequenos momentos cristalizados, 
que em conjunto oferecem uma representação mais aproximada de 
uma realidade em constante mudança. Ainda que para compreender 
a arquitetura na sua totalidade sejam necessárias palavras que reme-
tam para determinados significados, intenções ou sensações, elas serão 
sempre escassas para descrever o espaço edificado. 

Por outro lado, nenhum outro meio de comunicação permitirá identifi-
car e representar, aquilo que um corpo em movimento e pleno dos seus 
sentidos é capaz de captar. Ainda assim a imagem, elemento gráfico por 
excelência, é capaz de nos transmitir, nas mais diversas vertentes, apro-
ximações à realidade. Não é por acaso que vivemos num tempo onde a 
imagem se banaliza, é veículo de comunicação exímio, tem a plasticida-
de (elasticidade) de representar a fugacidade tornando-a quase eterna. 
O seu potencial não está naquilo que capta mas na possibilidade de exis-
tir como muleta da memória, de ser manipulada posteriormente, de po-
der existir em conjunto com outras imagens, criando uma sensação de 
movimento; pode viver sozinha, ou aos pares, pode existir em sequência 
contando uma narrativa, ou como um baralho de cartas que vai alimen-
tando a imaginação; pode ainda coexistir em justaposição, associação, 
ou sobreposição. 

8 BANDEIRA, Pedro; Tudo é Arquitectura, in Eduardo Souto Moura: Atlas de 
Parede: Imagens e Método, Porto: Dafne, 2011, p. 9.

5. Página 44 do livro “Atlas de Parede” ( As-
sociação de seis imagens; Álvaro Siza,Escola 
Superior de Educação de Setúbal; Heinrich 
Tessenow, Hellerau; Giorgio Grassi, Casa 
dello studente; Hans Dollgast, Reconstru-
ção da Alte Pinakothek; Rafael Moneo, 
Ayuntamiento de Logroño; Heinrich Tesse-
now, Stadtbad Berlin-Mitte).
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1.3 A IMAGEM COMO COMUNICAÇÃO

“As imagens replicam o que é também a arquitectura: um dispositivo 
que acolhe ou intermedeia uma qualquer ação ou expectativa. Na sua 
condição de “meio” as imagens, assim como a arquitectura, não deve-
riam ser tomadas como um “fim” em si. (…) Sendo tudo potencialmente 
informação que circula, torna-se evidente que nem tudo possa ser assi-
milável, havendo uma desproporção entre aquilo que se disponibiliza e 
aquilo que se recepciona. “Informação” não quer dizer necessariamente 
“Comunicação”, aliás, o excesso de informação pode mesmo levar à in-
comunicabilidade, uma entropia comum aos nossos dias que se refere à 
“incapacidade” humana de processar tantos dados. (…) não armazena-
mos no nosso cérebro, nem deixamos de armazenar, informação decor-
rente de um processo meramente lógico ou dedutivo. Existe uma intui-
ção, por vezes irresponsável, que nos leva permanentemente a ignorar 
ou selecionar imagens de modo subconsciente; imagens que imergem e 
emergem inesperadamente, revelando uma ausência aparente de sen-
tido.“9

Mais do que uma representação, podemos afirmar que o papel principal 
da imagem é a comunicação. Desde publicidade (digital e no espaço pú-
blico) até às redes sociais, as imagens apresentam-se como a forma mais 
eficaz de comunicação. Intuitivas, pragmáticas e manipuladoras acabam 
por se intrometer no subconsciente da sociedade. O que tem a ver isto 
com o projeto de arquitetura? Enquanto intermediário da realidade e 
do arquiteto, o projeto apresenta-se como veículo de informação. Numa 
fase inicial a necessidade de captar a realidade origina um conjunto de 
imagens anteriores ao projeto de arquitetura, desde fotografias a es-
quissos. Pedro Bandeira, no texto “Tudo é Arquitectura”, indica que es-
tas imagens emergem no âmbito da concepção do projecto e que de 
certo modo o antecedem;  Em consequência, imagens que emergem du-
rante a produção do projecto e que com ele concorrem; e ainda imagens 
que emergem na comunicação do projecto, afirmando-se quase sempre 
como imagens que lhe são posteriores. Estas três categorias constituem 
o campo prático da presente dissertação. O Atlas de parede, como dis-
positivo móvel aglutinará imagens que antecedem o projeto, como por 
exemplo fotografias do local, arquivos históricos ou outras representa-
ções gráficas que informem o projeto. Quanto à produção do projeto, 
esta materializa-se nos desenhos produzidos que procuram dar forma 
ao programa. 

Num contexto como este, as imagens produzidas para comunicação do 
projeto são também produção do mesmo. Não se procura com o traba-
lho uma imagem final, mas sim fazer dele uma experimentação contínua 
que valide a metodologia de trabalho em causa. Não se espera, portan-
to, produzir imagens que comuniquem o projeto num sentido forma-
lista, como acontece quando se quer “vender” um produto. Isto para 
evitar um problema que Bandeira encontra na arquitetura contempo-
rânea; “toda a argumentação na defesa das novas tecnologias dos ins-
trumentos de representação e a concepção digital e algorítmica parece 
9 ibidem, p.14.

7. Painel síntese com várias obras do ar-
quiteto Eduardo Souto Moura. (Página ele-
trónica - Archdaily)

6. Painel de apresentação do Estádio Mu-
nicipal de Braga (“espaço de arquitetura” - 
página eletrónica)
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assentar no esbatimento da distância entre a concepção e materializa-
ção dos edifícios; maior previsibilidade e contudo, maior plausibilidade 
das imagens do projecto; e, não menos importante, maior aproximação 
estética e formal do objecto arquitetónico à sua própria imagem digital. 
A realidade parece estar a tentar imitar a simulação e, neste sentido, 
poderemos dizer que a forma já não segue a função, a forma segue a 
representação.”10

 
Naturalmente ficará excluída a última categoria de imagens que compõe 
o campo prático da disciplina de Arquitetura, “imagens que emergem 
com a materialização da obra, a sua recepção, imagens que afirmam a 
apropriação da obra, idealizada pelo autor ou participada por outros.”11

 
1.4 O PAPEL DO ARQUITETO

“A arquitetura não segue um processo linear. A arbitrariedade, a lógica 
afetiva, a psicologia, as autobiografias, participam no sistema e trans-
formam-no, distorcendo qualquer simplificação lógica.”12 

Face às dinâmicas que esta metodologia possibilita, importa compreen-
der qual o papel do arquiteto, enquanto manipulador das imagens que 
alimentam o processo de trabalho assim como as imagens produzidas, 
tendo em vista a comunicação do mesmo. A necessidade de agrupar 
vários conhecimentos e reorganizá-los num espaço do saber que está 
contido nas imagens e pela sua facilidade de manuseamento permite 
uma gestão eficaz e objetiva dos diversos recursos. “Sabemos que a Ar-
quitectura, ao contrário das ciências “exatas”, não é o resultado garanti-
do de um processo meramente dedutivo ou “inteligente”, demonstrando 
racionalmente a partir do somatório simples de diferentes partes. (…) A 
Arquitectura enquanto expressão criativa, a par com outras artes, será 
sempre o resultado de processos complexos, transdisciplinares, intuiti-
vos, que implicam a sua expressão autoral e poética, o conforto saudável 
entre objectividade e subjectividade, entre ciência e arte, entre regra e 
excepção.”13  

A questão da subjetividade enquanto fator determinante para a con-
ceção do projeto tem especial importância para o arquiteto enquanto 
dinamizador deste método de trabalho. Souto Moura enfatiza a corre-
lação entre a analogia presente no trabalho de Rossi e a vontade do 
mesmo legitimar a arbitrariedade no processo criativo. “A questão da 
analogia deriva, evidentemente, de Aldo Rossi e do sentido de que nin-
guém começa do nada. (…) A partir de Rafael Moneo, ESM defende que 
a arquitectura começa por ser arbitrária, há sempre qualquer coisa inex-
plicável na origem de um qualquer projecto, (…) O projecto é a procura 
das razões para o acaso. A arbitrariedade do conceito terá que ser vali-
dada por um processo ou percurso. Esse percurso demora o seu tempo. 
Consciente de que a arquitectura é, hoje, feita com imagens (a partir de 
10 BANDEIRA, Pedro; op. cit. p.17.
11 ibidem, p. 17.
12 SOUTO MOURA, Eduardo; La Naturalidad de las cosas, entrevista por Luis 
Rojo, in El Croquis 124, p.9; 
13 BANDEIRA, Pedro; op. cit. p.11.

8. Sala de trabalho/exposição de Eduardo 
Souto Moura. (Exposição na casa da Arqui-
tetura: “Souto de Moura – Memória, Pro-
jectos, Obras” - 2019-2020)

9. O Atlas de Parede enquanto metodolo-
gia de trabalho do arquiteto. (Exposição 
na casa da Arquitetura: “Souto de Moura 
– Memória, Projectos, Obras” - 2019-2020)
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imagens, para ser imagem) ESM não deixa, simultaneamente, de lamen-
tar a ausência de processos legitimadores da arbitrariedade em grande 
parte da produção arquitetónica contemporânea: o percurso tornou-se 
numa coisa efémera, frívola.”14

A relevância deste assunto prende-se com a possibilidade de “acumular” 
espontaneamente, imagens que de certo modo influenciaram o modo 
de ver sobre diversas questões arquitetónicas. Por vezes, encontramos 
soluções através de objetos do quotidiano ou deambulando nas ruas. 
Souto Moura expõe esta questão da seguinte forma: “Mas a ideia, que 
uma cafeteira pode servir para fazer um edifício porque é uma forma, 
autónoma e abstrata, é eloquente (…) Este foi o Rossi que me marcou, 
que me transmitiu uma visão fundamental da arquitetura. Fez-me com-
preender que posso viajar e ver a cidade fazendo fotografias ao domin-
go; e que essas imagens podem ser-me úteis para logo construir outras 
coisas, organizando-as num outro contexto”15

 
Tendo em mente todo este processo de recolha, justaposição e meto-
dologia de trabalho o papel do arquiteto neste processo é, segundo 
Pedro Bandeira, “um mediador de imagens, entre passado e futuro, 
reservando para o projecto a contemporaneidade possível.”16  Conse-
quentemente “ o Atlas de Parede é um dispositivo complexo e alheio a 
objetivações: é estável na sua representação formal, mas dinâmico nos 
seus conteúdos; é pragmático enquanto método, mas imprevisível nos 
efeitos e resultados. Como será também imprevisível o desenvolvimento 
específico de cada projecto.”17 Esse papel remete-nos para a ideia de 
que o arquiteto é um criador, uma entidade portadora de criatividade, 
capaz das mais belas formas edificadas. Esta visão não corresponde de 
todo à realidade. Podemos entender o Atlas de Parede como uma ana-
logia do processo de pensamento que conforma as transformações do 
projeto e consequentemente da realidade onde se insere. O Arquiteto, 
antes de criativo é um compositor. Joga com as peças que existem antes 
do projeto e que vão de uma maneira ou de outra condicionar o modo 
como idealiza o novo edifício. Como Rossi afirma em Autobiografia Cien-
tífica, “o objecto é a arquitectura reencontrada (…) faz parte da nossa 
história social (…) o objecto, faça parte do campo ou da cidade, é uma 
relação de coisas. (…) O emergir das relações entre as coisas, mais do 
que as próprias coisas, coloca sempre significados novos.”18  Edifício esse 
que procura sempre uma narrativa, seja ela formalista, funcionalista ou 
sensionalista. Essa narrativa será, portanto, e sempre, consequência dos 
fragmentos que seleciona para a “mesa de trabalho” e é a composição 
dos mesmos que dará forma ao programa e respetivas intenções. “O 
projecto persegue esta trama de nexos, de recordações, de imagens em-
bora saiba que por fim deverá escolher esta ou aquela solução; (…) Foto-
grafias, levantamentos, desenhos, o enredo de uma comédia, o cenário 
de um filme. Talvez um retrato.”19 Não se trata, portanto, de um deva-
14 BANDEIRA, Pedro; op. cit. p.20.
15 SOUTO MOURA, Eduardo; op. cit. p.16.
16 BANDEIRA, Pedro; op. cit. p.21.
17 ibidem.
18 ROSSI, Aldo; Autobiografia Científica, Lisboa,Edições 70, 2015,p.45.
19 ibidem.

10. Páginas do relatório de estágio do ar-
quiteto. (Exposição na casa da Arquitetura: 
“Souto de Moura – Memória, Projectos, 
Obras” - 2019-2020)

11. Cartazes de Aldo Rossi e Álvaro Siza, ma-
quetes e desenhos de projetos. O espaço 
de trabalho mistura elementos e autores-
referência, assim como peças de trabalhos 
em curso. Um espaço de trabalho dinâmico, 
transformado no decorrer do processo de 
trabalho. (Exposição na casa da Arquitetu-
ra: “Souto de Moura – Memória, Projectos, 
Obras” - 2019-2020)



17

neio mental; toda a arquitetura é uma composição de elementos, assim 
como o Atlas de parede, um praticável de estudo que quanto melhor 
for a composição e narrativa dos elementos que o compõe melhor será 
a sua comunicação. No campo prático da Arquitetura esses elementos 
compositivos constroem uma linguagem, muitas vezes adquirem signi-
ficados simbólicos e como tal contribuem para a identidade de um ter-
ritório. “Cada lugar é certamente singular precisamente na medida em 
que possui ilimitadas afinidades ou analogias com outros lugares; até o 
conceito de identidade (…) Cada lugar é recordado na medida em que se 
torna um lugar de afeição ou que com ele estamos identificados.”20  Isto 
para dizer que o trabalho aqui desenvolvido é em parte biográfico. Não 
só a metodologia se adequa ao modo como lidamos com a imagem na 
contemporaneidade como as intenções que o moldam partem muitas 
vezes de um pressuposto intuitivo e pessoal. O que se pretende com 
este exercício é racionalizar um processo de comunicação que englobe 
todo o tipo de conhecimento que afeta o projeto, seja ele mais ou me-
nos científico.

Em síntese podemos encontrar nas palavras de Eduardo Souto Moura 
a definição desse papel: “É o processo que converte imagens, vindas da 
sua memória e das suas coisas, em arquitectura. Referências visuais e li-
terárias constroem um Neufert Mental, criando correspondências duran-
te o processo de desenho.”21 Um Neufert mental que pode ser entendido 
como cultura arquitetónica. Podemos afirmar que cultura arquitetóni-
ca, independentemente do grau de aprofundamento, acontece quando 
identificamos soluções variadas para um problema que se nos apresen-
ta. Portanto, quanto mais contribuirmos para esse catálogo mental de 
soluções e referências visuais, mais vasto será o nosso campo de ação.

20 ROSSI, Aldo; op.cit. p.70.
21 SOUTO DE MOURA, Eduardo; Biographic Interview, entrevista por Monica 
Daniele, in Antonio ESPOSITO, Giovanni LEONI, Eduardo Souto de Moura, Milan, Electa, 
2003, p.438.

12. Num ambiente de exposição, o espaço 
de trabalho consegue traduzir, em parte, 
os instrumentos do processo criativo do ar-
quiteto. As folhas na parede, as maquetes, 
os esquisso e apontamentos, transformam 
a memória em matéria. A memória dos es-
paços visitados, dos projetos e autores que 
por analogia estabelecem relações e afini-
dades. O produto será sempre fruto do con-
fronto de todos esses elementos, dentro 
do mesmo espaço, “o campo de batalha”, 
idêntica à performance de Joseph Beuys 
- “Eu gosto de América e a América gosta 
de mim.” Ambos apresentam  uma pos-
tura face ao que os rodeia, a tentativa de 
domesticar a natureza atraves de um pro-
cesso criativo complexo, resultado do con-
tacto com o “animal” ao longo do tempo. 
(Exposição na casa da Arquitetura: “Souto 
de Moura – Memória, Projectos, Obras” - 
2019-2020)
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2. O DIREITO AO HABITAT

Para qualquer projeto acontecer, necessita de ter antemão, um conjunto 
de intenções e problemáticas, que suscitem reflexão. Projeto esse que 
deverá surgir como resposta aos problemas identificados. Como tal, o 
tema de projeto da presente dissertação vem responder à lacuna exis-
tente até à data, de alojamento estudantil no contexto urbano do Porto.
Enquanto estudante de arquitetura e não querendo entrar por mani-
festos político-sociais, a proposta desenhada surge como o dispositi-
vo proativo mais confortável para dar o contributo necessário. Por um 
lado, as conversas com os colegas de faculdade traziam o problema da 
habitação estudantil para o quotidiano. As condições precárias ou de 
custos elevados alertavam para as deficiências que continuam a exis-
tir. A ausência de Estado como promotor de residências estudantis e as 
dinâmicas socioeconómicas do mercado de arrendamento em cidade 
como o Porto e Lisboa, impede ou dificulta o acesso ao ensino superior 
de milhares de estudantes. Como tal, a dissertação, como momento do 
percurso académico oferece uma oportunidade para consolidar compe-
tências técnicas e ainda, a possibilidade de construir praticável de estu-
do consciente da realidade. 

2.1 O PROBLEMA DA HABITAÇÃO (ESTUDANTIL)

Segundo o Decreto-Lei nº 30/20191, publicado a 26 de Fevereiro no Diá-
rio da República, a disponibilização de alojamento para os estudantes do 
ensino superior que se encontram deslocados do local da sua residência, 
de forma condigna e a preços acessíveis, é essencial para o alargamento 
e a democratização do acesso ao ensino superior  e como tal foi apresen-
tado o PNAES, assente nos princípios base da Nova Geração de Políticas 
de Habitação.

Embora a presente dissertação aborde um subcapítulo da habitação, o 
alojamento estudantil, é importante entender que o direito à habita-
ção abrange todo e qualquer espaço desenhado para receber uma ou 
um conjunto de pessoas. Posto isto, o direito à habitação e ao habitat, 
segundo o artigo 7º das leis base da habitação segue as seguintes in-
tenções: “1 - Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma ha-
bitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e 
que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar; 2 - Incumbe 
ao Estado estabelecer a criação de um sistema de acesso à habitação 
com renda compatível com o rendimento familiar.”2  Ou seja, sendo um 
direito, o Estado tem o dever de cumprir com um plano que possibilite 
o acesso a todo o tipo de habitações; habitações essas em contextos de 
boa urbanidade, entendida aqui como habitat. 

O artigo 14º explica da seguinte forma esse conceito: “1- Entende -se 
por habitat, para efeitos da presente lei, o contexto territorial e social 
exterior à habitação em que esta se encontra inserida, nomeadamente 
no que diz respeito ao espaço envolvente, às infraestruturas e equipa-

1 Disponível em: https://dre.pt/home/-/dre/120272925/details/maximized;
2 Disponível em: https://dre.pt/home/-/dre/124392055/details/maximized;
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mentos coletivos, bem como ao acesso a serviços públicos essenciais e 
às redes de transportes e comunicações. 2 - A garantia do direito à habi-
tação compreende a existência de um habitat que assegure condições de 
salubridade, segurança, qualidade ambiental e integração social, permi-
tindo a fruição plena da unidade habitacional e dos espaços e equipa-
mentos de utilização coletiva e contribuindo para a qualidade de vida e 
bem -estar dos indivíduos e para a constituição de laços de vizinhança 
e comunidade, bem como para a defesa e valorização do território e da 
paisagem, a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores 
culturais e ambientais.”3  

Tendo em vista a valorização desse mesmo habitat, o governo defende 
a existência de equipamentos coletivos, que apoiam as mais diversas 
faixas etárias, assim como garantir que o espaço público do mesmo seja 
qualificado e tenha boa qualidade ambiental;
Segundo o artigo 36º, Reabilitação urbana e política de habitação, “o 
Estado (…) e as autarquias locais incentivam a reabilitação de edifícios 
e a reabilitação e regeneração urbanas, nos termos da lei, de forma a 
assegurar os princípios, objetivos e metas das políticas públicas de ha-
bitação.”4 

De acordo com o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior5, 
atualizado em novembro de 2018 existem em 33 IES, 192 residências 
públicas. Simultaneamente, 42% dos estudantes no ensino superior pú-
blico são deslocados (cento e treze mil oitocentos e treze) e apenas se 
encontram disponíveis (15.370) quinze mil trezentas e setenta camas, 
distribuídas por (9.075) quartos; dos quais apenas 175 são quartos adap-
tados. Em suma, apenas 13% desses estudantes deslocados têm acesso 
a alojamento não recorrendo ao mercado privado. Na Universidade do 
Porto, em 2017, existiam apenas 1190 camas, num universo de cerca 
de 30 mil estudantes.  Feitas as contas de acordo com a média (42%) no 
porto anda no 35% existem cerca de 12.600 estudantes deslocados que 
frequentam as faculdades da Universidade do Porto, dos quais apenas 
9,7% (1190 camas) têm acesso às residências universitárias públicas. Es-
tes números alertam para a incapacidade das instituições públicas provi-
sionarem os serviços mínimos necessários a uma população jovem que 
vê no ensino superior o caminho a seguir.

“De facto, alargar a base social e a penetração do ensino superior num 
quadro de forte pressão demográfica como aquele que enfrentamos para 
a próxima década, exige a responsabilidade coletiva, de atores públicos 
e privados, em alargar a penetração do ensino superior e atrair jovens 
e cidadãos estrangeiros para estudar em Portugal e, posteriormente, 
prosseguirem a sua atividade entre nós. Certamente que, reconhecendo 
os benefícios individuais e coletivos que a participação no ensino supe-
rior facilita, este desafio exige reduzir os custos diretos das famílias com 
o ensino superior, sobretudo, dos estudantes social e economicamente 

3 ibidem;
4 ibidem;
5 Disponível em: https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/plano-nacional-para-o-alo-
jamento-no-ensino-superior;



20

mais vulneráveis, assim como estimular a nossa responsabilidade cole-
tiva de aumentarmos o âmbito dos apoios sociais e de estimular condi-
ções para a atração de estudantes estrangeiros para Portugal.”6 

2.2 AMBIENTE DE URGÊNCIA

“Saberiam os arquitectos que sentido imprimir às suas arquitecturas ou, 
por outras palavras, como tecer nos seus projectos o melhor serviço pos-
sível à sociedade e à cultura, se as condições locais de progresso permi-
tissem empregar a fundo as virtualidades que seria legítimo esperar da 
sua intervenção?”7 

Em 1964, Nuno Portas escreve “A arquitectura para hoje”, e é através da 
pergunta retórica apresentada que procuramos defender a importância 
deste documento, não só pela atualidade dos seus conteúdos mas pela 
perspetiva diferenciada com que aborda as questões arquitetónicas. 
Mais do que uma profissão técnica, Portas apresenta uma arquitetura 
resultado da confluência entre responsabilidades sociais, desde política 
a planeamento urbano, assim como a importância da sociologia e eco-
logia para o projeto. Procura apresentar uma metodologia de trabalho 
que vai além dos condicionamentos técnicos e da industrialização como 
propulsor de uma sociedade nova. Procura novas respostas para uma 
prática arquitetónica que à época: “De facto, existem grandes contra-
dições na cultura arquitetónica actual que, embora não sejam indepen-
dentes das contradições das realidades locais, não podem resolver-se 
na expectativa ou, fora do fazer arquitetónico, no trabalho diretamente 
social.”8  

Posto isto, a prática arquitetónica deverá surgir das preocupações so-
ciais. O trabalho do arquiteto não se poderá resumir à componente 
técnica. Este deverá ser consequência também, de uma leitura políti-
co-social. “Procurando tornar-se uma arquitectura de relações porque 
preocupada acima de tudo com a sua inserção no devir social, com a 
capacidade de comunicar com os sus utentes, de se alicerçar na concreta 
experiência humana…”9 Em busca dessa posição, encontramos ainda na 
década de sessenta, a publicação do livro, “Le droit a la ville” (O direito 
à cidade), onde o autor, Henri Lefebvre, aborda a urbanidade de um ter-
ritório desde as transformações sociais ocorridas a partir da revolução 
industrial. O modo como a sociedade se transformou tendo em vista a 
produção em massa teve um impacto direto em como o território se 
desenvolve. A relação do Homem com a realidade urbana, de que faz 
parte, sofreu mutações problemáticas. O urbano, produto e meio de 
produção da sociedade transformado em valor de troca faz dos espa-
ços existentes produtos de uma sociedade capitalista. É neste contexto 
que surge a necessidade de repensar o modo como se intervém no ter-
ritório. Henri Lefebvre, constrói assim um argumento que lhe permite 
6 HEITOR, Manuel; PNAES/Requalificação e construção de residências para estu-
dantes, brochura, 2018; disponível em: https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/
naipa/brochura_pnaes_web.pdf
7 PORTAS, Nuno; A Arquitectura para hoje, Lisboa, Livros Horizonte, 2008,p.17.
8 ibidem, p.19.
9 Portas, Nuno; op.cit., p.21
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defender o quão importante é o direito a habitar e o direito ao habitat, 
por outras palavras, direito à vida urbana, ao contacto social, ao valor de 
uso dos espaços da cidade. Há uma tentativa de enfatizar a ideia de que, 
para produzir um território de qualidade, é necessário pensar no modo 
como a sociedade o ocupa e utiliza, contrariamente às ideias que utili-
zam o “objeto”, necessidade ou direito (habitação), como uma moeda 
de troca em busca do lucro.

A ideia de que o processo de industrialização, produto do Homem mo-
derno, que transforma a realidade que o conforma, é em si motivo prin-
cipal para Lefebvre abordar as questões da “cidade”. “Se distinguirmos 
entre indutor e induzido poderemos dizer que o processo de industriali-
zação é o indutor, assim como podemos considerar como induzidos os 
problemas relativos ao crescimento e à planificação, as questões rela-
tivas à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a 
crescente importância do lazer e das questões relativas à “cultura”.”10   
Por um lado é crucial a sua abordagem, permitindo compreender as 
formas construídas que chegam até nós. Reflexo disso é a urbanidade 
existente no lugar das Fontaínhas. Casas burguesas definem a frente 
dos quarteirões, escondendo o seu interior, preenchido por unidades de 
habitação precária, sejam bairros, ilhas. Tecido residencial que “alimen-
tava” e coexistia com a “máquina” da indústria, produzindo assim uma 
urbanidade decrépita aos olhos contemporâneos. 

A ideia de tecido urbano é abordada por Lefebvre, tendo em vista uma 
base de estudo, um fragmento representativo de determinada socieda-
de. “O tecido urbano pode ser descrito mediante a utilização do concei-
to de ecossistema, unidade coerente constituída em torno de uma ou 
várias cidades , antigas ou recentes. Todavia, uma tal descrição pode 
deixar escapar o essencial. Com efeito, o interesse do “tecido urbano” 
não se limita à sua morfologia. Ele constitui um suporte de uma “forma 
de vida” mais ou menos intensa ou degradada: a sociedade urbana.”11 
Na sua perspetiva, para compreendermos o urbano na sua totalidade, 
deveriamos utilizar o conceito de ecossistema, isto porque, as formas 
construídas são apenas uma parte da composição da sociedade. Embo-
ra traduzam a relação da mesma com a paisagem não chegam para dar 
notícia das dinâmicas socio-económicas existentes. 

Esta perpetiva é importante para o discurso de Lefebvre porque, den-
tro dessas dinâmicas acabam por se destacar determinadas figuras. São 
elas, o urbanismo dos homens de boa vontade (arquitetos e escritores) 
que procuram idealizar as formas e dinâmicas urbanas tendo como re-
ferência o Homem; o urbanismo dos administradores ligados ao sector 
público, onde se inserem os investigadores e urbanistas que procuram 
fazer circular e comunicar determinado conhecimento; o urbanismo dos 
promotores, idealizando formas a construir tendo em vista o rendimen-
to financeiro.  Esta estratificação das abordagens que conformam as in-
tervenções no território permanecem até aos dias de hoje. O urbano é 

10 LEFEBVRE, Henri; O direito à cidade; trad. Rui Lopo, Lisboa, Estúdio e Livraria 
Letra Livre, 2012, p.17.
11 ibidem, p. 24.
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fruto do confronto de diferentes forças, política, técnica, económica e 
social. É importante a sua compreensão para serem encontradas solu-
ções alternativas à manipulação em prol da economia de exploração. 

Relativamento a esta matéria, Portas apresenta uma perspetiva sobre o 
trabalho dos arquitetos: “o que interessa procurar no passado é aquilo 
que mudou, não nas formas nem sequer nos conteúdos, mas na própria 
noção de arquitectura e nos seus limites em relação às outras atividades 
humanas.”12  E para tal, “A ambição do arquitecto - isto é, aquilo por que 
se tem de considerar responsável ou co-responsável, conforme o escalão 
de actuação que se considere, é a salvaguarda e a inovação intencional 
da cena física em que a vida pessoal e social se desenvolve.”13 Aqui re-
side a componente política, da qual a arquitetura faz parte e segundo 
o autor, deve tender para a organização da polis, ou seja, “o objetivo 
específico da arquitectura é a organização do espaço da polis”.14  Por ou-
tras palavras, o arquiteto só será capaz de intervir na sociedade através 
da transformação das formas físicas que conformam as atividades da 
sociedade. Outros atores no panorama social terão naturalmente uma 
capacidade de decisão e transformação muito maior, como são exemplo 
os políticos e investidores. Isto só coloca maior responsabilidade aos ar-
quitetos a quando da realização dos projetos. Estando a sua capacidade 
transformadora limitada ao espaço de trabalho, este terá de ser o mais 
rigoroso possível, tendo em vista uma manipulação da paisagem que 
será tanto melhor quantas mais pessoas usufruirem da sua intervenção. 

2.3 CONSTUIR URBANIDADE

Esse trabalho tranformador terá como objetivo a construção da urbani-
dade, do habitat, não tem que ver apenas com a componente programá-
tica e formal da arquitetura. Esta apresenta-se no campo das relações 
sociais, na interdependência de partes do território. É tanto mais forte 
quanto maior a facilidade de acesso a bens de uso e de consumo. Não 
se fica pela construção de habitações, mas pela localização e comunica-
ção que estabelecem com espaços de lazer, oportunidades de trabalho, 
infraestruturas, equipamentos sociais, oferta de serviços e produtos.
Este tema é especialmente relevante para o projeto de dissertação, na 
medida em que, a intervenção é feita numa área com enorme poten-
cial. Embora o espaço urbano apresente sintomas de abandono, falta de 
identidade e um caráter urbano monofuncional, a sua proximidade com 
equipamentos públicos, espaços de lazer e serviços, são fatores deter-
minantes para atingir esse valor de uso.

Refutando as análises que Lefebvre faz sobre o desenvolvimento dialé-
tico do território entre cidade e campo, são oportunas as reflexões que 
expõe no capítulo “as ciências parcelares e a realidade urbana”. O au-
tor enfatiza aqui a dificuldade de criar uma síntese global que permita 
compreender determinada urbanidade. Ela é sempre fruto de análises 
diversas, conhecimento analítico fragmentado em várias áreas. “Não 

12 PORTAS, Nuno; op.cit., p.33
13 PORTAS, Nuno; op.cit., p.34
14 PORTAS, Nuno; op.cit., p.34.

13.  Vista sobre o antigo Palácio das Cardo-
sas, 2017;
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podemos presumir que a cidade tenha escapado às investigações dos 
historiadores, dos economistas, dos demógrafos, dos sociólogos. Cada 
uma destas especialidades traz a sua contribuição para uma ciência da 
cidade. (…) O ambiente, conceito global e confuso, fragmenta-se confor-
me as especialidades. (…) A cidade é esta soma de índices e indicações, 
de variáveis e parâmetros, de correlações, essa coleção de factos, de 
descrições, de análises fragmentárias.”15 São essas diferentes leituras 
que nos permitem compreender as mutações sociais e urbanas que vão 
ocorrendo no território. 

Essa perpetiva multidisciplinar permite-nos compreender a sociedade 
nas duas mais diversas componentes, o que é determinante para a lei-
tura de determinado território. Podemos dizer que exise uma relação de 
interdependência entre a sociedade e o urbano que a conforma. Trans-
formam-se continuamente; ora o urbano condiciona o modo como vive-
mos e nos relacionamos, ora as transformações sociais transformam o 
sistema de relações espaciais. “A cidade transforma-se, assim, quando 
a sociedade no seu conjunto se transforma.”16  O problema então colo-
ca-se em perceber o que é que compõe uma sociedade, e como é que 
as relações que são estabelecidas podem definir também a sua urba-
nidade. Lefebvre indica então o seguinte: “A cidade depende também, 
e não menos essencialmente, das relações de imediatez, das relações 
directas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade (famílias, 
corpos organizados, ofícios e corporações, etc.); (A cidade situa-se num 
entre-dois, num meio-caminho entre o que chamamos a ordem próxima 
e a ordem longínqua, a da sociedade, regulada por grandes e poderosas 
instituições (Igreja, Estado), por um código jurídico, formalizado ou não, 
por uma ”cultura” e por conjuntos significantes.”17 Por outras palavras, 
o espaço urbano estará sempre suscetível às dinâmicas sociais, que aca-
barão por se sobrepor à paisagem. Cabe ao arquiteto compreender a so-
ciedade para a qual projeta, potenciando os espaços que projeta, tendo 
em vista as atividades que nele se vão estabelecer. Daqui se extrai a ideia 
de construir urbanidade, na medida em que as formas edificadas vão 
além das suas técnicas, estabelecendo vínculos sociais através dos espa-
ços criados. Em consonância, Portas, afirma que: “Haverá, certamente, 
um método que permita inter-relacionar as intenções primeiras de uma 
célula ou parcela territorial com a intenção interna de um espaço parti-
cularizado, para obter uma síntese expressiva a um plano superior, na 
qual as intenções programáticas ganham um sentido real e se reduzem 
por seu turno os particularismos, que apenas provenham de uma miopia 
com o alcance da dimensão do lote.”18 

As interpretações destes autores, indicam uma perspetiva mais abran-
gente na conceção do edifício singular. O programa que transporta deve-
rá ser concebido em relação com uma escala que vai além do lote, além 
do quarteirão. Identificando as dinâmicas sociais existentes, esse novo 
elemento, tendo em vista a produção de urbanidade, deve proporcionar 

15 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 47.
16 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 55.
17 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 56.
18 PORTAS, Nuno; op.cit., p.39.

14. Rua 31 de Janeiro, 2017;
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qualidades espaciais que promovam as relações sociais, e transportando 
elementos significantes (símbolos) capazes de sintetizar as crenças e va-
lores de uma sociedade cada vez mais dinâmica. “Deste modo, a cidade 
é obra, mais aproximável da obra de arte do que de um simples produto 
material. Se há produção da cidade e das relações sociais na cidade, tal 
constitui uma produção e reprodução de seres humanos por seres hu-
manos, mais que uma produção de objectos.”19 É esta reflexão que leva 
Lefebvre a distinguir o urbano da cidade, onde cidade é vista apenas 
como produto construído pratico-sensível, enquanto urbano, “realidade 
social composta de relações por conceber, por construir ou reconstruir 
pelo pensamento.”20 

“A vida urbana, a sociedade urbana, numa palavra, o “urbano” não pode 
prescindir de uma base prático sensível, de uma morfologia. (…) se o 
“urbano” e a sociedade urbana se concebem sem essa base, é porque 
os percepcionamos como possibilidades (…) desvanecem-se e não se en-
contram; são votadas ao desaparecimento.”21  Isto leva-nos à definição 
que Lefebvre dá ao conceito de cidade (urbanidade). “Assim, propomos 
aqui uma primeira definição de cidade como projeção da sociedade so-
bre o terreno, isto é, não só sobre o lugar sensível, mas também sobre 
o plano específico, precepcionado e concebido pelo pensamento, que 
determina a cidade e o urbano. (…) O que se inscreve e se projecta não 
é apenas uma ordem longínqua, uma globalidade social, um modo de 
produção, um código geral. É também um tempo ou, sobretudo, tempos 
e ritmos.”22  Face às dinâmicas sociais cada vez mais diversas o autor 
acrescenta que é necessário referir a pluralidade de modos de viver que 
coexistem dentro da mesma urbanidade; “(a vivenda, as grandes áreas 
residenciais de prédios, a co-propriedade, o aluguer, a vida quotidiana 
e as suas modalidades entre os intelectuais, os artesãos, os comercian-
tes, os operários, etc).”23 Esta pluralidade de modos de viver o urbano 
leva-nos à conclusão de que existe um processo dialético na formação 
da urbanidade que está entre os diversos fragmentos, produtos dessa 
diversidade e em contrapartida da ordem global que se procura estabe-
lecer, tendo em vista uma certa identidade. 

2.4 DEFINIÇÃO DE UMA IDENTIDADE

Facilmente associamos identidade à cultura de determinada sociedade, 
esta que se apresenta como um conjunto de valores, atividades, meios 
de comunicação, etc, partilhados num território mais ou menos confina-
do. A arquitetura tem portanto um papel determinante na conformação 
dessa identidade, na medida em que, durante séculos, as cidades foram 
desenvolvidas constrindo edifícios que tranportam significados. “Neste 
nível, a cidade manifesta-se como um grupo de grupos, com a sua du-
pla morfologia (prático-sensível ou material, por um lado, e social por 
outro). A cidade possui um código de funcionamento que gira em torno 
de um eixo formado por instituições particulares, tais como a municipa-
19 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 56.
20 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 58.
21 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 59.
22 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 66.
23 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 66.

15. Vista: Rua 31 de Janeiro: Rua dos Clé-
rigos;
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lidade, com os serviços e problemas, com os seus canais de informação, 
as suas redes e os seus poderes de decisão.”24

Segundo Argan, “a arquitectura é por excelência representativa. Todos 
os edifícios, sem exclusão de nenhum, são representativos e, com fre-
quência representam as mal formações, as contradições, as vergonhas 
da comunidade.”25 

“No seu plano específico, a cidade pode apoderar-se de significações 
existentes, políticas, religiosas, filosóficas. A cidade apodera-se delas 
para as dizer, para as expor pela via – ou pela voz – dos edifícios, dos 
monumentos, e também pelas ruas e praças, pelos vazios, pela teatrali-
zação espontânea dos encontros que aí se desenrolam, sem esquecer as 
festas, as cerimónias (com os seus lugares qualificados e apropriados).”26 
É neste contexto que Lefebvre aborda o tema da semiologia do urbano 
(semiótica), entendida aqui como o conjunto dos modos de produção e 
funcionamento dos diferentes sistemas e sinais de comunicação entre o 
indivíduo e a coletividade. A ideia de que o urbano é uma composição 
de símbolos ou signos, é relevante para o modo como vive a sociedade 
contemporânea nos espaços urbanos. “A cidade emite e recebe mensa-
gens. (…) pode, portanto, apreender-se mediante a utilização dos con-
ceitos da linguística: significante e significado, significação e sentido.”27  

Posto isto, é relevante a relação que se estabelece entre o urbano pro-
duto e o utilizador consumidor; não esquecendo o ciclo vicioso entre 
produção de urbanidade e transformação da sociedade pelo meio pro-
duzido. Vivemos então para e pelo consumo, transformando o espaço 
público mas não só; “É assim que a publicidade de bens de consumo se 
torna o principal bem de consumo; ela tende a incorporar em si a arte, 
a literatura, a poesia e a suplanta-las, utilizando-as como retóricas. Ela 
torna-se então – (…) – a ideologia dessa sociedade; cada objecto, cada 
“bem” desdobra-se numa realidade e numa imagem, a qual se torna 
parte essencial do consumo.”28  

2.5 O PROBLEMA DO ESPAÇO PÚBLICO COMO PRODUTO DE CONSUMO

Ainda que isto seja uma postura crítica em relação à sociedade capita-
lista, é de recordar que o direito à urbanidade, o direito ao “habitat” in-
clui o acesso à sociedade de consumo em que vivemos. Não se procura 
tomar uma posição política face a este assunto, mas sim reconhecer as 
dinâmicas sociais da contemporaneidade, às quais parte da população 
não deve ser segregada. Se a determinado momento um espaço público 
é “habitado” por lojas de produtos, cujo consumo está apenas disponí-
vel para alguns, estaremos a segregar o acesso a esses espaços. Veja-se 
o exemplo da Rua das Flores onde os espaços comerciais ocupam o es-
paço público com esplanadas; estamos perante uma isotropia onde o 
24 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 70.
25 ARGAN, Giulio Carlo; (1984) História da Arte como história da cidade, São 
Paulo, Martins Fontes, 2014, p.243.
26 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 72.
27 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 72.
28 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 73.

16. Rua de S.Catarina, 2017;
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valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. O espaço que deveria ser 
utilizado por todos acaba por ser condicionado e só aqueles que se dis-
põem a consumir os produtos oferecidos é que podem usufruir daque-
le  ambiente. Estamos perante a “comercialização” do espaço público, 
sendo este o principal veículo de comunicação; jardins, praças, trans-
portes públicos, meios de comunicação são o pano de fundo para a pu-
blicidade. Visitamos os locais, cada vez mais pela vontade de consumir 
determinado produto, desde um café, um filme, um concerto ou outro 
qualquer bem material. Isto remete para segundo plano o contacto so-
cial entre indivíduos, muito por causa da inexistência dos espaços pú-
blicos necessários. Veja-se, por exemplo, a quantidade de pessoas que 
se juntam diariamente no jardim de S.Lázaro para jogarem às cartas por 
contraponto com aqueles que circulam ao longo da rua S.Catarina, um 
espaço público de caráter puramente comercial. Dois modos distintos 
de vivier o urbano apresentam-se de forma clara, um com uma pers-
petiva lúdica, recreativa enquanto que o outro puramente consumista. 
“O mundo da mercadoria tem a sua lógica imanente, a do dinheiro e 
do valor de troca generalizado sem limites. Uma tal forma, a da troca e 
da equivalência, mantém apenas indiferença em relação à forma urba-
na; ela reduz a simultaneidade e os encontros aos que praticam trocas, 
e o lugar do encontro reduz-se ao lugar onde se firmam contratos ou 
quase-contratos de troca equivalente: ao mercado. A sociedade urbana, 
conjunto de actos que se desenrolam no tempo, priveligiando um espaço 
(sítio, lugar) e priveligiados por ele, sucessivamente significantes e signi-
ficados, possui uma lógica que é diferente daquela da mercadoria. (…) O 
urbano funda-se no valor do uso.”29 

2.6 O VALOR DE USO DAS FORMAS CONSTRUÍDAS

“A cidade, o troço ou o monumento da cidade mostram-se inequivoca-
mente sob um duplo aspecto que Lefèbvre sintetizou recentemente, me-
lhor que ninguém, dizendo que nela coexiste um valor de uso e um valor 
de troca (…) E o uso eminente da cidade, nas suas ruas, praças, galerias, 
serviços é o teste sendo legítimo afirmar que cidades e a realidade urba-
na são sobretudo expressão do valor de uso…”30

 
A relação do Homem com o urbano dá-se através da experimentação 
ativa e criadora, ou seja, da utilização dos espaços como plataformas 
sociais que permitem a criação de dinâmicas culturais, etc. Lefèbvre 
chama a atenção de que apenas as necessidades individuais têm sido 
exploradas, a dita sociedade de consumo; em contrapartida as neces-
sidades sociais segundo o autor ficam à parte das preocupações políti-
cas e económicas. Estas que, “possuem um fundamento antropológico; 
opostas e complementares, elas compreendem a necessidade de aven-
tura, a necessidade de organização do trabalho e a necessidade do jogo, 
as necessidades de previsibilidade e de imprevisto, de unidade e de dife-
rença, de isolamento e de encontro, de trocas e de investimentos, de in-
dependência e de comunicação, de imediatez e de prespectivação a lon-

29 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p.91.
30 PORTAS, Nuno; A cidade como arquitectura,Lisboa, Livros Horizonte, 2011 
p.157

17. Colégio Nossa Senhora da Esperança;
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go prazo.”31 É nesta demanda que surge a oportunidade de redefinir as 
diretrizes do pensamento/projeto urbano. Um modo de compreender 
a realidade distinto do que se apresenta atualmente, onde o fragmento 
urbano não deve ser visto como um produto de consumo, mas sim como 
um sistema de significações passível de “utilização livre”. “O habitante 
possui o seu sistema de significações (ou, sobretudo, o seu subsistema) 
ao nível ecológico. O facto de habitar aqui ou ali implica a recepção, 
adopção e transmissão de um tal sistema, por exemplo, o do habitat em 
bairros residenciais e vivendas.”32 

No que diz respeito ao trabalho dos arquitetos, Lefebvre faz uma cha-
mada de atenção aos mesmos pelo modo como condicionam esse con-
junto de significações urbanas. “Os arquitectos parecem ter estabelecido 
e dogmatizado um conjunto de significações, mal explicitado como tal 
e colocado sob diversos vocábulos: “função”, “forma”, “estrutura” ou, 
sobretudo, funcionalismo, formalismo e estruturalismo. Eles elaboram-
-no, não a partir de significações precepcionadas e vividas por aqueles 
que as habitam, mas a partir do facto do habitar, por si interpretado. 
Esse conjunto de significações é verbal e discursivo, tendendo para a 
metalinguagem. É grafismo e visualização.”33 O problema não reside 
apenas nas conceções independentes dos profissionais, mas também 
e principalmente, daqueles que se autodeterminam como investidores 
ou empreendedores, da qual os organismos municipais também fazem 
parte. Juntos simbolizam uma parte determinante dos “fazedores” do 
território. Portas indica que: “Este dualismo que permite explicar o senti-
do da luta desigual entre os fazedores da cidade real – que a reduzem ao 
seu valor de troca.”34  A solução passa então por uma estratégia urbana, 
fundada sobre a ciência da cidade e tendo um suporte social e de forças 
políticas para se tornar atuante.  “Este processo obriga-nos a ver cada 
vez mais fundo os usos (funções segundas) para além dos produtos (fun-
ções primeiras), e o sentido da cidade-obra como afirmação de cultura e 
liberdade.”35  O que nos leva a pensar o espaço urbano como possibilida-
de de existência em deterimento do espaço de consumo.
 
Em conclusão,“O direito à cidade não se pode conceber como um sim-
ples direito de visita ou de regresso às cidades tradicionais. Ela só pode 
formular-se como direito à vida urbana, transformada e renovada. (…) 
urbano, lugar de encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espa-
ço de um tempo promovido ao nível de bem supremo entre outros bens, 
encontre a sua base morfológica, a sua realização prático-sensível.”36

 

31 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 107.
32 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 113.
33 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 113.
34 PORTAS, Nuno; A cidade como arquitectura,p.158.
35 ibidem.
36 LEFEBVRE, Henri; op.cit.,p. 119.

18. Vista aérea sobre o jardim de S.Lázaro;
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25. Quadrícula 299 da planta topográfica 
da cidade do Porto, sob direção de Teles 
Ferreira (1892). Nota para o canto inferior 
direito onde se pode observar parte do Jar-
dim de S.Lázaro.

26. Quadrícula 300 da planta topográfica 
da cidade do Porto, sob direção de Teles 
Ferreira (1892). Nota para a rua das Fontaí-
nhas, completamente consolidada à data 
e para o bairro Alexandre Herculano, que 
neste momento ainda não estava limitado 
pelos edifícios constuídos na rua A.Hercu-
lano.

27. Quadrícula 301 da planta topográfica 
da cidade do Porto, sob direção de Teles 
Ferreira (1892). Nota para a alameda das 
Fontaínhas que atualmente se encontra di-
vidída pela ponte do infante.
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28. Quadrícula 319 da planta topográfica da 
cidade do Porto, sob direção de Teles Fer-
reira (1892). 

29. Quadrícula 320 da planta topográfica 
da cidade do Porto, sob direção de Teles 
Ferreira (1892). Nota para o canto inferior 
esquerdo, onde de pode observar o lugar 
da Sr. das Dores à data. 

30. Quadrícula 321 da planta topográfica da 
cidade do Porto, sob direção de Teles Fer-
reira (1892). É visível o processo de urba-
nização ao longo da rua de S.Vítor, onde as 
ilhas começam a definir o interior dos lotes. 
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3.1 UMA LEITURA DO URBANO

“A arquitectura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de 
sentimentos de gerações, de acontecimentos públicos, de tragédias pri-
vadas, de factos novos e antigos. O elemento colectivo e o privado, socie-
dade e indivíduo, contrapõem-se e confundem-se na cidade, que é feita 
de tantos pequenos seres que procuram uma organização e, juntamente 
com esta, um pequeno ambiente para si mais apropriado ao ambiente 
geral.”1

Passados mais de cinquenta anos por que motivo faria sentido regressar 
a estes documentos, depois de conceitos como a urbanização extensiva 
se terem afirmado no discurso sobre o território? Fará algum sentido 
regressar a conceitos como cidade, morfologia urbana, facto urbano e 
unidade habitacional? As dicotomias entre periferia e centro, urbano e 
rural já não se adequam às urbanidades que vemos nascer ao longo de 
território português; os modos de vida já não são os mesmo de à três ou 
quatro décadas atrás; as pessoas de determinado núcleo urbano já não 
partilham as mesmas crenças, valores e ritmos quotidianos. Os elemen-
tos infraestruturais vêm possibilitar a redução do atrito do território, 
medindo as distâncias em minutos e não quilómetros. 

Parece inoportuno uma abordagem aparentemente desatualizada, mas 
na verdade, pouco mudou durante trinta anos no lugar das Fontaínhas.
As pessoas são outras, mas as formas mantiveram-se, numa urbanida-
de expectante que só na última década viu sofrer algumas intervenções 
relevantes com a exceção da ponte do Infante. Não nos podemos esque-
cer de que o território não cresce todo ao mesmo ritmo e pela falta de 
carga infraestrutural, determinadas áreas permanecem idênticas com o 
passar dos anos. Permanecem as formas, que mesmo quando desprovi-
das de habitantes, contribuem para a consolidação dos espaços urbanos 
existentes.Posto isto, é necessária a construção ou identificação de uma 
leitura do território. Tendo em conta a importância de Aldo Rossi no 
percurso académico, e como consequência as obras por si produzidas, 
desde “L’architettura della città” ou “Autobiografia Scientifica”, até aos 
edifícios construídos, como o Gallaratese ou o Teatro científico para a 
Bienal de Veneza, não esquecendo os desenhos produzidos, entre os 
quais, “La città analoga”. Todos estes elementos permitiram de certa 
forma, encontrar mecanismos de leitura de um território que se apre-
senta disperso, fragmentado. 

Tendo em vista uma leitura do geral para o particular, a investigação 
procura encontrar um fio condutor que articule os diversos elementos, 
construindo assim uma narrativa capaz de instruir (construir memória) o 
projeto da dissertação, isto porque: “Para Rossi, a arquitectura tornou-
-se uma recordação de coisas essenciais que se fundiam em formas e 
ideias.”2  Memória entendida como instrumento de trabalho e de mãos 
1 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, Lisboa, Edições Cosmos,2001, p.33.

2 LOPES, Diogo Seixas; Melancolia e arquitectura em Aldo Rossi, Lisboa, Orfeu 
negro, 2016, p.135.

31. É difícil distinguir um padrão de urba-
nização neste território. Como se pode ver 
na imagem, observamos a coexistência de 
diferentes escalas, desde edifícios singula-
res às mais variadas formas de habitação. 
Bairros, ilhas, casa burguesas, edifícios do 
século XX, infraestruturas como a ponte do 
Infante e a linha do comboio. É portanto 
determinante descodificar um modo de lei-
tura desta urbanidade.

3. MORFOLOGIAS DE UM TERRITÓRIO FRAGMENTADO
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dadas com o urbano enquanto produto da arquitetura. O seu trabalho 
analítico encontra espaço de discussão nas formas construídas, na iden-
tificação da morfologia urbana enquanto produto da relação do homem 
com o território, manifestação cultural que identifica uma determinada 
sociedade. “A cidade era um produto da vontade colectiva e individual, 
uma coisa feita pelo homem.”3 

3.2 A CARACTERIZAÇÃO DO URBANO – MORFOLOGIA E FACTO

No processo de caracterização de determinado território, Rossi, identi-
fica a morfologia urbana como o estudo das suas formas.4  O problema 
reside em identificar os limites da análise do mesmo, isto porque, “o 
objeto da morfologia urbana, contudo, não é o estudo da cidade consi-
derada como um todo; (…) esta representa um feito dinâmico, no estudo 
da cidade não podemos fazer outra coisa que agrupar os problemas, 
organizando-os de acordo com um aspeto e uma lógica interna.”5 Esta 
premissa identifica à partida a impossibilidade de encarar o estudo do 
território como um tecido global. Essa generalização tornaria impossível 
a identificação dos factos urbanos, individualizando-os e relacionando-
-os na construção do que Rossi indica como um dos aspetos estudados 
pela morfologia urbana, a paisagem urbana.

Apontando a paisagem urbana como produto do homem, esta apresen-
ta do ponto de vista físico, uma homogeneidade formal que por con-
sequência, contribui para a construção de modos de habitar idênticos. 
Uma sociedade, cujos indivíduos se assemelham no modo como habi-
tam o território dá origem a padrões, que constituem as dinâmicas ur-
banas do território. O conceito de cidade como manufato, é explorado 
por Rossi, identificando três conceitos base para o entendimento do seu 
discurso; o primeiro remete-nos para o espaço temporal de determina-
da urbanidade. Qualquer elemento urbano produzido tem um contexto 
que o antecede e que procura transformar. Esta identificação cronológi-
ca permite compreender as várias fases do processo de desenvolvimen-
to e identificando os elementos permanentes do território. Em segundo 
lugar a continuidade espacial das morfologias urbanas que servem de 
estudo; “aceitar essa continuidade significa aceitar como factos de na-
tureza homogénea todos os elementos que encontramos sobre um certo 
território;”6 Algo que acaba por desenvolver ao longo da sua carreira, 
identificando a arquitetura de tendência, o caráter homogéneo dos edi-
fícios residenciais, como facto urbano. Por fim, os elementos de nature-
za particular que condicionam o crescimento ou estagnação do desen-
volvimento urbano (factos urbanos individuais).  Sejam monumentos 
ou infraestruturas, estes elementos de carater particular surgem como 
pontos de referência no crescimento da urbanidade de um território. 
Numa leitura historicista, podemos identificar os monumentos como 
elementos de caráter orientador do território. Em contrapartida, en-
tendendo melhor as dinâmicas urbanas mais recentes, uma ponte, ou 

3 ibidem;
4 ROSSI, Aldo; Para una arquitectura de tendencia, Barcelona, GG, 1977, p.127.
5 ibidem.

6  ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, p.83. 
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uma infraestrutura viária, apresentam em parte as mesmas caracterís-
ticas enquanto factos urbanos de caráter individual. Naturalmente que 
os símbolos e valores que transportam são completamente diferentes, 
uma igreja romana ou medieval transporta valores que chegam até nós 
transformados pelo tempo enquanto que o valor da mobilidade, da dis-
torção do espaço-tempo de uma ponte ou autoestrada, transporta con-
sigo a identidade da sociedade atual. É esta mescla de formas produzi-
das, que conforma o território contemporâneo da arquitetura, mas não 
inviabiliza o método analítico que Rossi nos apresentou anteriormente.

Esta leitura é importante na medida em que define claramente o que 
aconteceu, ao longo das décadas, com a edificação do lugar das Fon-
taínhas. Por um lado, o desenvolvimento urbano dá-se pela criação 
de factos como o antigo matadouro, mais tarde Asilo de Mendicidade. 
Consequentemente a abertura da rua das Fontaínhas e o parcelamento 
dos territórios confinantes contribuíram para uma estruturação do teci-
do urbano de caráter habitacional. A ocupação das frentes de rua e do 
interior dos quarteirões determinaram uma variedade de morfologias, 
como são exemplo o Bairro Alexandre Herculano ou as “ilhas” de S.Vitor. 
A produção do espaço urbano resulta, portanto, do confronto de ele-
mentos individualizáveis. O território construído por partes, cuja leitura 
se pode fazer identificando o caráter coletivo e individual dos fragmen-
tos. “Este contraste entre particular e universal e entre individual e co-
lectivo é um dos principais pontos de vista a partir dos quais se estuda 
a cidade (…) manifesta-se sobre diversos aspectos, nas relações entre a 
esfera pública e privada, no contraste entre a projectação racional da ar-
quitectura urbana e os valores do locus, entre edifícios públicos e priva-
dos.”7 Daqui resulta o conceito de facto urbano, que segundo Rossi pode 
ser interpretado como um fragmento, seja ele um edifício de grandes di-
mensões ou um “bocado” de cidade. É da relação entre estes dois prin-
cipais elementos que é possível fazer a leitura das formas construídas, 
“no seu valor mais profundo: de coisa humana que forma a realidade e 
conforma a matéria segundo uma concepção estética.”8 

Outra leitura que faz, tem a ver com o objeto urbano enquanto obra 
de arte, a ideia de monumento, que transporta símbolos, cujos valo-
res direcionam a sociedade e consequentemente o urbano. Isto confe-
re um caráter individual a estes edifícios, os ditos elementos primários 
na construção do território.9 Posto isto, podemos identificar, através da 
leitura do lugar das Fontaínhas, alguns assuntos relevantes, cujo apro-
fundamento permitem uma abordagem mais capaz. Entre eles, a ideia 
de área residência enquanto facto urbano e a possibilidade de indivi-
dualizar fragmentos pelo seu caráter independente, o conceito de mo-
numento como elemento primário na estrutura do território e ainda a 
continuidade formal que alguns fragmentos urbanos adquirem, cons-
truindo assim uma linguagem coerente no seu todo, uma arquitetura 
de tendência.
 

7 ibidem, p.32.
8 ROSSI, Aldo; op.cit., p.50.
9 ROSSI, Aldo; op.cit., p.46.

32. Mapa do atual alinhamento que tem o 
caminho que vai do Campo de São Lázaro 
para as Fontainhas, 1798;

33. Plantas com propostas de localização 
para habitações sociais na área envolven-
te do viaduto da Rua General Sousa Dias e 
Fontainhas, da Divisão Municipal de Cons-
trução, e de Amândio Cupido, António Si-
mões e Miguel Tomé.
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3.3 A ÁREA RESIDENCIAL 

Rossi apresenta o conceito de área de trabalho (área de estudo) como 
mecanismo que confina uma parte substancial da estrutura urbana. As 
relações entre factos urbanos estabelecem-se nesse espaço de trabalho. 
“Aqui as áreas são sempre entendidas como unidades do conjunto urba-
no que emergiram, mediante uma operação, de diferentes processos de 
crescimento e diferenciação, ou então os bairros ou partes da cidade que 
adquiriram características próprias.”10  Consequentemente, “resultam 
definidas essencialmente pela sua localização; são a projecção sobre o 
terreno dos factos urbanos, a sua comensurabilidade topográfica e a sua 
presença.”11  Ela é importante, na medida em que conforma o espaço de 
relações de determinado lugar, e por sua vez, da ecologia urbana que 
nele existe. 

No contexto do projeto da dissertação, a área de estudo apresenta-nos 
um conjunto de factos urbanos, em particular de caráter residencial. 
Desde bairros, a habitações da burguesia do século XIX, incluindo as 
“ilhas”, a residência adquire um papel determinante na construção des-
te território. Segundo o autor, a identificação da residência como facto 
urbano não se prende com uma análise funcional do território, mas sim, 
o estudo deste elemento na composição da área de estudo.12  Enquan-
to produto da sociedade, a residência é um registo formal da relação 
estabelecida entre Homem e o lugar. Aqui reside a importância do lote 
residencial para a caracterização da morfologia urbana, na medida em 
que “A forma como se realizam os tipos construtivos residenciais e o as-
pecto tipológico que os caracteriza, estão intimamente ligados à forma 
urbana.”13  Representa diretamente o modo de viver de uma sociedade. 
“A casa urbana é entendida como elemento na construção da cidade que 
se define no seu duplo aspecto de objecto de uso e de obra conformada 

10 ROSSI, Aldo; op.cit., p.86.
11 ibidem.
12 ibidem, p.96.
13 ibidem, p.100.

34. O Quarteirão entre a rua das Fontaí-
nhas e a rua Alexandre Herculano. Com 
um desenho triangular, mais compacto do 
que os quarteirões envolventes, nele, vá-
rias formas de habitar coexistem. Uma àrea 
com forte caráter residencial, com edifícios 
unifamiliares e plurifamiliares que se rela-
cionam com o espaço público de modo dis-
tinto do que acontece no interior do quar-
teirão. Elementos que contribuem para o 
estudo desta àrea enquanto facto urbano 
relevante. 

35. Vista sobre “o bacalhau de S.Vítor”. É 
visível a dicotomia morfológica entre o teci-
do residencial e o caráter independente do 
Asilo de Mendicidade. 
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dentro dos caracteres institucionais da arquitectura.”14  É simultanea-
mente processo e resultado, relacionando formas construídas com mo-
dos de utilização, construindo assim o habitat. Como exemplo: “o lote 
gótico, com a sua forma estreita e alongada, com a posição da escada já 
prefixada e uma já constante relação de cheio e vazio, constitui uma pre-
cisa experiência da humanidade.”15 O discurso remete para uma análise 
que tira proveito do estudo da tipologia e morfologia urbana em contra-
ponto com a estrutura dos factos urbanos. Esta dicotomia entre tecido 
envolvente coletivo e facto urbano individual permite compreender um 
território que se vais construindo por fragmentos, em diferentes perío-
dos, mas capaz de manter uma identidade sólida dada pela hierarquia 
entre regra e exceção. “A unidade dessas partes é dada fundamental-
mente pela história, pela memória que a cidade tem de si mesma. Essas 
áreas resultam definidas pela sua localização; são a projecção sobre o 
terreno dos factos urbanos, a sua comensurabilidade topográfica e a sua 
presença.”16

 
No que diz respeito ao modo como a propriedade é ocupada, esta, dá 
origem a uma multiplicidade de variantes, identificáveis por uma análise 
descritiva e geométrica. Rossi destaca três elementos condicionantes da 
morfologia urbana produzida: os dados racionais, a influencia da estru-
tura imobiliária e os dados económicos e as influências histórico-sociais.
Dados racionais, identificados pelo autor como questões técnicas, desde 
a regulamentação à construção assim como uma tipologia construtiva  
adotada numa determinada época. A influencia da estrutura imobiliária 
e a condição económica, relacionadas com o parcelamento de determi-
nado território ou a influência de uma classe social sobre o mesmo. Por 
fim, as influências histórico-sociais, “ainda que não cremos na história 
por si só, entendida como estrutura, pode explicar a cidade, se não é à 
custa de graves distorções idealistas, se é certo que a história produz 
na cidade elementos importantes, que podem ser tanto vínculos como 
fatores de progresso. Captamos este feito histórico por meio da perma-
nência; permanência de edifícios e de formas, continuidade e traçados e 
conceções fundamentais nas cidades antigas, e também presentes nos 
bairros novos.”17  O resultado de qualquer intervenção, é portanto, fru-
to do confronto de diversos fatores.No entanto, estas partes da cida-
de, não são suficientes para compreender o desenvolvimento urbano 
do território. É neste ponto que podemos identificar a importância dos 
monumentos ou factos urbanos individuais, como elementos primários. 

3.4 O MONUMENTO ENQUANTO ELEMENTO PRIMÁRIO

Os monumentos outrora importantes, mantêm a sua imponência pela 
sua história e dimensão, embora em alguns casos perdendo continua-
mente a dignidade com que deveriam ser preservados. Nestes casos 
a memória dos mesmos aquando do seu pleno funcionamento vai-se 
desvanecendo com aqueles que também desaparecem. Há uma relação 

14 ibidem, p.17.
15 ibidem, p.17.
16 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.86
17 ROSSI, Aldo; Para una arquitectura de tendencia, p.130.

36. Vista aérea onde é possível idendificar 
o lugar da Sr. das Dores com o bairro de S.
Vítor. 
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próxima entre a vida do edifício e a possibilidade de vida que permite 
existir.

“É certo que os grandes edifícios do passado, independentes da sua fun-
ção primitiva, podem ter grande importância para a dinâmica urbana. 
(…) no planeamento, o elemento histórico, desde o simples monumento 
ao centro histórico, não pode ser um acidente, preservado por qualquer 
funcionário do património monumental, que se verá em dificuldades 
contínuas para a sua manutenção, mas considerá-lo como elemento 
propulsor, um de tantos outros, com complexas implicações de ordem 
social, económica e cultural. O património histórico não pode ser defen-
dido apenas quando adquire interesse turístico: na realidade, representa 
a estrutura de um território.”18

É possível distinguir o conceito de monumento e elemento primário no 
discurso de Rossi, se bem que um monumento pode também ser um 
elemento primário. O monumento, enquanto produto de uma socieda-
de, não transporta apenas a capacidade construtiva de uma sociedade. 
São também manifestações artísticas e é a presença da arte na sua edi-
ficação, além da escala, que lhes confere esse caráter. Em contraparti-
da, Rossi afirma que, “um elemento primário no seu aspecto espacial 
(…) possui um valor em si mas também um valor disposicional. Neste 
sentido um edifício histórico pode ser entendido como um facto urbano 
primário; ele resulta desligado da sua função originária, ou apresenta 
ao longo do tempo várias funções, no sentido do uso a que é destinado, 
sem no entanto, modificar a sua qualidade de facto urbano gerador de 
uma forma da cidade.” (...) “são aqueles elementos capazes de acelerar 
o processo de urbanização de uma cidade e, relacionando-os com um 
território mais vasto (…) caracterizam os processos de transformação 
espacial do território. Actuam frequentemente como catalisadores.”19  O 
que indica que não tenham necessariamente de ser edifícios, podem ser 
por exemplo, acontecimentos marcantes no espaço urbano, como uma 

18 ibidem, p.297.
19 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.128.

37. Alameda das Fontaínhas (1905). Des-
taca-se o Asilo de Mendicidade enquanto 
edifício singular numa malha urbana que se 
desenvolve ao longo da Alameda das Fon-
taínhas.
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feira ou um espaço de trabalho.

Este discurso vem apresentar o caráter permanente destes elementos 
na composição do espaço urbano. “o monumento é uma permanência, 
porque, pode sustentar-se, está já em posição dialética em relação ao 
desenvolvimento urbano, isto é, concebe a cidade como uma coisa que 
cresce por pontos (elementos primários) e por áreas (bairros e residên-
cia).”20  Esta permanência tem a ver com a individualidade (complexida-
de) dos monumentos, isto do ponto de vista do seu programa e da es-
cala dos seus espaços. Rossi apresenta duas perspetivas para esta ideia 
de permanência; “por um lado, os elementos permanentes podem ser 
considerados como elemento patológicos, por outro, como elementos 
propulsores. Ou nos servimos destes factos para procurar compreender 
a cidade na sua totalidade ou acabamos por ficar ligados a uma série de 
factos que não podemos relacionar ulteriormente com um sistema urba-
no.”21 Este argumento demonstra uma clara rutura com o pensamento 
do movimento moderno e da carta de Atenas. O que Rossi apresenta, é 
um processo de urbanização que se estabelece por pontos e união dos 
mesmos, e manchas de um tecido (ir)regular que compõe a habitação. 
Constrói uma metodologia de trabalho capaz de fragmentar uma apa-
rente unidade e recria o sistema urbano desde a sua origem.

Consequentemente, é essa permanência que mostra o porquê de mui-
tos elementos primários no sistema urbano serem também monumen-
tos. “Esta persistência e permanência é dada pelo valor constitutivo; 
pela história e pela arte, pelo ser e pela memória.” Embora o autor admi-
ta que a sua abordagem possa ser demasiado simplista, do ponto de vis-
ta formal, identificando os monumentos como objetos com um objetivo 
estético na sua conceção, este afirma que o objetivo principal é “afirmar 
que o processo dinâmico da cidade tende mais para a evolução do que 
para a conservação e que, na evolução, os monumentos se conservam e 
representam factos propulsores do mesmo desenvolvimento.”22

“O que impede que um convento se converta numa grande habitação, 
e não numa escola ou num colégio? Na realidade, na minha visão do 
projeto e da cidade, os monumentos devem dessacralizar-se no sentido 
de converter parte da cidade em topografia e no material construtivo de 
que podemos servir-nos. Aqui material construtivo significa forma e per-
manência tipológica. Significa a presença de uma estrutura sobre a qual 
é lógico trabalhar e que seria impossível reproduzir em cada caso;” 23

Importa compreender porque é que tal acontece. Do ponto de vista 
formal, estes elementos apresentam um valor estético, que pode ser 
encontrado no tecido residencial, o que por si só, não constitui fator 
de permanência. Um fator determinante poderá ser a escala desses 
elementos, onde há um forte investimento de recursos. Outro fator de 
ordem social, tem a ver com as entidades gestoras desses bens patrimo-
20 ibidem, p.132.
21 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.76.
22 ibidem, p.79.
23 ROSSI, Aldo; Ciudad y proyecto, in I Seminario Internacional de Arquitectura 
en Compostela, Santiago de Compostela, COAG, 1976, p.19.

38. Planta do antigo Matadouro das Fontaí-
nhas. (1846) (Arquivo Municipal do Porto).
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niais, que normalmente exercem enorme influência na sociedade.
 
“Esta minha cidade do Porto tem um solo levado dos diabos. Aciden-
tado, granito que durante séculos repeliu planos apressados. O casario 
galga morros e abre praças, onde pode: estreitos vales ou plataformas 
inclinadas, como nenhum manual poderia propor. (…) Só um Bispo ou 
uma Paróquia metodicamente enriquecida (ou de súbito contemplada 
por algum novo rico) erguem arquitecturas autónomas, soltas das ro-
chas e das casas estreitas, em implacável geometria, dissolvendo-se em 
esculturas redondas, regressando à Natureza petrificada.”24

 
Face aos fatores apresentados, poderíamos afirmar que estes são o per-
curso necessário a seguir, tendo em vista a obra construída. O problema 
aqui, é que no nosso entender, o principal fator que contribui para a 
permanência dos monumentos enquanto elementos primários é o seu 
caráter simbólico. Não só do ponto de vista dos signos e valores que 
transportam, mas também na construção daquilo a que Rossi identifica 
como memória coletiva.

Identificando a cidade como história,25  como produto do homem ao 
longo do tempo, esta (entidade coletiva) acaba por construir uma ima-
gem, “uma ideia que nós temos da cidade como síntese de uma série de 
valores”26,  é o meio físico pelo qual a sociedade se identifica como tal. 
Rossi afirma ainda que, “a própria cidade é a memória colectiva dos po-
vos; e, tal como a memória está ligada a factos e a lugares, a cidade é o 
locus da memória colectiva.”27  Rossi apresenta assim, a memória como 
elemento articulador entre o homem e a paisagem construída. É a me-
mória das dinâmicas espaciais existentes que promove a transformação 
do território.28  Toda a informação que chega até nós e que no projeto, 
do plano ao edifício singular, e que transforma a realidade urbana. Uma 
realidade que se estabelece entre a “natureza colectiva e individualida-
de dos factos urbanos”.29 

24 SIZA, Álvaro; Porto in 01 textos,Porto, Civilização Editora, 2009, p.201.
25 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.187.
26 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.188.
27 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.192.
28 Um exemplo pragmático que podemos observar no Porto é o desenho da li-
nha de metro e consequentemente as estações construídas. Entre vários fatores, quando 
incorporadas no tecido histórico, seguem elementos primários (monumentos) e infra-
estruturas que organizam o território. São exemplo, a Avenida dos Aliados, a Estação de 
S.Bento, o Bolhão, Casa da Música, Estádio do Dragão, Polo Universitário, etc.
29 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.193.

40. Asilo de Mendicidade do Porto, 1961. 
Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Muni-
cipal do Porto).

39. Asilo de Mendicidade do Porto, 1907. 
Editor: Alberto Ferreira (Arquivo Municipal 
do Porto)
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41. Atualmente o Asilo de mendicidade 
personifica o caráter patológico do contex-
to urbano onde se insere. A dinâmica ur-
bana que se estabelece ao longo da ponte 
do Infante retira qualquer importância a 
um edifício que sem utilização, vai “ador-
mecendo”. 

42.

43.

44.
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45. Por contraste com a imagem de arqui-
vo apresentada, é possível compreender 
as transformações infraestruturais ocorri-
das durante os últimos sessenta anos. As 
pessoas deram lugar aos veículos, o asfalto 
sobrepõe-se ao paralelo de granito, as pal-
meiras dão lugar  aos semáforos e iluminá-
rias. Um quotidiano que se estabelce por 
relações e conexões entre pontos mas que 
não integra este edifício. Enquanto isso ele 
desaparece da memória coletiva daqueles 
que circulam aqui e consequentemente 
perderá a sua importância, levando-o à 
ruína.

47.

48.

46.
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3.5 UM CONJUNTO ISOLADO DE CARÁTER COMUM – BAIRRO ALEXAN-
DRE HERCULANO

No processo de caracterização de cada facto urbano, Rossi identifica a 
escala como conceito fundamental de definição. A escala da rua, que 
compreende os lotes e edificado que a confina, a escala do bairro, que 
incorpora vários quarteirões de características comum e ainda a cidade 
como um todo. A cidade seria, portanto, um conjunto de bairros.30

 
Explorando o espaço de trabalho e as dinâmicas urbanas existentes nas 
Fontaínhas, as possibilidades apresentadas por Rossi parecem dema-
siado redutoras. Podemos identificar a escala de “vizinhança”, onde se 
estabelecem as relações do lote com os edifícios confinantes ou as re-
lações que se estabelecem numa “ilha”. A própria escala do bairro não 
tem necessariamente de incorporar vários quarteirões, podendo esta-
belecer-se dentro do mesmo, como é exemplo o Bairro Alexandre Her-
culano. Podemos identificar ainda uma escala de “interdependência”, 
onde se estabelecem relações de proximidade que rompem a escala de 
vários quarteirões, mas que não atingem a dimensão total da cidade. A 
própria decadência do conceito cidade para definir a urbanidade exis-
tente, não permite identificar as restantes escalas de leitura do território 
além da escala do município, que se adequa à ideia totalitária de conjun-
to de bairros. Esta leitura do território feita a diversas escalas, permite 
uma análise mais aprofundada da área de estudo em causa. Variando a 
escala de análise, identificam-se relações entre os distintos factos urba-
nos e diferentes sistemas espaciais.

É neste contexto que identificamos conjuntos isolados no tecido urbano. 
Segundo Rossi, factos urbanos de caráter comum, como são exemplo os 
bairros. “O bairro torna-se, por conseguinte, um momento, um sector da 
forma da cidade, intimamente ligado à sua evolução e à sua natureza, 
constituído por partes e à sua imagem. Destas partes temos uma expe-
riência concreta.”31

“Assim, o bairro irá propor-se como uma unidade morfológica e estru-
tural; está caracterizado por uma determinada paisagem urbana, por 
certo conteúdo social e por uma função própria. Qualquer mudança num 
destes elementos é suficiente para alterar os limites do bairro. Dentro do 
bairro, e por motivos de disposição, a tipologia construtiva é similar, ou 
homogénea, e tende a sê-lo cada vez mais. Os critérios de transforma-
ção e homogeneização predominam sobre cada construção, até a pon-
to de que permitem fazer do todo previsível uma determinada tipologia 
construtiva em cada zona.”32

 
A descrição de Aldo Rossi adequa-se perfeitamente para caracterizar o 
Bairro Herculano. Construído na década de oitenta do século XIX, este 
complexo, “apresenta-se como modelo de morfologia e conceito resi-
dencial alternativo. Implementado entre um arruamento antigo - Rua 

30 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.60.
31 ROSSI, Aldo; Arquitectura da cidade, p.88.
32 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, p.133.
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49. O desenho regular de uma malha or-
togonal que se insere no interior do quar-
teirão contrasta com o que normalmente 
acontece neste tipo de situações. 

das Fontainhas - e um dos arruamentos posteriores à Estação de Campa-
nhã - Rua de Alexandre Herculano”33 Destinado à classe operária, incor-
porava sanitários fora das habitações, à semelhança do que acontecia 
nas “ilhas”. Faziam parte do conjunto, uma capela e um jardim, entre-
tanto inexistente, que contribuiam para as dinâmicas coletivas dentro 
do bairro. Do ponto de vista morfológico,“composto por treze pequenos 
quarteirões, ocupados por casas construídas costas com costas, separa-
dos por sete ruas interiores, pensados de base e rapidamente executa-
dos. O bairro que surge, à imagem das ilhas, no miolo de um quarteirão, 
como forma de racionalizar maximamente o espaço, deixa livre a frente 
da nova Rua de Alexandre Herculano para a construção de habitação 
burguesa”34 “De entre os sete arruamentos referidos, numa disposição 
ortogonal, um destacava-se como o principal e ligava as duas entradas, 
cortando uma minúscula praça central, onde se localizavam os equipa-
mentos de apoio: o lavadouro, a mercearia, a capela e o jardim.”35 Esta 
morfologia racional, reduzindo os custos da construção, e diminuindo o 
espaço exterior ao mínimo, tem origem nas aglomerações para a classe 
trabalhadora das cidades britânicas.36 

Decorrido mais de um século, o que chega até nós (como se pode ver 
nas páginas seguintes), é um bairro que mantém grande parte da lógica 
original. Algumas casas com mais um piso, permitindo assim incorporar 
instalações sanitárias independentes, contrastam com aquelas que ain-
da dependem dos balneários coletivos. Começam ainda a aparecer algu-
mas habitações destinadas ao alojamento local, que acabam por dividir 
opiniões dos moradores. Se por um lado acrescentam alguma dinâmica 
a uma população residente envelhecida, por outro vão-se perdendo as 
relações de vizinhança. 

33 PINTO, Jorge Ricardo; O Porto Oriental no final do século XIX, Dissertação de 
Mestrado, FLUP, 2005, p.144.
34 ibidem, p.145.
35 PINTO, Jorge Ricardo; op.cit., p.145.
36 ibidem.
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53. O ambiente insalubre de algumas ruas, 
quer pelos dejetos de inumeros gatos va-
dios, assim como pela baixa insidência solar 
contrasta com as intervenções espontâneas 
dos moradores. Procuram através dos ele-
mentos vegetais dar alguma cor a um espa-
ço canal sem muita qualidade de uso.

50. A entrada principal do bairro Alexandre 
Herculano, voltada para a rua das Fontaí-
nhas. De automóvel, esta fissura na frente 
urbana, é quase impercetível. Observando 
à escala do peão conseguimos identificar 
mais facilmente estes espaços intersticiais, 
que permitem percorrer o território de 
uma forma alternativa.

52. Note-se o caráter puramente funcio-
nal destes acessos, contrastando com o 
desenho do portal, marcando a entrada 
no recinto. Esta necessidade de marcar a 
entrada reflete a entrada para uma nova 
atmosfera. Público? Privado? Este espaço 
ambiguo apresenta-se de diferentes for-
mas, consoante o utilizador.

51. A rua principal do bairro, atravessa todo 
o quarteirão e liga a rua das fontaínhas com 
a rua Alexandre Herculano. Podemos obser-
var a calçada irregular, que constitui um dos 
principais problemas de mobilidade para 
uma população residente com mobilidade 
reduzida. O caráter monofuncional deste 
conjunto urbano não permite o desenvolvi-
mento de dinâmicas socio-culturais, muitas 
vezes ligadas ao comércio local. A popula-
ção vê-se de certa forma imobilizada pela 
urbanidade (in)existente.
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54. A escala das habitações e a inexistência 
de espaços exteriores privados, acabam por 
promover este tipo de ocupações do espa-
ço coletivo. Transmite ao bairro um caráter 
de vizinhança muito vincado, fruto da dilui-
ção das barreiras entre o espaço público e 
privado.

55. A ausência de instalações sanitárias 
dentro das casas obrigava à sua instalação 
no exterior. Permanecem até aos dias de 
hoje e ainda são utilizadas por alguns mo-
radores. Embora o sentido comunitário 
que estes elementos conferem ao espaço 
coletivo, são exemplo de uma urbanidade 
precária, escondida dentro do quarteirão.

56. Podemos observar a inexistência de 
intervenções qualificadas no espaço públi-
co. Anteriormente em terra batida o piso 
apresenta-se irregular, degradado e com 
diferentes tipos de acabamentos, fruto das 
diversas intervenções, como a instalação do 
saneamento público.
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3.6 POR UMA ARQUITETURA DE TENDÊNCIA

“Na cidade que temos, de forma insensível, ou quase, para muitos, len-
tamente, mas continuamente em processo de aceleração, o ambiente 
com o qual nos identificamos é destruído, como se fosse essa a condição 
de o transformar. A transformação da cidade é fenómeno natural e pro-
va de vitalidade, se de acordo com as suas necessidades, ou seja, com as 
necessidades colectivas do cidadão. E uma das necessidades colectivas 
consiste na vivência quotidiana dos resíduos da história de que é feita a 
cidade, contributo fundamental à consciência da história e do devir.”37

 
Enquanto transformador, o arquiteto deve ter em conta os padrões 
preexistentes de determinado território. Esta questão é mais imediata 
a quando de uma intervenção em contexto histórico. Desde logo, isto 
apresenta-se como um problema porque, definindo uma parte do ter-
ritório como histórico, diferente da restante “cidade”, implica olhar o 
território com diferentes medidas, restrições e rigor.

“O problema dos centros históricos, ou seja, de como construir e operar 
nos centros históricos revelou as insuficiências da arquitetura contem-
porânea na mesma medida que o problema das periferias urbanas. A 
questão não pode ser abordada apenas do ponto de vista da relação 
entre o velho e o novo, já que se trata do ambiente urbano ou do am-
biente natural, mas desde o ponto de vista da modificação necessária 
que produzirá qualquer intervenção.”38

 
Mais do que um projeto em contexto histórico, devemos ter em conta 
a intervenção em si e aquilo que promove enquanto elemento em po-
tência de determinada urbanidade. Não podemos identificar o urbano 
como um conjunto de partes com valor e outras sem, onde o “centro 
histórico” retem a maior parte dos elementos culturais da sociedade, 
quanto que tudo o resto não passa de uma massa amorfa que se espalha 

37 SIZA, Álvaro; A cidade que temos, op.cit., p.19.
38 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, p.295.

57. Vista sobre a ribeira do Porto, 1967, dis-
ponível no arquivo municipal do Porto;
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indefinidamente. Esta leitura é relevante, na medida em que, o ato de 
projetar deve descodificar os valores arquitetónicos e os padrões mor-
fológicos, independentemente do lugar da intervenção. Isto leva-nos ao 
problema de abordagem da arquitetura contemporânea, na qual Siza, 
identifica dois padrões de intervenção. Por um lado, ”A de relativizar o 
alcance dos planos, por considerar, na situação contemporânea ilusório 
ou impossível o controle qualitativo desses crescimentos, valorizando 
por isso a introdução de brilhantes objectos autónomos, núcleos que, 
possam desencadear uma transformação ajustada e excitante”39 e em 
contrapartida, “A de manter ou recuperar, como instrumento de plano 
e de projecto, a ideia de continuidade histórica, mais do que de ruptu-
ra, não como expressão de conservadorismo, mas em resultado de uma 
análise alargada à história recente. – e à outra.”40

Os brilhantes objetos, assim como a ideia de continuidade, devem ser 
tidos em conta em qualquer espaço urbano. Isto porque, a arquitetura 
de tendência, mais do que a repetição de um elemento urbano, é um 
padrão morfológico, produto da intervenção de determinada socieda-
de. Por outras palavras, o problema não é o edifício com valor históri-
co, nos antípodas da vivenda na perifieria (que aparentemente não tem 
qualquer valor cultural) mas sim, perceber que ambos pertencem à sua 
tendência. A continuidade deve-se estabelecer de acordo com a circus-
tância, isto porque, o valor de uma casa burguesa do século XIX seria 
muito reduzido, quando edificada num contexto como por exemplo a 
rua das Fontaínhas.

Podemos dizer que, numa àrea residecial,  a arquitetura de tendência 
encontra a sua expressão máxima. Isto porque, enquanto elemento me-
diador entre a sociedade e a paisagem, esta adquire importância cul-
tural , não apenas pela qualidade arquitetónica mas sim pelo caráter 
utilitário. Obra viva, individual e coletiva, desde a casa à frente de rua, 
ao urbano. Arquitetura de tendência que reflete em certa medida, a so-
ciedade que a produz, onde o indivíduo, semelhante aos seus vizinhos, 
habita o urbano de forma idêntica. Daqui podemos concluir a impor-
tância da arquitetura e dos diversos padrões que produz no território, 
construindo assim diversas tendências, ou seja, diversas urbanidades.
 
A consciência da história (do lugar) não é, portanto, a valorização do 
“urbano velho”, mas sim, ter em conta os valores arquitetónicos que 
marcaram a construção do ambiente urbano. Como tal, o novo edifí-
cio não deve assumir um papel intrusivo nesse contexto urbano, detur-
pando a lógica morfológica do mesmo.“So desta maneira a arquitetura 
pode medir-se com a história e ela mesma ser história. Não por causa de 
qualquer suposição historicista, nem por tradicionalismo, mas porque se 
constrói sobre uma experiência geral, universal, das próprias coisas que 
rodeiam o homem. Neste sentido, a realização está estreitamente ligada 
ao utensílio; este mostra-nos que a função também está historicamente 
determinada, e que, em última análise, também é um feito cultural.”41

39 SIZA, Álvaro; Gregotti, op. cit., p.313.
40 ibidem;
41 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, p.297.
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“As cidades cresceram e crescem pelas oportunidades reais ou ilusórias 
que oferecem, pela esperança, de algum modo confirmada numa exis-
tência mais justa e universalmente prometedora. Não crescem em ime-
diata beleza. A beleza revela-se por lenta e longa acumulação e selecção. 
A cidade é a um tempo lugar protegido e aberto, lugar de intercâmbio 
e de preservação das mais fundas raízes, onde se associam estabilidade 
e mudança, acesso à cultura e violência. A contribuição do arquitecto 
neste complexo contexto é sobretudo e necessariamente de cariz con-
servador: ele trabalha ao serviço e no respeito de um Homem que não 
muda tão vertiginosa e radicalmente como alguns pretendem. A arqui-
tectura da cidade é maioritariamente uma arquitetura de repetição e de 
continuidade, sujeita a um ritmo quase sempre lento. (…) E contudo, é a 
qualidade desse tecido imerso e imenso que torna possível a emergência 
do edifício singular, protagonista e intérprete de um desejo ou necessi-
dade que a cidade invoca e assume como símbolo.”42

De certa forma a sociedade continua a precisar das mesmas coisas à 
séculos. O edifício representa o espaço de abrigo em relação ao exterior. 
Posto isto, o desejo de novidade, por oposição a uma arquitetura de ten-
dencia apresenta-se de diferentes formas. Por um lado, a sociedade do 
consumo em que vivemos promove essa mudança abrupta das tendên-
cias, tal e qual como a moda (vestuário). Do ponto de vista do utilizador 
essa novidade pode ser encarada como acesso a melhores condições de 
habitabilidade. No que diz respeito à prática arquitetónica, a ambição 
à obra que rompe com a envolvente pode expressar um progresso tec-
nológico, o que nem sempre é o caso. O que observamos no contexto 
urbano do projeto de dissertação, é uma ausência de qualidade. 

Se por um lado a “cidade” é um organismo que ao longo do tempo vai 
selecionando as suas partes mais relevantes, conferindo-lhes assim, um 
caráter premanente, por outro, as novas construções sobrepõem-se 
sem qualquer capacidade de articulação. O espaço urbano perde du-
plamente porque além de não se enquadrar na linguagem preexitente, 
acaba por enfatizar o seu desenho pobre.

Esta ambição por uma continuidade, uma obra anónima, pela capacida-
de de compreender o valor arquitetónico antecendente não defende a 
inexistência dos edifícios de exceção. O que se procura estabelecer é o li-
mite necessário para que a relação entre edifício singular (monumento) 
e conjunto habitacional  continue a existir. Não se trata de tentar anular 
a diversidade, mas sim de agrupar partes do território, de acordo com a 
sua linguagem arquitetónica. Compreender que uma torre de escritórios 
de dezenas de pisos não deve coexistir com um conjunto de moradias de 
apenas dois pisos.

Arquitetura de tendência é a arquitetura da escala adequada, do con-
tacto o menos impositivo possível a preexistências com valor cultural, 
sejam elas de qualquer classe social. Uma arquitetura que procura das 
as mãos em vez de se sobrepor através de uma aparente “juventude”, 
que na maior parte dos casos é efémera e impotente.
42 SIZA, Álvaro; Porquê um arquitecto e porquê eu?, op.cit., p. 297.
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Além da escala, essa continuidade estabelece-se pela relação com a rua 
e com o logradouro, assim como pela tipologia construtiva do edifício. 
Mais do que os materiais utilizados importa a métrica e proporção dos 
vãos, os elementos que compõem os alçados e que do ponto de vista 
global conformam a atmosfera urbana.
 
“Acima de tudo, preocupa-me manter a continuidade histórica, a conti-
nuidade da cidade. O centro histórico é algo sempre muito compacto e 
vivo, regista a história e os acontecimentos da cidade, portanto, é muito 
revelador a respeito do que há a fazer antes da construção de um novo 
edifício ou à recuperação de um existente. A qualidade de um centro his-
tórico não está tanto nos seus valores arquitetónicos, mas na atmosfe-
ra que transmite. A respeito da recuperação arquitetónica de um lugar, 
compartilho a ideia de integridade.”43

 
“Para tal se atingir é indispensável a presença física, o fio condutor inin-
terrupto das construções que conformaram e transformaram a Histó-
ria. Uma presença integra. Local e universal. É preciso não violentar os 
muros bem fundadas, ou o solo que os moldou e que moldaram – por 
obsessiva ânsia de uma modernidade tantas vezes desintegradora de 
construções e do seu assentamento, (…) E é preciso não construir deser-
tos vedados, palácios desfigurados; sobretudo não construir mais do que 
o necessário. Sem o arquivo instentâneo da Memória não há invenção; 
nem chave alguma abrirá as portas exactas.”44

43 SIZA, Álvaro; El sentido de las cosas, entrevista por José Morales, in El Croquis 
140, p.18.
44 SIZA, Álvaro, As chaves da cidade do Porto, in 01 textos, p.323.

58. Vista sobre a ribeira do Porto, 1967, 
disponível no arquivo municipal do Porto;
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59. Desde o jardim de S.Lázaro, observamos 
a rua das Fontaínhas como um espaço canal 
com predominante utilização automóvel. A 
frente urbana culmina com um edifício que 
rompe completamente com a lógica formal 
de ocupação do território. Apresenta uma 
linguagem que está nos antípodas dos edi-
fícios confinantes. Chega ao patamar do 
ridículo quando percebemos que se trata 
de uma “reabilitação”, no pior sentido da 
palavra. O resultado é uma anarquia de 
conceitos e elementos arquitetónicos que 
contribuem para um ruído disruptivo com 
a hierarquia, sistematização e rigor de uma 
arquitetura à espera de uma verdadeira 
reabiliação.

60.
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61. Construídas na mesma época, as ha-
bitações ao longo da rua das Fontaínhas 
traduzem uma forma de construir o urba-
no como um todo. A parcela individual, 
apresenta os mesmos elementos e lógica 
construtiva que os edifícios confinantes. 
Mesmo quando e necessário o aumento de 
mais um piso, este faz-se em consonância 
com os materiais preexistentes. O resulta-
do apresenta uma arquitetura em continui-
dade, que respeita os valores do conjunto 
acima de qualquer individualismo.

62. A importância deste modo de construir 
a cidade prende-se ainda com a capacidade 
tipológica destas construções. No capítulo 
IV identificamos as alterações ocorridas 
nestes edifícios, inicialmente de caráter 
unifamiliar, mas transformados posterior-
mente em edifícios multifamiliares.

63. As transformações não ocorreram ape-
nas no programa habitacional. Ao nível da 
rua, o que era uma frente de uma porta e 
duas janelas, transformou-se em duas por-
tas e uma janela, possibilitando um segun-
do acesso, a um possível comércio ou ilha 
nas traseiras do lote.
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64. Observando o edificado à face da rua 
como um todo, à primeira vista parece não 
haver uma unidade formal muito vincada. 
Ela não existe fruto das manipulações a que 
cada edifício foi sujeito ao longo do tem-
po. Aumento de um terceiro piso durante 
o século XIX, edifícios do século XX como 
é exemplo o edifíco de gaveto (entre a rua 
das Fontaínhas e rua Alexandre Herculano) 
e ainda reabilitações ao longo dos últimos 
anos. Dispersa, uma tendência só é possível 
identificar analisando fragmentos da rua. 
Como são exemplo os dois lotes mais pró-
ximos na imagem à esquerda.

65. São bastante diversas as intervenções 
ao longo da rua das Fontaínhas. Procurando 
manter a qualidade arquitetónica de tem-
pos antigos, o rua acaba por se tornar num 
catálogo de modos de intervir. Algumas in-
tervenções apresentam-se dissimuladas na 
linguagem anterior, outras transformam-
-nas, criando mutantes, “aberrações” de 
natureza singular que esquecem completa-
mente o meio onde se situam.

66.
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69. Uma arquitetura de tendência, capaz 
de manter a sua identidade independen-
temente da utilização e preservação. Nesta 
imagem podemos observar essa continui-
dade, que acaba por disfarçar algumas alte-
rações ocorridas ao lngo da história. Da di-
reita para a esquerda, edifícios reabilitados 
mantêm a linguagem original do edifício. 
Note-se as posições distintas face à caixi-
lharia, onde no primeiro se assume um vão 
com janela de sacada, assumindo o vidro na 
totalidade, enquanto que o segundo edifí-
cio procura imitar os pinázios que suporta-
vam os vidros de pequena dimensão. Um 
exemplo original, do sistema utilizado quer 
em janela de sacada quer em janela de gui-
lhotina é visível no terceiro edifício.  Per-
manecem as caixilharias originais, o que já 
não se observa no edifício imediatamente 
abaixo. Por uma questão de sobreamente 
e isolamento térmico, os estores salientes 
transformam a linguagem do edifício. Ain-
da assim o ritmo e proporção dos vão, as 
varandas e  o friso continuo, são elementos 
essênciais para manterem a continuidade 
do conjunto.

68. Dois edifícios que seguem as mesmas 
diretrizes mas não constituem em si um 
modelo. Enquanto elementos de um mes-
mo tipo, apresentam uma continuidade 
formal mas que não limita o desenho indi-
vidual de cada um. Veja-se a diferença no 
contacto com a rua, no primeiro piso com a 
colocação de vãos distintos e varanda. Ain-
da assim há uma continuidade muito vinca-
da, com o alinhamento da parte superior 
dos vãos nos primeiros dois pisos, assim 
como o alinhamento das varandas. 
É possível identificar a utilização de um mo-
delo para os vãos que compõe os alçados. A 
sua repetição confere unidade na leitura da 
rua como um facto urbano.

67.
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71. A frente de rua vazia corresponde ao li-
mite do terreno do projeto de dissertação. 
Entre um edifício em fraco estado de pre-
servação e uma reabilitação, a escala torna-
-se determinante para a implementação do 
edifício a propor. 

70. Embora apresente um estado de degra-
dação avançado, este edifício transporta 
um conjunto de elemento determinantes 
para a consolidação do ambiente urbano 
preexistente. A sua escala, idêntica aos 
restantes edifícios da rua das Fontaínhas, a 
proporção dos vãos e o caráter unitário dos 
materiais que utiliza no seu sistema cons-
trutivo foram influências determinantes 
para o projeto da dissertação.

72.
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73. Contrariamente ao edifício em ruína, 
este apresenta-se como uma reabilitação 
recente. O modo como estabelece relações 
com o edifício confinante, assim como a 
proporção dos vãos utilizados desvirtua 
qualquer tentativa de continuidade com a 
linguagem arquitetónica antecedente. Isto 
para não falar da utilização do granito como 
imitação do sistema construtivo do vão, li-
mitando-se a uma simples moldura.  

76. Nesta imagem de arquivo podemos 
observar um conjunto de habitações demo-
lidas no início do século XXI. Integraram o 
projeto de Álvaro Siza para o Lugar da Se-
nhora das dores, fazendo parte da segunda 
fase do projeto. Enquanto memória de uma 
forma que já não existe, destaca-se a rutura 
de escalas entre o pequeno casario e o edi-
fício que permanece em ruína atualmente. 

74.

75.
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77.

79.

78.

80.
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82.

81.

83. 84.
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85. Painel La Città Analoga (1976), de Aldo 
Rossi, Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin e 
Fabio Reinhart.
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86. Montagem de fotografias aéreas da ci-
dade do Porto, lugar das Fontaínhas - Arqui-
vo Municipal (1939).
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87. Aldo Rossi durante a preparação da ex-
posição “Europa-América:Centro histórico 
- subúrbuio”. (1976)

 3.7 A CIDADE ANÁLOGA DE ALDO ROSSI E O LUGAR DAS FONTAÍNHAS – 
CIDADE COMO UM CONJUNTO DE BAIRROS

“ (…) podemos apontar dois aspetos do problema da cidade e do projeto 
para trabalhar: a) considerar a cidade por partes distintas, com a sua 
precisa conformação arquitetónica e a sua própria vida; b) Valorizar o 
princípio da analogia; de uma arquitetura que, mediante relações ana-
lógicas, mediante associações, possa continuar o discurso da cidade.”45

 
A cidade análoga, uma composição gráfica da autoria de Aldo Rossi, tem 
como objetivo neste trabalho articular um conjunto de conceitos e leitu-
ras sobre o território com a realidade do contexto urbano do projeto de 
dissertação. Cria-se assim uma analogia entre uma cidade idealizada e a 
realidade. Em parte, sintetiza a obra escrita de Rossi, entre a procura de 
um sistema de análise científico e a influência da memória no desenvol-
vimento do projeto. O percurso que esta toma, surge entre a realidade 
captada pelo observador e pela construção que o mesmo faz no territó-
rio imaginado. A cidade análoga é como que uma mesa desordenada, 
um campo analógico que permite associar os diversos fragmentos, cons-
truindo assim uma narrativa própria.
 
“Falar de cidade por partes, como disse outras vezes, significa simples-
mente considerar a inutilidade de um desenho global da cidade como se 
fosse a projeção sobre um plano horizontal de uma forma geométrica 
abstrata. Trata-se de estudar e compreender cada episódio urbano, de 
intervir nos pontos nodais com uma planificação rígida, mas com um 
programa, que como todos os programas se desenvolve e modifica com 
o tempo.”46

 
Na introdução à edição portuguesa de “Arquitetura da cidade”, afirma 
que foram as teses defendidas neste livro que o conduziram à teoria 
da cidade análoga e como o próprio indica, “A cidade análoga pode en-

45 ROSSI, Aldo; Ciudad y proyecto, op.cit., p.20.
46 ibidem.

88. Aldo Rossi, Casa do estudante, Chieti 
(1976);
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tender-se como um procedimento compositivo com charneira em alguns 
factos fundamentais da realidade urbana e em torno dos quais constitui 
outros factos no quadro de um sistema analógico.”47  Para expor este 
problema, tomou como referência a perspetiva de Veneza do pintor Ca-
naletto. “Os três monumentos paladianos (representados nessa obra), 
de que um é um projecto, constituem assim uma Veneza análoga, cuja 
formação é efetuada com elementos tão certos e ligados à história da 
arquitectura como à da cidade. Esta referência servia-me para mostrar 
como a operação lógico-formal podia traduzir-se num modo de projec-
tação – a hipótese, portanto, de uma teoria de planeamento arquitectó-
nico em que os elementos são prefixados, formalmente definidos, mas 
onde o significado que resulta no termo da operação é o sentido autênti-
co, imprevisto, original da pesquisa. Esse é um projecto.”48

 
“O princípio da analogia, permite-nos considerar o construído, não como 
um plano de fundo mais ou menos sugestivo, mas como um material da 
nossa mesma construção. (…) Só conscientes de quão diversos, atual-
mente, podem ser os problemas, devemos considerar o aspeto físico da 
construção como elemento primário, integral, independente das formas 
que citamos. O melhor ainda assim no nosso construir é que podemos 
servir-nos destas formas que, como formas, são mais fortes que os usos 
e o tempo.”49

 
Ainda que projete um conceito abrangente, no que diz respeito à leitura 
do território, esta obra é autobiográfica. “A partir de certa altura da mi-
nha vida passei a considerar a profissão ou a arte como uma descrição 
das coisas e de nós próprios.”50 Um atlas desenhado, em que cada frag-
mento compõe a sua perspetiva sobre a Arquitetura, enquanto produto 
do Homem quenão era apenas uma colagem, mas uma experiência pe-
dagógica radical, onde o trabalho propunha uma teoria na forma de uma 
única imagem, produzida coletivamente.
 
“Talvez a observação das coisas tenha sido a minha mais importante 
educação formal; depois, a observação transformou-se numa memória 
destas coisas. Agora, parece-me vê-las a todas como se fossem instru-
mentos numa fila perfeita;(…)Mas esta listagem entre imaginação e me-
mória não é neutra, ela regressa sempre a alguns objectos e, nestes, 
participa também na sua deformação ou, de algum modo, na sua evo-
lução.”51

Enquanto síntese da sua obra escrita desde a década de sessenta, a ori-
gem da cidade análoga remonta a 1973, na XV Trienal de Milão.52  “Esta 
grande pintura, com sete metros de comprimento por dois de altura, 

47 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, op.cit., p.20.
48 ibidem.
49 ROSSI, Aldo; Ciudady proyecto, op. cit., p.20.
50 ROSSI, Aldo; Autobiografia científica, op.cit., p.23
51 ROSSI, Aldo; Autobiografia científica, op.cit., p.49.
52 http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbe-
te=1629(09-03-2020/ 14:59); “A obra apresentava uma paisagem imaginária, com uma 
montagem de referências que davam base ao discurso de retomada da “arquitetura 
racional”. Três anos mais tarde, para a Bienal de Veneza de 1976, Rossi faz outra versão 
sobre o tema, desta vez numa colagem realizada em conjunto com Eraldo Consolascio, 
Bruno Reichlin e Fabio Reinhart.”

89. Canaletto, Capriccio palladiano (1745);

90. Aldo Rossi, O pórtico de Modena, 
(1977);
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representava uma paisagem urbana, composta por obras arquitetónicas 
de referência, numa justaposição improvável.”53 Consequentemente, em 
1976, convidado para a Biennal de Veneza, na exposição: Europa-Ame-
rica: Centro storico-suburbio, Rossi procura apresentar a sua perspetiva 
sobre a cidade, cuja natureza em continua transformação, é determina-
da pela imaginação histórica – memória coletiva, lugares e edifícios. “Na 
obra em questão, Rossi e seus colaboradores elaboraram uma colagem 
onde são justapostos desenhos e imagens coletados em livros e arqui-
vos, com referências vão desde as mais remotas até a produção contem-
porânea, incluindo obras dos próprios autores. A faixa central é domi-
nada por projetos dos autores, como o edifício do Bairro Gallaratese, a 
Praça em Segrate, um detalhe da proposta do Cemitério de San Cataldo 
em Módena (sobreposto a um desenho de Cidade Ideal Vitruviana, de 
Giovanni Battista Caporali) e as Casas em Borgo Ticino. Outros elemen-
tos de destaque incluem a proposta para o Complexo Residencial em San 
Rocco, um detalhe de um desenho de Aldo Rossi conhecido como Espaço 
Fechado, Vista Interna (1974) [Spazio Chiuzo, Interno] e, no canto supe-
rior direito, um detalhe do quadro Davi e Golias (ca. 1625), de Tanzio da 
Varallo. Em mais detalhe, identificam-se também desenhos de Piranesi, 
uma planta baixa da Catedral de Ronchamp, de Le Corbusier, além de 
obras que vão do Renascimento ao Barroco.”54

 
A colagem, incorporava, no seu modo de produção colaborativo, uma 
ideia de memória coletiva, indo além da abordagem autoral da produção 
de imagens, na pedagogia tradicional.  Esta postura, indicava os aspetos 
principais explorados por Rossi até então, onde a arquitetura construída 
era resultado da agregação de outras arquiteturas. Daí resulta o signifi-
cado analógico desta obra, que não se pode explicar por si mesma, mas 
apenas pela referência a elementos exteriores a ela.

Em relação ao teatro científico, Rossi apresenta o mesmo argumento: 
“Este seria talvez o projecto onde as analogias, identificando-se com as 
coisas, alcançariam de novo o silêncio. As relações são um círculo que 
não se fecha; (…) Não é no purismo, mas na ilimitada contaminatio das 
coisas, das correspondências, que o silêncio regressa; o desenho pode 
ser sugestivo, e enquanto se autolimita, alarga-se à memória, aos ob-
jectos, às situações. O projecto persegue uma trama de nexos, de recor-
dações, de imagens embora saiba que por fim deverá escolher esta ou 
aquela solução”55

“Esta autobiografia dos meus projectos é o único modo para poder falar 
dos meus projectos, embora nenhuma das duas coisas tenha importân-
cia. Significa talvez esquecer a arquitectura e provavelmente já a havia 
esquecido quando falei da cidade análoga ou em cada vez que repeti 
neste texto que qualquer experiência me parecia definitiva e que me era 
difícil determinar um antes e um depois.”56

53 http://radical-pedagogies.com/search-cases/e08-eth-zurich/ (10-03-
2020/10:30)
54 http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbe-
te=1629; (10-03-2020/ 12:00)
55 ROSSI, Aldo; Autobiografia científica, op.cit., p.63.
56 ibidem., p.90.

92. “La ciudad analoga”(1973) (Arduino 
Cantáfora) - Quadro baseado na teoria de 
Aldo Rossi; (Revista “2C Construccion, nº2, 
Aldo Rossi, 1 Parte, abril de 1975, p.14).

91. Secção de arquitetura da XV Trienal de 
Milão (1973) - zona dedicada a projetos 
para várias cidades europeiras; (Revista “2C 
Construccion, nº2, Aldo Rossi, 1 Parte, abril 
de 1975, p.15).

93. Aldo Rossi, Teatro do mundo, Veneza, 
(1979);
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94. Quadro La Città Analoga (1973), de Arduino Cantafora, elaborado a pedido de Aldo 
Rossi para a mostra “Architettura-Città”. (Archivio fotografico © La Triennale di Milano).

 

Um aspeto interessante apresentado na cidade análoga tem a ver com a 
sobreposição de tempos, de morfologias. Algo que nos permite encarar 
o território que chega até nós, como é exemplo o lugar das Fontaínhas. 

“É por isso que na construção de um lugar, relativamente consistente, 
disponível para modificações pessoais, ainda é qualquer coisa que pos-
so aceitar numa limitada desordem das coisas, com probidade e para 
melhor responder à nossas possibilidades. Parecia-me, assim, ir além 
de qualquer vanguarda superficial. Pode também ser este o significado 
de alguns desenhos meus entre 1974 e 1980. (…) Estes desenhos eram 
como uma encenação concentrada e sintética de um filme;”57

“Aproximava-me, assim, da ideia de analogia que era para mim, em pri-
meiro lugar, um campo de probabilidades, de definições que se aproxi-
mavam da coisa reportando-se umas às outras;”58 

57 ROSSI, Aldo; Autobiografia científica, op. cit., p.113; “A única experiência neste 
campo, o cinema, tinha-a iniciado com a Trienal de Milão de 1973; o filme tinha o título 
do mais belo ensaio de arquitectura, Ornamento e Delito, e era uma colagem de obras 
de arquitectura e partes de filmes, na tentativa de inserir o discurso da arquitectura na 
vida e ao mesmo tempo vê-lo como fundo das vicissitudes do homem.(…) Caía também 
o discurso da técnica; e agora, penso que a realização desta curta-metragem possa ser a 
prossecução de tantas coisas que vou procurando na arquitectura.”
58 ibidem, p. 123.

95. Aldo Rossi, Estudos para a unidade resi-
dencial de Monte Amiata, (1972-1973);

96. Aldo Rossi, Cemitério de Módena, pin-
cel sobre papel, (1971);
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4. VALIDAR O PROJETO ENTRE OS CONCEITOS DE TIPO E MODELO

“Em cada país a arte de fabricar regularmente nasceu de um gérmen 
preexistente. Em tudo é necessário um antecedente; nada em nenhum 
género provém do nada; e isto não pode não aplicar-se a todas as inven-
ções dos homens.”1 

Perante o estudo da urbanidade existente tendo em vista o projeto de 
arquitetura, é necessário um aprofundamento e caracterização dos ele-
mentos que a compõe. Auxiliares a essa análise são os conceitos tipo 
e modelo, utilizados ao longo da história como fragmentos que conso-
lidam determinada estrutura urbana. Entendidos aqui como conceitos 
arquitetónicos que podem ser estudados individualmente ou em con-
junto. Compreender as variantes da sua utilização permite consolidar o 
modus operandi do projeto, tornando-se não só fragmento adicionado, 
mas também transportando o conhecimento mais aprofundado da rea-
lidade vigente.

Através da leitura de Arquitetura da cidade, de Rossi e de Projetar um 
edifício: Oito lições de arquitetura, de Ludovico Quaroni, os temas tipo-
logia e modelo tiveram um forte impacto pela pertinência e atualidade 
que têm e pelo potencial que dão ao projeto, servindo de plataforma 
de experimentação. Se por um lado o contexto morfológico do mesmo 
contém a tipologia da casa burguesa do seculo XIX, delimitando por 
exemplo a Rua das Fontaínhas, ou a tipologia linear das ilhas, visível ao 
longo da Rua de S.Vitor, por outro, modelos distintos irrompem em in-
teriores de quarteirão, seja o caso do bairro de S.Vitor, projetado por 
Álvaro Siza ou o Bairro Alexandre Herculano. Estes elementos urbanos 
que coexistem numa área reduzida são sinónimo de uma estratificação 
social acentuada, mas ao mesmo tempo demonstram uma urbanidade 
plural, minimamente democrática, não existindo assim uma segregação 
social, como são exemplo os bairros camarários, construídos no pós-
-guerra. Face a este contexto, o projeto ganha um potencial não por si 
só, mas pela possibilidade de contacto com o que o rodeia. É a riqueza 
do edificado envolvente que permite ao projeto desenvolver-se de for-
ma consistente, agarrado a valores arquitetónicos que fazem parte da 
identidade do lugar e da memória coletiva dos seus habitantes.  

4.1 OS CONCEITOS

Aldo Rossi invoca no seu livro as palavras de Quatremère de Quincy para 
se aproximar da origem desta problemática. Socorrendo-nos da tradu-
ção do professor Francisco Barata podemos indicar que “A palavra tipo 
não representa tanto a imagem de uma coisa para se copiar ou para se 
imitar perfeitamente, quanto a ideia de um elemento que deve ele pró-
prio servir de regra ao modelo.”2

  

1 Quatremère de Quincy; Dizionario Storico de Architettura, trad. Prof. Francisco 
Barata, in Transformação e permanência na habitação portuense : as formas da casa na 
forma da cidade / Francisco Barata Fernandes. -  2ª ed. - Porto : Faup Publicações, 1999.
2 ibidem.
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Rossi, identifica ainda o tipo como produto do homem, que procura criar 
espaços para as suas necessidades quotidianas, é de certo modo uma 
das primeiras formas de manipular e organizar-se na natureza. “O tipo 
vai-se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e as aspirações 
de beleza; único e, contudo, variadíssimo, em diferentes sociedades, está 
ligado à forma e ao modo de vida. É, portanto, lógico que o conceito 
de tipo de constitua como fundamento da arquitetura e se vá repetindo 
quer na prática quer nos tratados.”3  O mesmo, salienta posteriormente 
que o tipo é informação que antecede a própria forma, ou seja, o tipo 
identifica um conjunto de elemento que fazem parte do todo, ainda que 
se possa materializar de variadíssimas formas. Rossi alerta ainda para 
o erro analítico de identificar o tipo, através da distribuição funcional 
de um edifício, evitando assim uma leitura superficial do mesmo. “Um 
grande problema, uma questão que se surge em toda a história da ar-
quitetura, constituindo um dos pontos chave da nossa disciplina. (…) 
identificar o tipo com a distribuição é um erro básico.”4 Mais do que uma 
organização programática, o tipo traduz um modo de ocupar o espaço 
urbano de determinado conjunto ou sociedade, e só é possível ser iden-
tificado após a construção de vários exemplares/variantes. O que não 
acontece com o modelo, que ”entendido segundo a execução prática da 
arte, é um objecto que se deve repetir tal qual é: o tipo é, pelo contrário, 
um objecto segundo o qual cada um pode dele conceber obras, que não 
se assemelharão nada entre elas. Tudo é preciso e dado no modelo; tudo 
é mais ou menos vago no tipo.”5 Quaroni acrescenta: “Em substância, a 
palavra “modelo” conserva no seu uso corrente (…) a referência direta 
ou transferida à obra única e irreproduzível, que, no entanto, pode im-
pulsionar a outras pessoas distintas do autor original, a repetir algumas 
das suas características, e isso deve-se precisamente ao seu caráter de 
perfeição e de “exemplar”.”6 

Importa referir ainda que,“o modelo é um único original e concreto que 
contém um máximo de valores específicos e que se distingue pela sua 
riqueza e perfeição mais que pela sua esquematização e redução, como 
ocorre contrariamente no tipo, que é síntese à posteriori, classificatória 
e não criativa de características invariantes e não originais, esquemati-
zados segundo alguns critérios possíveis.”7 

4.2 A IMPORTÂNCIA DO TIPO
 
Vistas as diferenças entre os dois conceitos, é importante compreender 
a relevância da tipologia para o desenho da morfologia urbana. Se o tipo 
é produto transformado pela sociedade consoante as suas necessida-
des, então o tipo é uma manifestação cultural. Enquanto que o modelo 
pode ser visto como produto da capacidade intelectual, de síntese, do 
indivíduo, o tipo é a expressão máxima do modo como essa sociedade 
se instala no território. “Neste sentido, a relação entre a tipologia (ou 
3 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, op.cit., p.52.
4 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, op.cit., p.187.
5 Quatremère de Quincy; Dizionario Storico de Architettura, op.cit.
6 QUARONI, Ludovico; Proyectar un edifico: ocho leciones de arquitectura, MA-
drid, Xarait Ediciones, 1980, p.63.
7 ibidem., p.87.
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melhor, os tipos) construtiva e a morfologia urbana, é tomada em cer-
to sentido como modelo teórico para o estudo da cidade, precisamen-
te através da eleição dos parâmetros tipo e forma.”8 Segundo Rossi, tal 
acontece porque: “Um argumento deste tipo pressupõe conceber o feito 
arquitetónico como uma estrutura que se revela e é reconhecível por ela 
mesma. Se este algo a que podemos chamar de elemento típico ou sim-
plesmente, o tipo, é uma constante, pode falar-se em todos os feitos ar-
quitetónicos. Por isso é também um elemento cultural, e como tal, pode 
falar-se nos diversos feitos arquitetónicos; assim, a tipologia converte-
-se no momento analítico da arquitetura, e pode-se determinar, todavia 
melhor no âmbito dos feitos urbanos. Este processo de redução é uma 
operação lógica necessária, e não se pode falar de problemas de forma, 
ignorando esses pressupostos. Ainda quando, mais do que um processo 
de redução, pelo que logicamente o tipo seria o núcleo da arquitetura, é 
mais correto falar de processo de identificação, enquanto o tipo não exis-
te antes da arquitetura, mas que representa um papel próprio na criação 
da mesma. O tipo é, portanto, constante e apresenta-se com caracterís-
ticas de necessidade e universalidade; ainda que, quando determinados, 
reagem dialeticamente com a técnica, com as funções, com o estilo, com 
o caracter colectivo e com o momento individual do feito arquitetónico.”9

  
O tipo não antecede a arquitetura e é um instrumento que permite a 
criação da mesma, na medida em que, ao estarmos a produzir pela pri-
meira vez uma obra arquitetónica segundo determinadas informações, 
ela será sempre num primeiro momento, um protótipo. O tipo só se es-
tabelece como tal, quando um conjunto de sucessivas transformações, 
ao longo do tempo, permitem identificar vários exemplos, variações que 
pertencem à mesma “família”. Criando uma analogia, e tendo o tipo 
como manifestação cultural de determinada sociedade, a sua importân-
cia revela-se se entendermos a habitação como um espaço que deve 
acolher determinadas funções, assim como possibilitar espaços hierar-
quizados que diluam o confronto entre o espaço público e privado. O 
tipo seria, portanto, um aglomerado de pré-conceitos, uma sala, um 
quarto, uma casa de banho, um escritório, etc. Esta informação, pré-pro-
jeto, traz consigo uma infinidade de valores associados a cada espaço e 
à relação que se estabelecem entre eles, sem no entanto condicionar as 
dimensões arquitetónicas.10

E que valores são esses? Podem ser, por exemplo, o valor do espaço 
coletivo, partilhado por uma família, um grupo de amigos, ou os dife-
rentes espaços individuais que permitem o conforto da intimidade, do 
isolamento de um casal, do refúgio individual, etc. Estes valores par-
tilhados por determinada sociedade conferem a ideia de uma cultura 

8 QUARONI, Ludovico; Proyectar un edifico: ocho leciones de arquitectura, 
op.cit., p.88.
9 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, op.cit., p.188.
10 Esta observação ímportante porque demonstra a capacidade de transforma-
ção e adaptação do tipo face ao modelo. O tipo engloba antes do projeto,  um conjunto 
de valores arquitetónicos intrínsecos aos espaços a construir, podendo adquirir as mais 
variadas dimensões e relações, enquanto que no modelo há uma imposição de um 
desenho que cristaliza essas mesmas relações, não podendo ser alteradas, para que a 
qualidade arquitetónica e o trabalho de síntese se mantenham preservados.

97. Rua das Fontaínhas e a tipo enquanto 
regulador da morfologia urbana existente.
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espacial. O modo como as pessoas vão vivendo os diferentes espaços 
ao assemelhar-se, indica a pertença a determinado tipo. Quando trans-
portados todos esses valores para a obra arquitetónica, após o projeto, 
identificamos uma variedade formal muito grande, o que não inviabiliza 
a existência de tal cultura identitária do modo como uma sociedade ocu-
pa e se relaciona entre os limites da sua habitação.

Estes aspetos tornam mais evidente o conceito de tipo, quando este, 
contribui para uma linguagem arquitetónica comum aos diversos frag-
mentos. O tipo ultrapassa a barreira funcional e utilitária dos espaços a 
edificar para se expressar também na forma como os edifícios são cons-
truídos. A linguagem dos diversos fragmentos aproxima-se de um todo 
unitário, tanto pelos sistemas construtivos utilizados, como pela relação 
de vãos entre o lote e a rua ou o logradouro. Rossi salienta que quando 
um tipo é utilizado repetidamente, este pela importância que adquire 
em determinado contexto, pode tornar-se também elemento identitá-
rio, valor identificável nos factos urbanos. “Se este algo, que podemos 
chamar o elemento típico ou simplesmente o tipo, é uma constante, é 
verificável em todos os factos arquitetónicos. Portanto, é também um 
elemento cultural e como tal pode ser pesquisado nos diversos factos 
arquitetónicos; a tipologia torna-se assim em grande parte o momento 
analítico da arquitetura, mais facilmente individualizável ainda ao nível 
dos factos urbanos.”11 É aqui que podemos identificar “a importância da 
arquitectura menor na caracterização e dentificação da cidade”12, aqui-
lo que Rossi identifica de cidade manufato como facto urbano. Tendo 
isso em conta é crucial o estudo da tipologia como regra permeável à 
mutação, mas que sendo parte consegue compor um todo unitário, as-
sim como o estudo do modelo, construído a partir de dentro, individual, 
contrariamente ao sentido coletivo da tipologia, mas que liberta temas 
da arquitetura como o da habitação, possibilitando mudanças de para-
digma, novos ideais que regeneram a urbanidade existente.

4.3 TIPOLOGIA CONSTRUTIVA NA RESIDÊNCIA

Embora possamos separar um conceito da realidade onde posterior-
mente se formaliza é importante identificar que, tipo e modelo, enquan-
to instrumentos do projeto devem ser analisados pelas formas que se 
geram a partir dos mesmos. Isto porque, “o projeto e a sucessiva cons-
trução de um edifício colocam uma tipologia construtiva concreta no 
interior de uma morfologia urbana existente ou prevista nas grandes es-
calas do projeto urbano.” 13 Podemos então dizer que em determinados 
momentos, a própria tipologia construtiva (desde o parcelamento do 
terreno à escolha dos materiais) vai construindo a “nova” morfologia 
urbana. 

Posto isto, segundo Quaroni, a tipologia construtiva identifica-se à es-
cala do lote, da parcela. Existe, portanto, uma relação entre esta escala 
11 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, op.cit., p.54.
12 BARATA, Francisco; Tranformação e permanência na habitação portuense, 
op.cit., p. 60.
13 QUARONI, Ludovico; Proyectar un edifico: ocho leciones de arquitectura, 
op.cit., p.63.

98. Desenvolvimento urbano do século 
XVIII.
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e aquilo a que chama de morfologia urbana. Morfologia como estudo 
do bairro ou do quarteirão e tipologia, o estudo do edifício. “…é uma 
relação recíproca, no sentido de que a repetição e a disposição de um 
tipo, determina praticamente certos aspetos morfológicos, e a seu devi-
do tempo o aspeto morfológico resulta compatível com certos aspetos 
tipológicos e não com outros.”14

Tipologia construtiva, não é aqui entendida como o estudo do sistema 
construtivo dos edifícios, mas sim o estudo dos diferentes tipos de de-
terminada área. Nesta escala conseguimos identificar a habitação como 
principal problemática. Os tipos de habitações que compõe um aglo-
merado urbano determinam a morfologia urbana do mesmo. Conse-
guimos compreender, pela repetição ou diversidade das habitações se 
estas seguem um plano à escala do “bairro” ou se se apresentam como 
elementos justapostos, seguindo lógicas distintas. Rossi acrescenta ain-
da, “…podemos dizer que a tipologia construtiva pertence ao domínio 
das ciências socias; é possível que uma investigação realizada no campo 
espacial tenha contribuído para desenvolver o aspeto social de um pro-
blema. (…) Admitindo que as propostas dos utopistas do fim do século e, 
em linhas gerais, as do movimento racionalista, se moveram no âmbito 
dos problemas sociológicos e políticos, é lícito perguntar se existem mo-
delos tipológicos de caráter espacial. (…) A casa e não se fala do conceito 
abstrato de residência, mas o da casa, o alojamento, é um sistema, um 
sistema espacial formado por funções: uma função de circulação e uma 
função de estrutura. A vida doméstica desenvolve-se segundo uma or-
dem de funções, e estas funções representam o fenómeno concreto da 
circulação.”15 

“Inclino-me a crer que os tipos da casa de habitação não tenham mu-
dado desde a antiguidade até hoje, mas isso não significa, com efeito, 
sustentar que não tenha mudado o modo concreto de viver desde a an-
tiguidade até hoje e que não existam sempre possíveis novos modos de 
viver.”16  Aqui reside a principal vantagem do tipo; enquanto instrumen-
to que antecipa as formas e constrói determinada receita sobre o que é 
por exemplo uma habitação; a possibilidade de definir o que é uma casa, 
identificando um conjunto de espaço essenciais à priori, liberta com-
pletamente a conceção formal da mesma. Como consequência existe 
uma infinidade de soluções capazes de responder ao tipo, e ao mesmo 
tempo, aos modos de viver, que se vão alterando ao longo do tempo.
Rossi identifica a questão da alteração da estrutura familiar, assim como 
o modo como ocupa a habitação e ainda os grupos sociais que nela resi-
dem. Torna-se evidente que esta análise sociológica é crucial para ante-
cipar um conjunto de problemas com os quais o arquiteto terá de lidar. 
Como o próprio indica, “Espaço, sistematização e adequação do espaço, 
independência dos grupos de pessoas dentro da habitação, repouso e 
isolamento e separação das funções. Desde uma forma puramente des-
critiva, a sociologia da habitação mudou o seu estudo da evolução das 

14 QUARONI, Ludovico; Proyectar un edifico: ocho leciones de arquitectura, 
op.cit., p.63.
15 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, op.cit., p.142. 
16 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da cidade, op.cit., p.55.
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estruturas familiares e das relações sociais dentro da habitação, consi-
derando que estas estão estreitamente vinculadas e influídas pelo tipo 
de sistematização da habitação.”17

  
Consequentemente, Rossi identifica a importância da fluidez e mobilida-
de para o projeto de arquitetura. “…assistimos, desde o ponto de vista 
técnico e económico, ao fim da estaticidade relativa às construções; a 
casa converte-se num bem de consumo; os edifícios públicos e comer-
ciais têm um período de vida muito breve; à solidez da arquitetura já se 
substituem fenómenos publicitários totalmente distintos.”18  Não é mais 
possível projetar tendo em vista uma sociedade estática. O sentido de 
comunidade perde-se a cada dia tendo em vista uma sociedade que se 
faz cada vez mais pela correlação de indivíduos do que pela consolidação 
de grupos sociais. Os movimentos pendulares entre casa e local de tra-
balho assim como os sistemas de comunicação e infraestruturas enca-
minham a prática do projeto para a conceção de espaços cada vez mais 
elásticos. Uma aparente arquitetura de hotel, self-service e take-away. 
Um vai e vem constante onde o vínculo entre as formas e os seus habi-
tantes é cada vez menos importante. Resta a possibilidade de ser, aqui e 
ali, com este e aquele, no presente, tendo em vista a multiplicidade de 
pessoas e grupos sociais numa mesma área urbana. Essa variação não é 
de todo, negativa. Na verdade, o problema acontece pela diversidade e 
velocidade a que as transformações acontecem. Fernandes salienta: “O 
processo de variação de identidade tipológica só ocorre, em arquitectu-
ra, através da experimentação na obra construída. É, portanto, necessá-
rio que antes do mais existam modelos, e em quantidades significativas 
em relação à cidade, para que dos seus processos de transformação se 
possa formar um saber consuetudinário.”19  Ou seja, são as variações 
na lógica da tipologia construtiva dos edifícios, ao longo do tempo, que 
permitem identificar um conjunto de características comuns e respeti-

17 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, op.cit.,139.
18 ibidem., p. 140.
19 BARATA, Francisco; Transformação e Permanência na Habitação Portuense, 
op.cit., p.225.

99. Vista aérea sobre o conjunto de edifí-
cios que limitam, a poente, a rua das Fon-
taínhas. Pode-se observar, a repetição dos 
mesmos elementos, desde vãos verticais, 
varandas, o mesmo sistema de coberturas 
e a utilização de claraboias, iluminando o 
espaço da caixa de escada.
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vas diferenças. 

“Em todo o processo de transformação é fundamental poder demonstrar 
a existência de determinadas regras que se repetem. Correspondem à 
interpretação e eventual teorização das experiências de recuperação e 
mudança em arquitectura construída.”20 Aqui encontramos a importân-
cia da obra construída enquanto expressão de valores e representação 
de uma sociedade. A arquitetura enquanto manifestação cultural.

4.4 PERMANÊNCIA DA TIPOLOGIA NA CASA BURGUESA EM TRANSFOR-
MAÇÃO

“O estudo da relação entre habitação e família, com todas as suas im-
plicações de tipo cultural e político, encontra um terreno de aplicação 
muito interessante naquele tipo de ideologias que poderíamos definir 
como comunitárias. Nelas, ilumina-se particularmente as relações en-
tre comunidade local e democracia, entre a dimensão espacial como 
momento da vida comunitária e a vida política da própria comunidade. 
Portanto, numa relação deste tipo é evidente a aparição do problema da 
residência.”21 

No contexto do projeto da dissertação, a casa burguesa do final do séc. 
XVIII e do séc. XIX, tem tamanho impacto na morfologia do território 
edificado, que por si só serve de pretexto para o estudo mais aprofunda-
do do conceito do tipo nas dinâmicas da habitação, na cidade do Porto. 
A permanência da tipologia face às diversas condicionantes topográfi-
cas confere uma linguagem unitária ao processo de urbanização. “Tendo 
como referência um caso de estudado como é o Porto, podemos afirmar 
que a forma da cidade sobre o rio seria mais afectada se introduzíssemos 
radicais alterações no proporcionalmente das aberturas das suas habi-
tações tradicionais, ou se alterássemos a forma das suas coberturas, do 
que se alterasse um edifício singular, um monumento.”22  Ou seja, no 
contexto portuense, a tipologia construtiva presente no território faz do 
aglomerado habitacional, um facto urbano em si. É elemento preponde-
rante para a definição de uma identidade. “Como corolário, teremos que 
uma cidade perde identidade cada vez que quem nela constrói arquitec-
tura corrente não entende as características do seu conjunto edificado, 
nem está apto a realizar uma análise tipo-morfológica da área onde é 
chamado a intervir.”23

 
Torna-se evidente, a importância do estudo tipológico neste território, 
não só pela imagem urbana produzida mas também por aquilo que Fer-
nandes identifica com a sua investigação: “A principal constatação deste 
trabalho foi a capacidade de adaptação das edificações a novos usos, a 
riqueza da sua matriz de organização, as potencialidades de expansão 
e, consequentemente, a sua capacidade em permanecer na construção 

20 ibidem.
21 ROSSI, Aldo: Para una arquitectura de tendencia, op.cit., p.139.
22 FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense, op.cit., p.60.
23 ibidem.

100. Habitações da primeira metada do sé-
culo XIX. Na segunda metade do século as 
ilhas foram construídas nas traseiras destas 
antigas habitações das classes médias.
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da cidade praticamente ao longo de trezentos anos.”24  Identificamos 
nestas palavras a importância do discurso de Rossi sobre a cidade como 
manufato, o caráter da residência enquanto elemento de construção do 
urbano e a capacidade do tipo enquanto dispositivo mutável. A forma 
urbana da unidade residencial permanece ao longo de tanto tempo, re-
gulada conceptualmente pelo tipo. Permitindo este, que os elementos 
que compõe o edifício se alterem, conformando vários modos de utiliza-
ção ao longo da história. 

“De facto, quando um tipo de edifício deixa de ter capacidade de adap-
tação a novas circunstâncias, a novos usos, entra em colapso, degrada-
-se, transforma-se em ruína (…) O processo de adaptação dos edifícios 
de habitação unifamiliar, de matriz “gótico-mercantil”, a uma utilização 
plurifamiliar sistemática produziu regras que se consolidaram em tipos 
de edifícios de habitação plurifamiliar muito posteriores, com linguagem 
e materiais de construção distintos.”25

 
De modo sucinto, Fernandes identifica três fases no processo de evo-
lução da habitação burguesa na cidade do Porto. A primeira relaciona-
da com o Porto mercantilista, a segunda na época Iluminista e por fim, 
as construções durante o período Liberal. No primeiro caso, a tipologia 
construtiva desenvolve-se na área a que podemos designar por aglo-
merado medieval, dentro dos limites a muralha fernandina. Estes lotes 
caracterizavam-se por terem frentes entre três e seis metros, podendo a 
sua profundidade variar entre dez e trinta metros, conforme as caracte-
rísticas do terreno.  No caso dos lotes mais curtos, verifica-se a posição 
da escada nas traseiras enquanto que nos mais longos encontra-se a 
meio do lote. Aqui já se verifica a importância da escada enquanto ele-
mento estruturante da organização dos espaços da habitação.

Quanto ao período iluminista, este pode-se identificar pelas interven-
ções ocorridas no século XVIII, o “Porto dos Almadas”. Neste período há 
uma rutura significativa do ponto de vista urbanístico, ou seja, abdica-se 
da ideia de quarteirão para desenhar a cidade e a rua tem o papel prin-
cipal na organização do território. O aglomerado labiríntico medieval dá 
lugar a um território organizado por ruas retilíneas, com maior largura. 
Esta transformação, não inviabilizou o modo de construir a cidade an-
terior, aliás, regularizo-a. O processo de parcelamento manteve-se ao 
longo dos novos traçados viários. Os lotes resultantes mantinham a pro-
porção, sendo que as suas frentes variavam entre cinco e sete metros, 
enquanto que a sua profundidade poderia variar entre os doze e os vinte 
e dois, conforme o parcelamento. A localização das escadas mantém-se 
a meio do lote e é iluminada por uma claraboia colocada na cobertura. 
É de salientar o impacto que este período tem na construção de novos 
edifícios e na capacidade de transformação e adaptação dos mesmos a 
novos usos. É particularmente, nos edifícios construídos neste século, 
que se dá uma transformação no seu uso, tornando edifícios unifami-
liares em plurifamiliares. Habitações até então destinadas à burguesia 

24 ibidem, p.62.
25 FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense, op.cit., p.63.

101. Exemplo de habitação burguesa unifa-
miliar, com rés do chão sobre elevado, do 
final do século XIX.

102. Casa da classe média com abertura 
de uma segunda porta, dando acesso à ilha 
que se encontra nas traseiras do lote.



72

portense começam a transformar-se ao nível do rés do chão. Em vez de 
uma entrada apenas, utilizam o piso em contacto com o espaço público 
para criar estabelecimentos comerciais. Os restantes pisos, eram subdi-
vididos em pequenas frações, onde a escada era o principal elemento 
de organização.

Do ponto de vista tipológico, importa compreender as alterações sociais 
que fazem da “casa burguesa” um elemento fundamental para com-
preender a permanência e versatilidade do tipo na construção deste 
território. No século XVIII decorreu um processo de sobreocupação das 
habitações. “…o processo setecentista portuense de formação do tipo de 
habitação plurifamiliar (…) decorre da sobreocupação das casas burgue-
sas. É a via pobre, simultaneamente individualista e solitária, de criação 
provisória e casuística de habitação.”26 A escada enquanto elemento es-
truturante da tipologia, teve também um papel determinante na trans-
formação dos espaços da casa burguesa unifamiliar em edifício multi-
familiar. Destacam-se os “casos onde a caixa de escadas apresentava 
uma integração central no edifício, a sua adaptação era mais complexa 
e o patamar das escadas era simultaneamente público e privado, como 
único ponto de ligação entre as frentes e as traseiras, assegurando a 
circulação para os restantes pisos. Nos edifícios mais largos era possível 
a existência de uma passagem interna do lado oposto das escadas que 
assegurava o seu caráter independente como ponto de acesso público 
aos diferentes pisos.”27

 
“São conhecidos exemplos de habitações com a cozinha e sala de um 
lado de uma caixa de escadas colectiva e os quartos localizados do outro 
lado; exemplos de habitações com sala e cozinha num piso e quartos 
noutro piso, fazendo-se a ligação através da caixa de escadas colecti-
va; exemplos em que o último lanço, ou os dois últimos lanços da caixa 
de escadas central já faziam parte de uma habitação. (…) Todos estes 
exemplos e outros da mesma natureza eram observáveis na esmagado-
ra maioria dos edifícios antigos da Ribeira-Barredo, (…) Fontaínhas (…) e 
também ao longo das principais ruas setecentistas e oitocentistas da ex-
pansão radial da cidade. Durante todo o processo de levantamento das 
Brigadas SAAL (1975/76) puderam registar-se situações como aquelas 
que atrás se descreveram.”28

 
Estes exemplos demonstram o caracter híbrido do processo de transfor-
mação da ocupação dos edifícios. O tipo, enquanto solução original da 
forma do edifício, capaz de se adaptar a usos dispares. Esta transforma-
ção é mais visível nos edifícios contruídos durante o período iluminista 
e caracterizam em parte, o modo de habitar da população menos privi-
legiada. “Todos estes factos, com a sua especificidade, são essenciais na 
caracterização da forma urbana do Porto, já que ao serem quantitativa-
mente dominantes passa por eles o sentido global de transformação de 

26 ibidem, p.226.
27 COSTA, Andreia Patrícia; A casa burguesa do Porto no séc. XXI, Dissertação, 
Porto, Faup, 2013, p.49.
28 FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense, op.cit., p.242.

103. Adaptação da planta e do alçado da 
casa à face da rua para a construção de 
ilhas nas traseiras.
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104. Exemplo da morfologia tipo de uma 
ilha. Associados dois lotes, as casas dos 
operários desenvolviam-se em torno de um 
corredor de serviço ao ar livre. Apenas com 
uma frente desenvolviam-se em módulos 
de dezasseis metros quadrados. As instala-
ções sanitárias situavam-se no fim do lote.

toda a cidade.”29 

Em consequência, Fernandes identifica as construções do século XIX da 
seguinte forma: “Retomando a caracterização dos edifícios de habitação 
corrente da burguesia portuense, distinguimos, no período oitocentista, 
dois grandes grupos: o da continuidade com a tipologia polifuncional 
almadina e o da casa burguesa monofuncional, que estabelece uma rup-
tura com aquela tipologia.”30 

“O primeiro grupo (…) Esta tipologia irá continuar o preenchimento dos 
arruamentos abertos em época anterior (Porto iluminista) e será funda-
mentalmente uma solução de centro urbano.”31   Acrescentando o autor 
que tal possa continuar a acontecer nas principais ruas de acesso ao 
centro urbano da época. “O segundo grupo corresponde à especializa-
ção de uma edificação eminentemente urbana numa só função; a de 
habitar; Esta nova tipologia exibe os seus modelos de habitação, funda-
mentalmente, naquela área da cidade que pode ser definida por uma 
coroa semicircular polarizada no centro muralhado (…)”32 “Trata-se de 
edifícios exclusivamente destinados a habitação com capacidade para 
satisfazer programas residenciais e maior complexidade do que os an-
teriores. São casas urbanas portuenses, de dois, três ou quatro pisos, 
com duas frentes de paredes de meação que representam a convicção 
na perdurabilidade deste modelo de construção e de lote, para se fazer 
cidade.” 33 Quanto ao edifício na frente de rua, este mantém a relação 
entre frente de rua e profundidade, sendo que a principal diferença é a 
introdução de uma cave sobrelevada. Esta constituía a zona de serviço 
da habitação. Este novo fator “significa um corte radical com as tipolo-
gias almadinas, com consequências significativas no próprio processo 
de transformação urbana.”34  O que não anulou que se continuasse a 
contruir edifícios sem cave, em continuidade com a época anterior. Fru-
to da sobreocupação na cidade, estes tiveram impotância para o modo 
como a cidade cresceu, porque, além da porta principal para a habitação 
burguesa, acrescentava-se uma outra, com acesso ao logradouro, onde 
as habitações operárias, “ilhas” foram construídas.

Em conclusão, Fernandes, identifica: “A habitação plurifamiliar é um 
fenómeno eminentemente urbano (…) não descende conceptualmente 
do modelo do “palácio”(…) forma-se por adaptações sucessivas da casa 
unifamiliar burguesa.”35  Consequentemente, “as tipologias de habita-
ção unifamiliar da burguesia comercial e liberal portuense possuem tal 
enraizamento nas tradições locais que, mesmo quando o lote cadastral 
tem uma frente significativamente maior (…) este é subdividido de for-
ma a permitir construções com frente usual. Efectivamente, o que neste 

29 ibidem.
30 FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense, op.cit., p.170.
31 ibidem.
32 ibidem.
33 FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense, op.cit., p.171.
34 ibidem., p.172.
35 ibidem, p.364.
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105. Página 40 de Architecture d’Au-
jourd’oui nº 211 (Outubro de 1980).

período determina a edificação é uma opção tipológica e não o cadastro, 
ou as características do traçado viário”36 

4.5 A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO

“Muitos dos meus projectos não foram realizados; muitos outros foram 
profundamente alterados ou mesmo destruídos. Uma proposta arquite-
tónica que tenha como objectivos aprofundar os conflitos e as tensões 
que configuram a realidade, as tendências de transformações latentes; 
(…) não pode encontrar apoio numa imagem fixa, nem seguir uma evolu-
ção linear. (…) Transformamos o espaço como nos transformamos a nós 
próprios: de súbito e sucessivamente, confrontados com “o outro”, colec-
tiva e individualmente. A natureza – criadora do Homem – e o Homem 
– inventor da Natureza – absorvem tudo, incorporando ou rejeitando o 
que os afecta. Partindo de fragmentos isolados procuramos o espaço 
que os conforma.”37 

O processo de construção dos territórios, ao longo dos tempos, vai dei-
xando vestígios do modo como outros procederam. A morfologia ur-
bana é fruto de intervenções distintas e é tanto mais rica quanto mais 
diversidade comportar. É em simultâneo um registo cultural das mani-
festações sociais de diferentes épocas. Podemos, portanto, identificar 
a capacidade arquitetónica preexistente. Encontramos aí respostas, em 
muitos casos, para os mesmos problemas, construir entre o passado que 
chega até nós e o devir que queremos conquistar.

Face ao estudo dos conceitos tipo e modelo explorados nos capítulos 
anteriores, facilmente identificamos a importância do tipo na constru-
ção da cidade oitocentista. O processo de parcelamento e sistemati-
zação tipológica, as transformações ao longo dos anos, determinaram 
uma urbanidade muito clara. Privilegiava-se o desenvolvimento urbano 
através de ruas, ocultava-se a força operária no interior dos quarteirões. 
Ainda assim, fruto dos acontecimentos do 25 de Abril, encontramos um 
exemplo peculiar, o Bairro de S.Vitor, no lugar da Sr. das Dores. A im-
portância desta obra, ainda que completamente desvirtuada do contex-
to em que foi construída, é um exemplo vivo de como o modelo pode 
emergir como solução de regeneração urbana. Quanto ao modo como 
se implanta no território, “A disposição do bloco contraria a forma ca-
dastral e o parcelamento do quarteirão, o que poderá simbolizar uma 
denúncia e tentativa de ruptura com a lógica de ocupação dos talhões 
urbanos. A alternativa à morfologia da ilha não significa, contudo, que 
a mesma não seja mantida num sentido lato. Mantém-se a proposta de 
construção de bandas de casas no interior do quarteirão, atendendo a 
outros padrões de conforto e salubridade e propondo a abertura destes 
espaços à cidade.”38

  

36 ibidem, p.366.
37 SIZA, Álvaro; A maior parte dos meus projetos, in 01 textos, op.cit., p.299.
38 COSTA, Ana Catarina; Para transformar é necessário e indispensável não des-
truir a cidade, in Cidade Participada: Arquitectura e Democracia, Lisboa, Tinta da China, 
2019, p.80.
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106. O setor construído do projeto para o 
bairro de S.Vítor. Ainda é possível perceber 
o caráter distinto da proposta de Álvaro Siza 
face a uma morfologia fragmentada do in-
terior do quarteirão.

“No interior do quarteirão da Srª das Dores, onde as condições de na-
tureza mais urbanística não prevalecem, Siza propõe um edifício que 
contrasta com a envolvente a todos os níveis, tipológico, morfológico e 
topográfico. As ruínas que existem são mantidas e, ajudando a confor-
mar os espaços exteriores, acentuam a dicotomia que se quer da leitura 
imediata. As referências são Caxinas e a Bouça e o evidente recurso a 
modelos do exterior (…) Nestes conjuntos, os mais radicalmente depu-
rados, se podem ler as referências locais apreendidas e redesenhadas 
e uma leitura respeitosa do cadastro e dos movimentos topográficos 
preexistentes.”39

 
Do ponto de vista social, “Os conflitos urbanos, desencadeados depois do 
25 de Abril de 1974, que geraram importantes processos reivindicativos 
e que se foram articulando com outros movimentos sociais, mediados 
pela alteração de conjuntura política que se deu em Portugal, modifica-
ram – sabemos agora que provisoriamente – a lógica de funcionamento 
da estrutura urbana que resulta de e manifesta a correlação de forças 
entre diferentes e contraditórios interesses.”40  Neste contexto, o papel 
do arquiteto, “apenas se tratou de, metodicamente, a par e passo com 
o desenvolvimento da luta pela efectiva melhoria das condições de vida, 
sempre a partir de situações reais e com base em propostas viáveis”.41 

Consequentemente é nas palavras de Siza que encontramos a sua leitu-
ra do território para um caso como este; “Na cidade histórica, nem todo 
o tecido é igual: podes encontrar vários vazios onde trabalhar de uma 
forma mais desinibida, lugares onde a cidade apresenta um aspeto físico 
mais aberto, com uma maior diversidade histórica de estilos. Nestes es-
paços heterogéneos, a arquitetura tem uma maior liberdade de expres-
são do que na cidade consolidada. (…) O mais importante é que apesar 
39 COSTA, Alexandre Alves, Algumas considerações sobre um título enigmático, in 
Cidade Participada: Arquitectura e Democracia, op.cit., p.55.
40 BARATA, Paulo Martins; Entre conflitos, compromissos, mestiçagem, transfor-
mação, a singularidade das coisas evidentes, in A.Siza: 1954-1976, Lisboa, Blau, 1997, 
p.26.
41 ibidem.
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108. Esquisso de Álvaro Sizana página 38 de 
Architecture d’Aujourd’oui nº 211 (Outubro 
de 1980)

107. Planta da proposta de intervenção no 
lugar da Sr. das Dores. A azul os edifícios já 
construídos.

de estas transformações, sempre se manteve o caráter compacto, denso 
e unitário que caracteriza o centro histórico.”42

“No Portugal saído de 74 não se tratava, contudo, de desejar ou não. 
A luta pela habitação no Porto (…) ultrapassou os limites da casa, do 
bairro, da cooperativa. Possuir a cidade. Curto episódio. Tomado como 
método, cómodo alibi, moderador alienante, remitente a mergulhar na 
reformulação do desejo – o nosso e o de outros.”43 É neste contexto que 
se identifica a importância de um modelo para uma intervenção nesta 
àrea urbana. Criado um protótipo, a sua repetição, confere à solução 
apresentada por Siza, um caráter de modelo, como se pode constatar no 
capítulo anterior. Além do mais, podemos verificar a importância do uso 
de um modelo/referência na conceção original do projeto: “Ao organi-
zar em banda casas unifamiliares de dois pisos, o bloco segue o modelo 
das Siedlungen de J.J.P.Oud e de Bruno Taut (modelo experimentado na 
expansão das cidades no período entre guerras, que retoma a edificação 
de casas unifamiliares e cria estruturas unitárias do ponto de vista for-
mal e social).”44

Face à oportunidade, torna-se evidente a necessidade de encontrar um 
mecanismo capaz de apresentar eficácia e qualidade arquitetónica, res-
pondendo assim às exigências populares. Aqui identificamos o caráter 
objetivo do modelo, isto porque, transporta consigo um conhecimento 
sintetizado. Contrariamente ao tipo, que possibilita variações, o modelo, 
pragmático, oferece uma solução independente das condições morfoló-
gicas existentes. Esta abordagem indica a importância das referências 
para instruir um trabalho que se desenvolve numa dinâmica urbana 
devoluta. Sem elementos de valor aos quais se agarrar, o arquiteto vê-
-se obrigado a produzir uma síntese, que contrasta com a envolvente. 
Quando a envolvente não contém em si valor arquitetónico, nem cons-
trói uma unidade do ponto de vista morfológico, o arquiteto vê-se obri-
gado a trabalhar a partir de fora. “O arquitecto trabalha manipulando 
a memória, disso não há dúvida, conscientemente, mas a maioria das 
vezes inconscientemente. O conhecimento, a informação, o estudo dos 
arquitectos e da história da arquitectura tendem ou devem tender a ser 
assimilados, até se perderem no inconsciente ou no subconsciente de 
cada um.” 45 Neste caso, a leitura do lugar é importante para compreen-
der as patologias do mesmo e para identificar as dinâmicas sociais do 
interior do quarteirão. O modo como a comunidade habita intramuros, 
e as relações de vizinhança que se estabelecem. Como tal, cremos que o 
segredo de parte do seu sucesso está no domínio da escala do conjunto 
a edificar. O modelo das habitações surge como uma articulação entre 
a escala urbana do lugar e o desenho mais qualificado dos espaços da 
habitação.  A sua proposta não se vincula tanto a uma ideia de continui-
dade histórica ou mimetização tipológica. Pela necessidade de pragma-
tismo, Siza apresenta um dispositivo estático na sua conceção (modelo) 
que se adapta a diferentes circunstâncias, de acordo com as plataformas 
42 SIZA, Álvaro; El sentido de las cosas, in El Croquis 140, p.18;
43 SIZA, Álvaro; Oito pontos, in 01 textos, op.cit., p.27. 
44 COSTA, Ana Catarina; op.cit., p.81.
45 SIZA, Álvaro; Repetir nunca é repetir, in Imaginar a Evidência, Lisboa, Edições 
70, 2018, p.35.
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109. Entrada numa das primeiras habita-
ções construídas.

existentes ou com o modo de associação dos diferentes módulos. As 
habitações em banda que conformam um bloco contínuo em confronto 
com os muros preexistentes ou em contrapartida, confinando um pátio 
(fase do projeto que não se construiu).

“Para um arquitecto não é particularmente importante uma análise his-
tórica em si. Ela só interessa, no plano disciplinar, se for um contributo 
positivo para ancorar um qualquer projecto transformador. (…) a ques-
tão que importa lembrar é metodológica, confinando a nossa capacida-
de para continuar a interpretar o real e sobre ele construir um discurso 
transformador (…) um projecto em que o arquitecto possa contribuir, 
com o seu desenho, para o reequilíbrio da vida urbana, dinâmico, riquís-
simo de memória e de memórias, interclassista.”46

 
Neste caso, Siza mostra-nos como utilizar um modelo que é capaz de 
romper os limites entre o desenho do edifício e o desenho da cidade. 
“Sempre tive dificuldade em definir a fronteira entre plano e projecto. 
Quando recebo o encargo da elaboração de um plano, as incompreen-
sões manifestam-se logo na altura da redação do contracto. (…) E, con-
tudo, no passado, foram realizadas intervenções positivas, como de-
monstra a experiência SAAL, no Porto (…) Naquela circunstância existiu 
uma grande afinidade, uma identidade de preocupações, entre os vários 
arquitectos, graças também à vivacidade do debate.”47  

4.6 REPRECURSÕES DE UMA UTOPIA

Além dos aspetos conceptuais deste projeto, importa perceber as dinâ-
micas sociais que aconteceram. O projeto do bairro de S.Vitor, chega aos 
estudantes como um fragmento de uma utopia. Algo que foi possível na 
década de setenta e que chega até aos mais jovens como uma oportuni-
dade única e irrepetível. Importa então, compreender as consequências 
desta intervenção, que acabaram por produzir em parte as condições 
urbanas que chegam até à atualidade.

“A acção reivindicativa dos moradores iniciou-se ainda em Abril de 1974, 
antes da criação do SAAL(Agosto de 1974) e da formação da Brigada 
Técnica (Novembro de 1974). Foi exigida a cedência dos terrenos de Srª 
das Dores. O Município havia expropriado e demolido ”as ilhas” para 
construção de um “Parking”.”48

 
O projeto no lugar da Srª das Dores é composto por duas fases:“A ope-
ração inicia-se em Junho de 1975, com a abertura da rua de acesso ao 
interior do quarteirão (…) Nesta primeira fase e nos terrenos livres, pro-
põe-se uma arquitectura com poucas referências ao existente, sobrepos-
ta ao preexistente (conservado mesmo se em ruínas).”49  A necessidade 

46 COSTA, Alexandre Alves, Anotações para sete imagens, in Cidade Participada: 
Arquitectura e Democracia,op.cit., p.30.
47 SIZA, Álvaro; Navegando através do híbrido das cidades, in Imaginar a Evidên-
cia, op.cit., p.85.
48 SIZA, Álvaro, A ilha proletária como elemento base do tecido urbano, in Cidade 
Participada: Arquitectura e Democracia, p.33.
49 ibidem, p.38.
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110. Fotografia da maquete com o proje-
to para o lugar da Sr. das Dores. É visível 
a totalidade da intervenção. Nota para a 
plataforma criada atrás do casario na rua 
das Fontaínhas. Tal não se construiu pela 
dificuldade de intervenção num terreno 
íngreme. Os dois blocos dispostos frente a 
frente, formando um pátio, rompem com a 
escala das casa à face da rua. 

de uma rápida execução da obra faz com que as primeiras construções 
se estabeleçam em terreno plano, destinado ao parque de estaciona-
mento. Este processo de desenvolvimento terá os seus problemas com 
o decorrer das obras. “A experiência da 1ª Fase torna claros os incon-
venientes resultantes de um não aproveitamento das unidades e pla-
taformas existentes: (…) b) Por razões de tempo de execução (o arranjo 
dos terrenos é da responsabilidade do Município, e a pesada burocracia 
existente torna demoradas essas intervenções, sendo conveniente desli-
gá-las da possibilidade imediata de construir).”50  Este exemplo demons-
tra a impossibilidade de fazer arquitetura para as classes mais desfavo-
recidas quando não existe apoio do poder político. Embora o modelo 
desenhado por Siza, tivesse enorme versatilidade nos espaços urbanos 
que produzia, transportando os valores intrínsecos do lugar e da sua 
comunidade, este dependia do arranjo do terreno. Problemas topográ-
ficos, que em parte condicionam os processos de construção e ocupação 
da sociedade no território.
 
No que diz respeito ao trabalho que compete ao arquiteto, Siza à época 
apresentava um modo de estar perante o urbano e os elementos que 
o constituem. “Relatei os momentos de paciente recolha e reunião dos 
fragmentos da cidade, das marcas do património colectivo mais profun-
do, disseminadas, truncadas, mas contidas na mais pequena pedra. (…) 
Preservação e transformação, gestos complementares que não cabem 
nos limites da salvação do património, do saneamento, da benfeitoria 
social, de destruir ou conservar como manipulação da cidade – instru-
mento do poder. Gestos bruscamente interrompidos, que durante dois 
anos procuraram o seu espaço.”51 Esta necessidade de não destruir para 
poder edificar em continuidade com o passado, é relatado por Bandeira 
da seguinte forma:“O entendimento do processo de produção do espaço 
urbanizado foi, de resto, uma premissa muito evidente em São Vítor. (…) 
sente-se da parte de Siza a procura obstinada do modo de manter pre-

50 ibidem, p.45.
51 SIZA, Álvaro, 1975: Memória de Sevilha, in Cidade Participada: Arquitectura e 
Democracia, p.13.
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sente a ideia de ruína, a ruína da circunstância de classe que produziu 
aquele espaço. (…) ruína que acentuasse ainda mais a emergência da al-
teração da ordem social. A alteração da ordem social não deve implicar 
a alteração da ordem urbana, sobretudo não deve ser confundida com 
ela.” (…) trata-se de adaptar a cidade ao real, com as suas estruturas 
ancestrais, à nova circunstância que se projecta.”52

 
Posto isto, as formas construídas, quando apresentam bom estado de 
conservação, não devem ser destruídas para transformar a sociedade 
que nelas habita. Não é por acaso que décadas mais tarde, demoliram 
o casario da Rua das Fontaínhas. Incluído no plano de pormenor, estas 
casas, já construídas incorporavam uma lógica urbana que se deveria 
preservar.  

Siza descreve a sua intenção face a este problema; “A pesquisa deve ser 
conduzida no sentido de uma nova utilização dos espaços livres, conside-
rado um critério integral de recuperação das construções. A relação en-
tre estes espaços livres é o elemento gerador de um novo espaço urbano, 
a inversão de um tecido caracterizado peça segregação para um outro 
aberto à apropriação da cidade. (…) Sabemos contudo, hoje, que os mu-
ros, como realidade física, ultrapassam a simples função de defesa mili-
tar. São também uma forma de apropriação do espaço, de adaptação de 
espaço aberto à vida em sociedade. (…) Sabemos que a destruição é uma 
forma primária de transformação, grosseira e apressada, deformadora 
da realidade da luta do homem com as condições naturais de vida, no 
que elas têm de destruidor.”53 

Encontramos assim uma postura sensível face ao construído. Siza iden-
tifica o valor das formas, não pelo estrato social que nelas habitam, mas 
pelo potencial do espaço urbano enquanto dinamizador das vicissitudes 
de uma comunidade. Como Costa indica: “A proposta de interligação 
entre os vários espaços através de percursos, espaços comuns e equi-
pamentos potencia uma vivência social que contraria uma lógica espe-
culativa, de aproveitamento dos lotes. Estas intervenções de carácter 
pontual transformariam de forma significativa a estrutura urbana e a 
sua utilização, gerando espaços livres, abrindo-os ao usufruto dos mo-
radores e criando uma permeabilidade que retiraria o carácter de gueto 
que a zona adquiriu. O projecto para o quarteirão Sr.ª das Dores não 
consiste numa unidade imposta, nem na sobreposição de uma nova ló-
gica à realidade encontrada. Trata-se de uma intervenção fragmentária, 
adaptada às circunstâncias físicas reconhecidas no lugar e a partir da-
quilo que a cidade contém em potência.”54 

52 BANDEIRINHA, José António; Um texto de Álvaro Siza na década de 1970, in 
Cidade Participada: Arquitectura e Democracia, p.69.
53 SIZA, Álvaro; (sem título), in Cidade Participada: Arquitectura e Democracia, 
p.75
54  COSTA, Ana Catarina; op.cit., p.87
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4.7 CONFRONTO COM O REAL

“Um aspecto que me impressiona muito, na arquitectura e na cidade do 
nosso tempo, é a pressa em concluir tudo rapidamente. Esta tensão para 
uma solução definitiva impede a complementaridade entre as várias es-
calas, entre o tecido urbano e o monumento, entre o espaço aberto e a 
construção. Hoje, qualquer intervenção, por mais pequena e fragmen-
tária que seja, empenha-se de imediato numa imagem final: assim se 
explica a dificuldade de interpenetração entre as várias partes da cida-
de.”55

O resultado desta postura, chega ate nós através do real e torna-se im-
portante relembrar estas palavras: “Muita coisa torna urgente quebrar 
o silêncio, para a bandas de S.Lázaro. Hitler escreveu que para destruir 
um povo, para nele apagar a consciência de si próprio, basta destruir 
os seus monumentos, o meio físico a partir do qual ele se identifica.”56  
Como tal, “O quarteirão Sr.ª das Dores está irreconhecível: as casas da 
Rua das Fontaínhas foram demolidas (…) e os novos edifícios realizados 
no interior do quarteirão subverteram as relações de escala. Os espaços 
públicos entretanto construídos, sobredimensionados, apagaram os tra-
ços da viela que serviu como elemento estruturante da proposta de Siza, 
um dos primeiros elementos de formação do lugar.”57

 
O que chega à contemporaneidade é um fragmento disperso, sem apa-
rente significado e desvirtuado do seu propósito formal. Costa identifi-
ca assim o problema: “De tal maneira se reverencia a memória, na sua 
mais económica essência, que a sua concretização, a realizar-se, torna-
ria inevitável a releitura da banda construída da Srª das Dores como edi-
fício exótico ou monumento. Este, na sua actual solitária estranheza está 
condenado à incompreensão e ao vandalismo. Há anos que propomos a 
sua urgente demolição.”58

 
Por um lado, a incapacidade de construir o projeto na totalidade e a 
posterior destruição dos muros existentes, acabaram por destruir a ló-
gica original da intervenção. Isto demonstra a capacidade da demolição 
enquanto transformadora da urbanidade. O problema não reside ape-
nas no ato de demolir, mas também nas intervenções posteriores. Sem 
elementos aos quais se devem ancorar, as novas construções acabam 
por desvirtuar a escala dos espaços no interior do quarteirão.  

55 SIZA, Álvaro, Navegando através do híbrido das cidades, in Imaginar a Evidên-
cia, p.103
56 SIZA, Álvaro; A cidade que temos, in 01 textos, p.19.
57 COSTA, Ana Catarina; , op.cit., p.93.
58 COSTA, Alexandre Alves; Algumas considerações sobre um título enigmático, in 
Cidade Participada: Arquitectura e Democracia, p.55.
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111. Esquisso de Álvaro Sizana página 39 de 
Architecture d’Aujourd’oui nº 211 (Outubro 
de 1980).
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112. Descendo a rua de S.Dionísio, no lugar 
da Sr. das Dores, encontramos um ambien-
te urbano idêntico ao bairro Alexandre Her-
culano. Ruas estreitas, outrora apenas per-
corridas pedonalmente dão lugar a espaços 
públicos pouco qualificados. Comércio local 
é quase inexistente, e o estado degradado 
de muitas habitações indicam o seu aban-
dono ou em muitos casos, uma população 
envelhecida, incapaz de se deslocar por 
grandes distâncias. 

114. Percorrendo uma galeria escura que 
de certo modo remete para os acessos às 
ilhas (em grande número na rua de S.Vítor). 

113.
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116. Do ponto de vista formal este es-
paço é distinto do que vimos anterior-
mente no bairro Herculano. É um espa-
ço residual, entre traseiras e com uma 
grande indefinição formal. Em contra-
partida, salienta-se o processo similar 
de ocupação destes espaços semi-pri-
vados. Embora elementos distintos no 
processo de formação urbana deste 
lugar, os dois exemplos transmitem cla-
ramente um modo de apropriação do 
espaço.

118. O tema do espaço canal, que atravessa 
o edifício é também adotapo pelo arquiteto 
Siza Vieira. Estes espaços maioritatiamente 
funcionais, contribuem para um sistema de 
acessos alternativos, num espaço urbano 
que vai muito além do conceito de rua e 
praça. Com uma escala desenhada a pensar 
na deslocação pedonal, estes percursos es-
tabelecem relações de vizinhança que nada 
têm a ver com o que observamos em quar-
teirões fechados sobre si mesmos. Além de 
que a qualidade espacial é muito mais rica, 
pela diversidade que proporciona, em opo-
sição ao que acontece quando nos desloca-
mos num passeio com pouco mais de um 
metro de largura.

115.

117.

119.
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120. É interessante perceber como um es-
paço deste tipo permite estabelecer um 
certo distanciamento entre o público e o 
“privado”, não havendo limites físicos a in-
terromperem o deslocamento. Um espaço 
exterior, mais profundo do que largo, onde 
é possível observar o que acontece do lado 
de lá mas que, ao existir uma cobertura, 
provoca uma sensação de exitação ao per-
corrê-lo. A sombra existente e a impossibi-
lidade de olhar para os lados foca um de-
terminado enquadramento. Somos levados 
a decidir de antemão se vamos percorrer 
aquele espaço ou se nos ficamos pela ob-
servação distante e cautelosa.

123. Por comparação com o projeto inicial 
e o edifício no início da sua “vida”, o bairro 
chega até nós completamente desvirtuado. 
Os muros que serviam de véu a um modo 
de habitar forma destruídos, expondo o 
edifício a nu. A escala do espaço imediata-
mente anexo transforma um bloco devida-
mente integrado numa peça arquitetónica 
com muito pouco interesse. Destruíu-se o 
contexto que dava sentido à utilização do 
modelo e sua repetição. Sem rever a his-
tória esta intervenção parece demasiado 
grosseira, descontextualizada do seu entor-
no, impondo-se como um objeto isolado.

121.

122.
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124. Podemos então entender a principal 
qualidade destes espaços “vazios”, que pa-
recem servir apenas para atravessar. Eles 
são em certa medida biombos urbanos, tal 
e qual um gradeamento ou uma vegetação. 
Para uma pessoa que não habita neste lu-
gar, o desconhecimento em relação ao que 
está do outro lado leva a um certo distan-
ciamento. Para aqueles que vivem e conhe-
cem estes espaços, o percurso faz-se com 
naturalidade e automatismo. 

125. Em certa medida, a colocação das àr-
vores reduz o efeito de um espaço desme-
surado face ao bloco das habitações. Como 
podemos ver em algumas imagens a copa 
acaba por esconder o edifício.

126.
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127. A escala desmesurada do espaço de 
lazer construído posteriormente, demons-
tra a incapacidade de compreender a di-
mensão do espaços públicos exteriores, 
necessários a uma atmosfera do interior do 
quarteirão. Como tal o que chega até nós 
é um espaço residual, que mistura alguma 
vegetação com estacionamento abusivo. 
A criação de um espaço de jardim sobre 
plataformas, contribuiu apenas para a com-
partimentação desse espaço de lazer em 
vez de estabelecer percursos de continui-
dade, sem barreiras físicas  à mobilidade, 
como os muros e as escadas. 

129. Abstraindo-nos do estacionamento 
improvisado, podemos observar interven-
ções mais recentes, que confinam o espaço 
urbano do lugar da Sr. das Dores. Claramen-
te, houve a tentativa de colmatar as trasei-
ras dos edifícios preexistentes, criando uma 
nova fachada, voltada para o interior. Pro-
curando manter a ideia de atravessamento 
para o interior do quarteião, o resultado 
dessas intervenções tem um caráter frag-
mentado. Contudo, reside um problema 
nesta intervenção. A escala sobredimensio-
nada dos volumes construídos. Ainda que 
estes encontre unidade formal no desenho 
do conjunto, não conseguem estabececer 
uma continuidade com as preexistências. 

128.

130.
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133. O contacto com o espaço público aca-
ba por romper completamente com uma 
lógica de integração. Veja-se a divisão clara 
que se estabelece entre o interior e o exte-
rior, não havendo qualquer espaço de tran-
sição. Ou por exemplo, o espaço canal na 
imagem à direita, que nada tem a ver com a 
escala do peão característica da urbanidade 
do bairro de S.Vítor. 

131.

132.

134.
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135. A frente do terreno do projeto de dis-
sertação surge entre um edifício em ruína e 
algumas àrvores de grande porte. O projeto 
vai procurar dar continuidade a esta massa 
construída, articulando-a com os espaços 
exteriores do interior do lote. 

136.

137.

138.
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139.

140. 141.

142.
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5.1 ENQUADRAMENTO

“Quase sempre surgem mais facilmente queles projetos que contam com 
um número maior de pontos de apoio na sua origem, independentemen-
te do tipo que sejam, e quantos mais melhor. Por exemplo, trabalhar 
nos lugares históricos, onde existem tantas sugestões e tantos condicio-
namentos, é muito cómodo. Os condicionamentos são uma ferramenta 
fundamental para fazer arquitetura.”1 

Porquê um projeto de raiz?
Independentemente de se fazer uma reabilitação ou um projeto para 
um “terreno vazio”, no nosso entender esses dois desafios são a mesma 
coisa, projeto de arquitetura. De facto, um projeto com vista à reabilita-
ção de um edifício implicaria um maior cuidado com o levantamento do 
mesmo. Tendo em conta os objetivos da presente dissertação, tal opção 
não pareceu fazer sentido. Mais do que intervir no território, ou identi-
ficar o valor cultural de um edifício em ruína, o objetivo do trabalho foi 
determinar uma metodologia de abordagem ao projeto de arquitetura. 
Esse praticável de estudo seria, portanto, determinante para encontrar 
resposta ao modo como projetamos num contexto urbano fragmentado.

Porquê este lugar?
Ao longo do percurso académico, a disciplina de projeto ofereceu diver-
sos contextos urbanos com variados programas a resolver. Esta lógica 
de trabalho, onde a proposta de intervenção surgiria sempre depois de 
uma interpretação morfológica do lugar, construía inconscientemente, 
uma imagem mental do território. Percorrendo esse habitat diariamen-
te, mais do que referências de outros autores, deparava-me com os mais 
variados exemplos arquitetónicos. Esta abordagem biográfica, de proje-
tar, encaminhava o pensamento para a ideia de imagem do território, 
construída pelas memórias dos locais percorridos. Projetar era, portan-
to, um espaço de confronto, entre os grandes valores da arquitetura de 

1 SIZA, Álvaro; El sentido de las cosas, entrevista por José Morales, in El Croquis 
140, p.12.

144. Axonometria isométrica do projeto. O 
projeto desenvolve-se tendo em conta os 
volumes preexistentes. Mais do que uma 
imposição no lugar, foi objetivo do trabalho 
desenvolver uma proposta que de algum 
modo se sentisse uma integração natural.

5. PROJETO INTEGRADO
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autor, com todas as memórias dos espaços mais ou menos banais vivi-
dos no quotidiano. Daqui vem a vontade de encontrar um espaço de 
trabalho, num lugar pessoalmente pouco explorado. Uma nova parte do 
território, à qual o projeto de arquitetura fosse interpretar novas morfo-
logias e encontrar soluções.

A síndrome do arquiteto-bombeiro
Perante um exercício de projeto de dissertação tornou-se claro desde 
início que o projeto a desenhar teria como alavanca um conjunto de 
intenções que respondessem a uma demanda qualquer. Fruto da ine-
xistência de uma encomenda o exercício procurou então responder a 
um problema aparentemente atual. O desenvolvimento do trabalho 
permitiu então perceber que o alojamento estudantil era apenas uma 
particularidade de uma “doença crónica” do modo como Portugal en-
frenta o problema da habitação. Essa vontade de colmatar uma aparen-
te necessidade, que é acima de tudo, fruto de um jovem estudante que 
procura dar um contributo por muito pequeno que seja, sobre o que 
é fazer arquitetura. Incapaz de abordar o tema do ponto de vista polí-
tico, principal força motriz que poderá transformar o modus operandi 
de uma sociedade, refugia-se naquilo para o qual estudou. É através do 
desenho, que sintetiza um conjunto de intenções, mostrando assim um 
caminho possível.

Importância de um programa
Ao longo do percurso académico, o programa antecedeu sempre o pro-
jeto desenhado. Assim deve ser, tendo em vista uma profissão que atin-
ge oseu valor máximo a quando da transformação da informação (pro-
grama) em forma e espaço. Ainda que tal sucessão de acontecimentos 
seja a mais coerente, o presente projeto procurou numa fase inicial e 
intermédia articular o potencial de um programa a construir com a for-
ma dele resultante. Digamos que, o programa se foi ajustando à escala 
do edificado confinante, tendo em vista uma composição devidamente 
integrada capaz de oferecer a diversidade de espaços necessários. Pro-
grama esse, resultado de um conjunto de intenções, entre as quais, o 
alojamento estudantil e espaços de trabalho (coworking). 

Conceptualmente o programa procurou desde início articular a compo-
nente habitacional com espaços coletivos de trabalho. Tendo em vista 
uma lógica experimental, que possibilita numa área reduzida uma gran-
de diversidade funcional. Podemos enquadrar a ambição deste projeto 
com a ideia de hub, um lugar onde se concentram dinâmicas socio-cul-
turais capazes de produzir uma urbanidade transformadora do território 
onde se insere. Se por um lado a falta de alojamento estudantil ser-
ve de pretexto para uma parte do programa, é através do conceito de 
coworking e do exemplo dado pelos diversos espaços que têm apareci-
do ao longo da baixa portuense que o programa ganha força.

Hierarquia dos espaços a projetar
No que diz respeito aos espaços do alojamento estudantil, tivemos em 
conta a necessidade de dividir o programa entre espaços coletivos e in-
dividuais. Tendo em vista a interação dos residentes os espaços comuns 



94

estão preparados para preparação de refeições (cozinha coletiva), es-
paço para refeições, espaços de estar e sala de estudo/biblioteca. Em 
correlação com esta parte do programa o projeto incorporou ainda uma 
cafetaria e respetivos espaços de apoio técnico. Quanto ao programa do 
coworking, desde início que foi clara a necessidade de um espaço amplo 
de trabalho, capaz de acolher grupos ou indivíduos. Do ponto de vista 
logístico, os espaços administrativos, uma receção, uma copa, para pe-
quenas refeições e sanitários responderiam à demanda dos utilizadores, 
assim como um espaço de estar. Procurando dar alternativas ao espaço 
de trabalho comum, foram disponibilizadas salas de trabalho/reunião 
individuais, que funcionariam como pequenos ateliers. Tendo em vista 
que este seria um local de produção e partilha de conhecimento surgiu 
com naturalidade a necessidade de incluir um espaço polivalente, que 
tanto funcionaria como auditório ou galeria de arte. 

Algo mais do que uma residência de estudantes
O programa de residências de estudantes tem um regime apertado 
quanto ao programa e respetiva possibilidade de licenciamento. Des-
te espartilho legislativo surge a necessidade de construir um programa 
mais maleável, que não só permita diversidade funcional, mas que den-
tro do que podemos entender por habitação, procura diferentes formas 
de habitar. Daí surge a possibilidade de articular o alojamento estudantil 
com formas de habitação mais comuns, o que possibilita outro tipo de 
habitabilidade dentro do mesmo projeto. Imagine-se um casal de inves-
tigadores, de um professor ou de um convidado da instituição de ensino 
que necessita de um espaço para habitar temporariamente. Seja uma 
semana, ou um ano, o projeto procura oferecer essas alternativas. Em 
último caso pode ser utilizado pela entidade administradora como es-
paço para arrendamento num mercado aberto. Foi neste “limbo” entre 
objetividade programática e associação de diferentes variáveis que se 
procurou desenvolver o projeto.

Manifesto a uma nova urbanidade
Considerando este espaço de trabalho, como a última oportunidade de 
pensar sobre arquitetura em ambiente académico, algumas intenções 
acabam por conter um grau de utopia muito grande. Ainda assim, essa 
utopia, permite uma reflexão mais alargada do projeto, não o tornando 
num conjunto de tarefas mais ou menos bem executadas. A procura de 
uma nova urbanidade é um dos principais motores deste projeto. Ur-
banidade aqui entendida como oportunidade de acontecimento. Numa 
sociedade que se transforma cada vez mais rápido, onde a arquitetura 
parece estar ainda agarrada a conceitos gastos, torna-se importante, re-
fletir sobre essa possibilidade. Não se procura aqui uma nova linguagem, 
mas sim uma demonstração de pluralidade. Mais do que um programa 
bem definido, o projeto de arquitetura deve ambicionar a complexidade 
da conjugação de diferentes usos, traduzindo assim a procura de um ur-
bano que se constrói pela confluência dos espaços de trabalho, habitar, 
lazer, etc.
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Projeto como um conjunto de intenções formais

“Creio que é sempre possível a recuperação de um centro histórico e que 
não é incompatível com o conforto e com todas as necessidades próprias 
da vida moderna, sem que isso implique trair a arquitetura e a organiza-
ção urbana tradicional de ruas e praças.”2 

O desenvolvimento do projeto, do ponto de vista formal, pode sintetiza-
-se nos seguintes pontos:
 
- Colmatação de empenas, na frente do lote voltada para a rua das Fon-
taínhas;
- Sucessão de plataformas tendo em vista a desconstrução do declive 
acentuado;
- Remate do conjunto voltado para o Largo da Sr. das Dores;

O principal desafio do lugar do presente projeto é a diversidade morfo-
lógica que o define. A consolidação do edificado confinante transmite 
alguma segurança ao arquiteto aquando inicia determinado projeto, na 
medida em que “apenas” tem de colmatar cérceas preexistentes ou as-
sumir uma postura de rutura. Em contrapartida a falta de referências 
construídas in loco deixa-o sem “âncoras” para estabilizar as formas 
idealizada, o que muitas vezes leva à apropriação de referências exterio-
res à urbanidade em questão. 

Neste caso, não só existe uma diversidade de densidades e formas como 
também se misturam diferentes linguagens e tempos. Esta multiplicida-
de de fatores, maioritariamente formais, foi, portanto, o maior condi-
cionante do projeto. Em segundo plano, surge a topografia do terreno. 
Com uma diferença de cota aproximadamente de 10 metros, a descons-
trução do declive existente foi claramente um dos primeiros definidores 
da forma proposta. Topografia e morfologia preexistente, ainda que pas-
siveis de transformação, acabaram por regular as formas desenhadas. O 
terceiro desafio, relacionado com o primeiro ponto assinalado, remete 
para o problema de construir novo num aglomerado urbano com caráter 
arquitetónico muito vincado. Um dos principais motivos para a escolha 
de um terreno vazio em detrimento de uma reabilitação é a necessidade 
de refletir sobre que arquitetura desenhar num contexto histórico. Em 
continuidade com o desafio anterior, foi objetivo, definir a frente de rua. 
Ao longo das décadas, ruas foram abertas e construções à face das mes-
mas foram edificadas, formando quarteirões de diferentes dimensões. 
Ainda assim um problema persiste até aos dias de hoje, a impermeabi-
lidade dessas áreas. Mesmo quando em determinados momentos essa 
permeabilidade existe, resulta muitas vezes em espaços desqualificados, 
entre empenas ou meros espaços de serviço. Fruto da complexidade do 
edificado presente, surge como motivo de projeto algo contraditório, a 
relação entre definição de frente de rua e exploração do interior do lote, 
sem se estabeleça os limites de público e privado, sem que de abram 
vazios puramente funcionais.

2 ibidem, p.18.

145. Planta de implantação - Sem escala. 
Consultar desenhos em anexo para uma 
melhor compreensão do projeto. 
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Além dessa possibilidade de conexão/permeabilidade, tornou-se crucial 
a exploração e qualificação do interior do lote. Disponibilizar ao espaço 
público oportunidades alternativas ao espaço canal para que remete o 
passeio ou ao espaço de estar como é exemplo o Jardim de S.Lázaro. 
Tanto a mistura destas duas formas de ocupar o espaço público como o 
desenho de espaços coletivos de escalas mais intimistas foram desafios  
do projeto.

O Vão como elemento de composição
Se observarmos com atenção as fachadas dos edifícios construídos ao 
longo do século XIX do Porto, o principal elemento que as compõe é o 
vão e não a alvenaria e respetivos revestimentos. Ainda que não tenha 
procurado mimetizar a sua lógica construtiva, tornou-se crucial identi-
ficar a proporção do vão, respeitando assim a linguagem arquitetónica, 
que contribui de certo modo para uma imagem em continuidade. O vão 
simboliza e sintetiza a relação que se estabelece entre o interior e o ex-
terior. Este elemento arquitetónico, é sem dúvida, o que tem maior pre-
ponderância na caracterização da linguagem arquitetónica e da atmos-
fera urbana. O sistema construtivo que integra condiciona-o nas suas 
dimensões, em contrapartida, o seu caráter individual, quando utilizado 
segundo uma regra no desenho das fachadas, oferece a coerência do 
todo. O fragmento, agregado em sequência compõe o alçado do lote e 
consequentemente da rua, do bairro, do urbano. 

Continuidade urbana e o elemento de rutura
O interesse do projeto reside no que podemos chamar de processo 
dialético. Defender consistentemente uma ideia e colocá-la abrupta-
mente em causa, continuamente. Há a tentativa de compreender uma 
linguagem, um modo de intervir no território, com toda a sua regra, sis-
tematização e coerência. Em simultâneo, procura-se também romper 
com factos adquiridos à priori. O projeto deve surgir então do confronto 
entre continuidade e revolução. Não interessa apenas entender e apro-
priar a cultura antecedente, é necessário colocar em causa tudo o que 

146. Edifícios que compõe a frente da rua 
das Fontaínhas. Nota para a utilização do 
mesmo modelo de abertura nos dois vo-
lumes, contribuindo assim para uma con-
tinuidade da sua linguagem arquitetónica.
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ela representa e daí surgirá o principal valor do projeto. O resultado é 
portanto, uma solução híbrida. Uma proposta que procura forma em 
valores arquitetónicos do passado, interpretando-o, tendo em vista a 
materialização de novos espaços e modos de habitar.

Como qualificar o interior do quarteirão?
Como já foi indicado anteriormente, o projeto do ponto de vista for-
mal, procura vencer o declive através de um conjunto de plataformas, 
com diferentes materializações. Ora espaços destinados ao programa 
coworking, que através das suas coberturas praticáveis permitem a utili-
zação dessas plataformas, ou através da utilização de muros de suporte 
de terra, em granito, permitindo assim que alguma vegetação qualifique 
os espaços no interior do lote. Em certa medida, o projeto procura ma-
nipular o mesmo elemento conceptual, integrando diferentes formas de 
o materializar, evitando assim uma sobreocupação do lote, como acon-
tece nas “ilhas”.

A hierarquia dos espaços e a articulação dos mesmos

- Os espaços do habitar;
Procurou-se, através do mesmo projeto, integrar diversas formas de ha-
bitar um determinado complexo. Desde as unidades individuais, tendo 
em vista uma maior distinção entre os espaços coletivos e individuais, 
até à oferta de unidades complementares, que se aproximam mais do 
conceito de T0, ou estúdio.
 
-A unidade principal de alojamento estudantil
Tendo o projeto iniciado com a intenção de projetar uma residência de 
estudantes, a procura de definir um espaço mínimo para habitar foi de-
terminante na condução da proposta. Adequar o conceito do espaço 
mínimo a uma linguagem que se mantinha associada a espaços de habi-
tação unifamiliar e multifamiliar era um desafio a superar. Explorar essa 
continuidade formal ao mesmo tempo que se subvertia a função do edi-
fício, adquirindo características coletivas visíveis nos espaços partilha-
dos do rés do chão. Esse desafio de desconstruir um certo pragmatismo 
de edificar, projetando até com alguma ambiguidade, está patente na 
unidade principal do alojamento estudantil.

O edifício, com catorze metros de frente e mais de dezasseis de pro-
fundidade rompe com o desenho tipo da casa burguesa. Consequência 
do programa a incorporar, este articula uma escada e um elevador ao 
centro, libertando os espaços do habitar para o perímetro do edifício. 
Os catorze metros de largura permitem ainda, a criação de um átrio que 
faz a mediação entre os acessos verticais e os corredores de distribuição 
para as células individuais. 

Ao nível do rés do chão agrupa espaços propensos ao encontro, desde 
a sala de estudo até ao espaço de refeições e sala de estar. Em conti-
nuidade com o espaço público e com o interior do lote, estes espaços 
fazem a mediação entre o público e o privado. A ideia do coletivo como 
mediador do espaço público e do espaço da intimidade é determinante 

147. Planta de um piso tipo. Observa-se a 
diferença programática dos dois edifícios. O 
edifício da direita com uma tipologia mais 
próxima à casa burguesa do século XIX en-
quanto que o da esquerda com um dese-
nho distinto, resultado do programa que 
integra.
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na hierarquia dos espaços dos edifícios deste género. Tomemos como 
exemplo a relação que se estabelece entre a rua e uma “ilha”. Este es-
paço canal, com um caráter puramente funcional em muitos casos, não 
permite uma diluição gradual das dinâmicas sociais que nele existem. 
Isto confere-lhe, uma ideia de indefinição, de tal modo que, não se es-
tabelecem os limites do público, coletivo e privado. O resultado é em 
muitos casos uma aparente desordem, ou seja, o “encanto” muitas ve-
zes retratado ao descreverem estes espaços tem mais a ver com a inde-
finição do uso e não do espaço. Posto isto, o que se pretende é permitir 
esses diferentes momentos sociais, mas em espaços desenhados, com 
qualidade e conforto. Procurando explorar o interior do lote, optou-se 
por incorporar uma cafetaria, espaço de encontro das diferentes partes 
do complexo projetado.

Quanto às células individuais, estas foram sofrendo alterações ao longo 
do processo de trabalho, muito por culpa das casas de banho. A nature-
za destes espaços, assim como a área que ocupam, condicionou desde 
cedo o conceito de partilha, em detrimento de casa de banho indivi-
dual. Numa fase inicial, procurava-se fazer da zona de banho, não só um 
elemento partilhado, mas também intermédio, ao qual só era possível 
aceder depois de estar dentro das células individuais. Com o desenvol-
vimento do trabalho e com algumas dificuldades encontradas do ponto 
de vista funcional do espaço, optou-se pela solução final, onde o acesso 
às casas de banho é feito pelo corredor.

- A unidade complementar de habitação
Em contrapartida, com esta parte do complexo, colocou-se em prática, 
a capacidade e pertinência do conceito “tipo”, como instrumento de de-
senho. É exemplo concreto do que foi o processo de investigação sobre 
o tipo na construção da morfologia e identidade do território. É ainda o 
resultado de toda uma construção teórica, posta em prática, concluindo 
que a tipologia da casa burguesa do século XIX ainda tem capacidade 
para acolher as transformações sociais do séc. XXI. Um tipo que não se 
esgotou e que pode continuar a ser a solução mais coerente, tendo em 
vista a continuidade das edificações. Neste caso em concreto, os três 
pisos, segundo o RGEU, não obrigam à instalação de um elevador, o que 
permite manter a posição perpendicular da escada, assim como uma 
largura reduzida entre paredes de meação (cinco metros). Esta aproxi-
mação, quer em dimensões, quer em organização da disposição interior, 
conferem ao novo edifício uma maior integração com o edificado confi-
nante. Há claramente uma rutura do ponto de vista funcional, ao deslo-
carmos a entrada para uma zona interior do lote, em frente à escadaria. 
Este gesto anula em parte, o argumento de que se procura mimetizar 
o desenho da casa burguesa. Há claramente o mesmo enquadramento 
tipológico, mas simultaneamente uma postura crítica, que subverte a 
postura dogmática da entrada direta para a rua. Quanto aos fogos que 
constituem o edifício, devido ao programa, e ao elemento escada que 
divide a meio o edifício no seu comprimento, optou-se por agregar dois 
T0 por piso. Em situações distintas, com uma largura superior do lote, o 
último piso facilmente poderia converter-se num T2, onde a sala e a co-
zinha ficariam voltadas para a rua e dois quartos voltados para o tardoz, 

148. Planta do Rés do Chão dos edifícios à 
cota da rua das Fontaínhas. 

149. Unidade mínimas de habitação. Cé-
lulas indivíduais que, aos pares, partilham 
uma instalação sanitária. 
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ou vice-versa.

No que diz respeito ao espaço interno dos T0, optou-se por libertar o 
máximo de área possível para os espaços de estar e dormir, colocando 
os sanitários e a bancada da cozinha à esquerda do átrio da entrada. 
Esta disposição facilita ainda a colocação das infraestruturas do edifício, 
sendo que a parede que divide a casa de banho da cozinha, retém todas 
as tubagens para drenagem de águas e desenfumagem.

- A posição das entradas
Ainda que o tipo não seja limitador do ponto de vista formal, nem se res-
tringe apenas a uma questão funcional, a posição e definição da entrada, 
tem grande importância da linguagem do edifício. No contexto urbano 
do presente projeto, as entradas fazem-se maioritariamente de três for-
mas. No que diz respeito a edifícios de caráter coletivo (monumentos), 
a entrada apresenta-se como elemento de composição individualizável. 
É em simultâneo um elemento simbólico, por vezes axial, que medeia 
a relação entre facto urbano e tecido envolvente. Quando o edifício faz 
frente de rua, esta apresenta-se nesse limite, estabelece a divisão entre 
interior e exterior, integrando-se no desenho unitário dos alçados. Nos 
acessos ao interior dos quarteirões, quando não integram o desenho do 
edifício burguês, estas apresentam-se como fissuras na composição das 
massas à face das ruas. Elementos que são exemplo de um território es-
condido, são fruto da segregação. As formas do construído, acabam por 
expor naturalmente, as dinâmicas sociais que lhe deram origem.

Posto isto, o que se procurou com o projeto foi subverter estes concei-
tos, misturá-los, tendo em vista a integração das diferentes partes. Des-
locam-se as entradas para uma área mais interior do lote de maneira a 
que se rompam barreiras físicas. 

150. Planta do piso tipo da unidade com-
plementar. 
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- Espaços coworking

Tendo em vista um programa que incorpora espaços de trabalho parti-
lhado, o projeto apresenta uma solução diversificada, que procura re-
generar a urbanidade onde se insere. Integrado na cota mais alta do 
terreno do projeto, esta parte do complexo desenvolve-se ao longo de 
quatro pisos.

No piso da entrada principal, um átrio de distribuição dá acesso a uma 
área de estar confinante com a receção. Espaços marcados pelo ritmo 
dos vãos que compõem o alçado voltado para o Bairro de S.Vítor. Des-
te espaço faz ainda parte uma copa, permitindo assim a preparação de 
pequenas refeições. Ainda no piso da entrada principal, uma sala com 
quarenta metros quadrados e pé direito duplo, disponível para receber 
cerca de trinta pessoas, apresenta-se como área ideal de trabalho. A 
zona dos sanitários separa este espaço amplo da área de circulação prin-
cipal, onde um elevador e uma escada de tiro permitem o acesso aos 
restantes pisos.

No piso superior, um mezanino sobre a sala principal, permite o usufruto 
de espaços de trabalho individuais. Este piso incorpora ainda uma zona 
administrativa, composta por uma sala da direção, gabinete administra-
tivo, sanitários e arquivo.

-Salas de reuniões/ Ateliers
Tendo em vista uma maior diversidade dos espaços disponíveis, o pro-
jeto incorpora no piso imediatamente abaixo da entrada principal, um 
conjunto de salas de trabalho/reunião. Estas salas possibilitam diversas 
funções que exigem maior privacidade como por exemplo reuniões de 
grupos de trabalho. Podem ainda ser alugadas como atelier para peque-
nas empresas.

- Sala polivalente
Os espaços coworking além de disponibilizarem diferentes espaços de 

151. Os volumes relativos aos espaços 
coworking, voltados para o interior do lote, 
adotam um desenho distinto dos alçados 
voltados para o exterior. Mantendo uma 
lógica de sistematização e assumindo a es-
trutura como linguagem do edifício, este 
adquire um caráter mais brutalista. 

152. Planta ao nível da entrada no 
Coworking.

153. Planta do piso superior do coworking.
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trabalho, devem oferecer um espaço para conferências, apresentações 
e outros eventos. Daqui surge a intenção de incorporar um espaço que 
oferece a polivalência necessária a esses usos. Facilmente um congres-
so, uma cessão de cinema, uma exposição ou uma apresentação de um 
produto poderiam usufruir das condições desta sala, capaz de acolher 
cerca de setenta pessoas sentadas. O elevador, neste contexto tem o 
papel importante de servir de monta cargas e para as pessoas de mobi-
lidade reduzida, que podem aceder a este espaço pela entrada principal 
do edifício. 

O desenho dos alçados
O desenho de composição de um alçado é possivelmente, o momento 
mais delicado do projeto. Muitas vezes relegado para segundo plano, 
fruto do medo de não encontrar a linguagem apropriada para o edifício. 
Entre as plantas e cortes, facilmente encontramos relações espaciais, 
proporções abstratas, que não serão traduzidas na realidade. Algo que 
não acontece com os alçados. Podemos dizer que, a insegurança que 
estes transmitem quando os desenhamos tem a ver com uma questão 
muito simples, que é: a leitura que se faz do edifício é comum a qualquer 
observador. Enquanto que numa planta ou num corte, podemos escon-
der a linguagem com que o edifício se apresentará, podemos expor um 
trabalho rigoroso, protegidos pela abstração desses elementos. Em con-
trapartida, os alçados são a apresentação do edifício à sociedade, fa-
zem parte do uso coletivo na medida em que conformam a atmosfera 
urbana. Tudo isto leva à procura de sistemas de fachada, cada vez mais 
complexos, onde o desenho do edifício se confunde com os sistemas 
construtivos adotados. A arquitetura contemporânea encontrou assim 
um modo de se exprimir, fugindo à composição clássica.

No projeto de dissertação, os edifícios que fazem frente com a rua das 
Fontaínhas seguem uma lógica de continuidade com o edificado confi-
nante. Privilegia-se a ideia de conjunto e agregação, através da utilização 
do vão vertical em série. No alçado principal, a verticalidade dos vãos é 
contraposta com o desenho das varandas, que tentam estabelecer con-
tinuidade com os edifícios a montante. Relativamente ao desenho dos 
respetivos tardozes, estes apresentam a mesma linguagem.

No lado oposto do terreno, o edifício construído sobre o lugar da Sª das 
Dores, apresenta ligeiras alterações na composição do alçado. O cará-
ter mais desafogado do espaço confinante, a pendente do terreno e a 
procura de uma continuidade formal com o edifício vizinho foram ca-
racterísticas determinantes para o desenho do mesmo. Por outro lado, 
volume que confina os restantes espaços do programa coworking, tem 
regras de desenho ligeiramente diferentes. O caráter solto do edifício 
permite um desenho mais descomprometido com a envolvente. Portan-
to, optou-se por uma linguagem mais brutalista, onde a estrutura adqui-
re maior presença e o vão é remetido para segundo plano.

No que diz respeito aos restantes volumes, estes apresentam-se com 
uma linguagem mais depurada, que privilegia o desenho da volumetria, 
como é o caso do espaço da cafetaria e espaços técnicos, assim como a 

154. Salas de trabalho/reunião indepen-
dentes dos espaços coletivos. 

155. Sala polivalente. Um espaço amplo 
que se relaciona diretamente com  anfitea-
tro exterior.

156. Alçado da rua das Fontaínhas.

157. Alçado do lugar da Sr. das Dores.
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sala polivalente.

Desenhar o fragmento da agregação
Ainda a respeito da linguagem que os edifícios adquiriram, deixamos 
um pequeno apontamento para a importância do elemento arquitetó-
nico, a janela. Em certa medida, é o fragmento mais importante de um 
projeto de arquitetura, principalmente em contexto urbano histórico. 
Individualmente é o elemento que medeia a relação interior/exterior. 
Integra sistemas de caixilharias, sombreamento, cortes térmicos, etc. 
Do ponto de vista do pormenor, que iremos aprofundar de seguida, é o 
ponto mais crítico do projeto. Simultaneamente, agregado a elementos 
idênticos compõe o alçado do edifício e consequentemente contribui 
para a construção de uma identidade arquitetónica, quando a sua utili-
zação é sistematizada e conforma um todo coerente, que pode ir da rua 
ao bairro, do lote ao território. É este caráter espectral que lhe confere 
extrema importância, e obriga o arquiteto a projetar desde o sistema de 
fecho da janela de sacada até à integração urbana do edifício.

158. Corte pela zona da cafetaria, com vista 
sobre os espaços do coworking. 

159. Axonometria geral do projeto.
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5.2 DIMENSÃO TÉCNICA DO PROJETO

“À arquitetura é apresentado o desafio de configurar um todo a partir 
de um sem fim de detalhes integrantes que se diferenciam entre si, na 
sua função e na sua forma, no seu material e suas dimensões. Deve-se 
procurar construções e formas com sentido para os remates e as juntas, 
ali onde se intersetam as superfícies do objeto e os distintos materiais se 
encontram entre si. (…) os detalhes devem expressar o que exige a ideia 
fundamental do projeto no seu lugar correspondente: cooperação ou se-
paração, tensão ou ligeireza. Fricção, solidez, fragilidade. Os detalhes, 
quando saem bem, não são decoração. Não distraem, não entretêm, 
conduzem à compreensão do todo, a cuja essência necessariamente 
pertencem.”3 

O sistema construtivo reinterpretado
Em pleno século XXI, seria inoportuno mimetizar o sistema construtivo 
da casa burguesa do século XIX. Se por um lado novos materiais, fabri-
cados em série suprimem as necessidades construtivas da construção 
deste edifício, por outro lado os mestres que executavam tais técnicas 
são cada vez menos. A tecnologia transformou o modo como construí-
mos e a produção em série, as patentes, a mão de obra especializada, 
fazem todos parte da realidade vigente, e como tal, devemos aproveitar 
o que o mercado nos oferece. Ainda assim, esta postura pragmática, que 
moldou o sistema construtivo do projeto é posta em causa mais à frente, 
aquando do desenho de uma caixilharia.

Sendo um projeto de raiz, optou-se por reinterpretar o sistema constru-
tivo tradicional da casa burguesa e como tal as vigas de madeira foram 
substituídos por vigotas de betão, separadas por abobadilhas de cerâ-
mica. As paredes estruturais em alvenaria de granito foram substituídas 
por paredes de betão bujardado, mantendo assim o efeito de relevo da 
pedra, assim como as diferentes tonalidades dos agregados. Para man-
ter a lógica construtiva e face às exigências térmicas atuais, o isolamento 
térmico surge pelo interior do edifício. Quanto às paredes que dividem 
as frações dos espaços de distribuição, optou-se por um sistema de pa-
rede simples, com isolamento acústico pela face interior e painel duplo 
de gesso cartonado. As paredes de divisão de frações seguiram um crité-
rio idêntico, mas incorporando um sistema de parede dupla, conseguin-
do assim maior inércia e coerência construtiva.

Relativamente aos pavimentos dos espaços interiores, optou-se por 
uma abordagem simples, distinguindo as áreas coletivas das frações in-
dividuais. As primeiras com um acabamento mais nobre, em mármore 
(travertino romano polido) enquanto que as segundas, com um acaba-
mento em tacos de madeira. As áreas húmidas com acabamento no piso 
e paredes em cerâmica branca polida.

Ao nível das coberturas encontram-se diversas opções, desde a solução 
para as coberturas acessíveis, coberturas praticáveis e coberturas ajar-
dinadas. A solução encontrada para as coberturas acessíveis prende-se 
3 ZUMTHOR, Peter; Pensar la arquitectura, Barcelona, GG, 2004, p.14.

160. Fragmento do projeto onde é visível 
o sistema construtivo adotado. Consultar 
anexos para uma melhor leitura das solu-
ções adotadas.



104

com a necessidade de resolver o “quinto alçado” e o impacto que o mes-
mo tem nas novas construções em contexto histórico. Face às soluções 
de cobertura plana disponíveis e a uma “arquitetura caixote” que se de-
senvolveu ao longo das últimas décadas, a solução da cobertura inclina-
da não trazia qualquer vantagem, a não ser do ponto de vista pictórico. 

Observando o tecido urbano desde um ponto superior, constatamos que 
o elemento de maior impacto da caracterização da imagem urbana é o 
telhado, cobertura composta por elementos cerâmicos de cores quentes 
(laranja avermelhado). Esta leitura perde-se quando uma intervenção 
recente incorpora no seu sistema de cobertura outro material, como é 
exemplo o seixo rolado. A identidade começa a desvanecer-se, como 
tal, parece ser importante encontrar uma solução intermédia, que pelo 
menos tenha em atenção essa questão. A opção incidiu por uma solução 
de cobertura acessível, com um acabamento cerâmico. As coberturas 
praticáveis, destinadas a uma maior utilização seguem o mesmo siste-
ma, embora seja utilizado um acabamento em lajeado de granito, coe-
rente com o desenho dos espaços exteriores. As coberturas ajardinadas 
seguem um sistema de cobertura ajardinada, com grande capacidade de 
carga, passível de receber arbustos, relva e árvores e medio porte. 

A escolha de uma janela 

“Creio que os limites do edifício encontram-se no modo de controlar as 
relações entre o exterior e o interior. Nunca estive interessado em fazer 
uma fachada de vidro porque essa questão do equilíbrio desaparece; 
sempre rejeitei a possibilidade de construir caixas de vidro porque me 
parece que algo se perde. Tendo mais a pensar nas aberturas de um edi-
fício por razões específicas do seu interior, mais do que pela composição 
e imagem exterior que podem oferecer. (...)mas num contexto histórico 
também está relacionada com as proporções da fachada e com os rit-
mos da cidade.”
 
Desde início que um dos objetivos do trabalho foi explorar as diferen-
tes escalas do projeto, entre o enquadramento urbano e desenho de 
pormenor. Como tal, o estudo de uma caixilharia, à escala 1:5 ou 1:2 foi 
determinante para a consolidação do conhecimento adquirido ao longo 
do projeto, isto porque, não incorpora um sistema standard. Isto levanta 
a questão sobre o desenho das caixilharias de autor e/ou utilização de 
sistemas standard, no desenvolvimento dos trabalhos académicos.

Enquanto autores de um projeto académico entendemos que este deve 
servir de praticável de estudo e não de resposta direta às exigências 
técnicas que existem no sector da construção. Como tal, a opção por 
desenhar uma caixilharia de autor tem a ver com uma aprendizagem 
individual, na procura do funcionamento de um elemento tão impor-
tante como é a janela. Aprofundar o sistema de abertura/fecho e to-
das os critérios aos quais deve responder é crucial para não produzir 
uma arquitetura de “copiar e colar”, visível cada vez mais nos estirado-
res da faculdade. As introduções dos perfis nos desenhos de pormenor 
demonstram em muitos casos uma incompreensão das componentes 

161. Contacto entre o o edifício preexisten-
te e o novo (rua das Fontaínhas).
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que compõe o sistema e ainda a incapacidade de integração na opção 
construtiva adotada.

Consequentemente, adotou-se a estratégia de desenhar uma janela de 
sacada , isto porque, é aquela que tem mais importância na composi-
ção dos alçados e dos fragmentos escolhidos para desenvolver na escala 
1:50. A janela com um sistema de abertura para o exterior é constituída 
em madeira. A escolha deste material deve-se a diversos fatores, entre 
os quais: a facilidade de manipulação do mesmo, o bom comportamen-
to térmico, a sensação de conforto ao toque e a coerência material com 
o espaço interior das unidades de habitação.

No que diz respeito ao sistema de sombreamento, optou-se por um sis-
tema de portadas em madeira, que limitam a entrada de luz no espa-
ço interior. A vantagem desta solução permite  a ausência de estores 
pelo exterior, elementos difíceis de integrar em sistemas construtivos à 
imagem deste projeto. Veja-se por exemplo a colocação de estores em 
fachadas de casas burguesas e como consequência o ruído que causa na 
linguagem do edifício.

Materialização dos espaços exteriores

No desenho dos espaços exteriores procurou-se caracterizar os espaços 
de percurso e estadia com o mesmo material, o granito. Esta unidade é 
posteriormente manipulada através da variação de estereotomias, indi-
cando assim as diversas possibilidades de um material na caracterização 
do espaço público. É através dos elementos que compõe os espaços de 
percursos e estadia que as variações no material se tornam mais visíveis. 
Um muro de suporte em perpianho, uma arquibancada com a pedra cor-
tada rigorosamente, uma escadaria com degraus maciços ou a utilização 
de lajeado e cubo de granito nos pavimentos. Nota para o remate entre 
superfícies, onde as guias de granito conferem uma maior estabilidade e 
articulação entre os diferentes materiais.

Em síntese
Os desenhos desenvolvidos tendo em vista o projeto apresentado, fazem 
da componente técnica do mesmo, um laboratório de experimentação. 
Além de procurar validar uma linguagem arquitetónica que é resultados 
dos diversos instrumentos de leitura do território, apresenta soluções 
para a sua realização. 

162. Corte vertical da caixilharia tipo.



106

167. Numa fase inicial do desenvolvimento 
do projeto, o esquisso, enquanto instru-
mento de trabalho permitiu explorar uma 
grande diversidade de soluções. Além de 
representação das ideias e conceitos a de-
senvolver serivu como apropriação de ele-
mentos preexistentes, como por exemplo o 
bairro de S.Vitor.
Desde cedo o projeto procurou estabelecer 
relações de escala com a envolvente, nunca 
tentanto impor uma lógica unitária. No fun-
do deveria exprimir a escala e a urbanidade 
preexistente, fragmentada e diversa. 

5.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

163. 164.

165. 166.
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168.

169.
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170. Como podemos observar nas imagens 
de uma proposta formalizada, compreen-
de-se o objetivo de definir a frente voltada 
para a rua das Fontaínhas, estabelecendo 
uma continuidade com o edifício a montan-
te. Do ponto de vista tipológico, o edifício 
não se desenvolvia em continuidade com o 
sistema de parcelamento do lugar. Em con-
trapartida, procurava um volume composto 
por dois corpos, um voltado para a rua e 
outro para o interior do quarteirão. Cedo 
se percebeu que esta intenção não era coe-
rente com os objetivos do projeto.

171. Deste ponto de vista, podemos ob-
servar a rutura de escala que o edifício 
principal estabeleci com a envolvente. In-
conscientemente, procurava-se impor uma 
lógica formal e programática completamen-
te dissonante.

172. No que diz respeito ao programa re-
lativo aos espaços coworking, o projeto 
deveria desenvolver-se através de um con-
junto de plataformas, onde os espaços de 
trabalho se projetavam em coberturas ajar-
dinadas. De certo modo procurava-se que o 
desenho de  um mesmo elemento pudesse 
organizar os espaços interiores e exteriores 
de um programa coletivo.
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173. Consequentemente, a proposta de-
senvolveu-se tendo em conta três aspetos. 
Em primeiro lugar o espaço exterior do edi-
fício deveria permitir o acesso ao interior 
do quarteirão, continuando assim o sistema 
de espaços intersticiais preexistentes. Atra-
vés de percursos qualificados, que fazem 
parte do projeto, poderiamos conectar a 
cota alta do lugar da Sr. das Dores com a 
rua das Fontaínhas. 

174. Um segundo aspeto, foi a necessidade 
de definir as empenas existentes. Manten-
do as cérceas dos edifícios vizinhos, a frente 
da rua das Fontaínhas apresentava-se com 
dois volumes, intermediados pelo percurso 
pedonal. 

175. Por fim, para combater a diferença de 
cota (aproximadamente dez metros), os 
espaços do interior do lote deveriam de-
senvolver-se em diversas plataformas, em 
continuidade com o que já tinha sido de-
senvolvido anteriormente.
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176.

177.
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178.

179.
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180. Inicialmente, a intenção de abrir a 
frente do lote para criar um espaço canal 
até ao interior do lote estava vinculada a 
uma ideia de simetria, algo que posterior-
mente foi abandonado para integrar o pro-
grama e a escala dos efidícios ao contexto 
preexistente.

181.

182.
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183. Entendeu-se como melhor solução 
para o alçado da rua das Fontaínhas uma 
continuidade com o edifício preexistente. A 
lógica deveria permanecer no conjunto que 
fazia a frente de rua  o desenho dos vão 
deveria ser o mesmo para que isso aconte-
cesse.

184. Em relação aos espaços coworking, 
diretamente ligados com o espaço público 
do interior do lote, deveriam desenvolver-
-se dispersos nas plataformas, ainda que 
interligados pelos espaços interirores. O 
objetivo principal era tornar possível o usu-
fruto dos diversos espaços. Por oposição 
a um espaço unitário, o obetivo seria criar 
pequenas àreas de estar, entre escadarias, 
pátios e plataformas ajardinadas, manten-
do uma escala e diversidade necessárias a 
um programa polivalente.
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185. Como a imagem indica, neste momen-
to do projeto, optava-se por assumir uma 
entrada a eixo. Com um caráter mais sim-
bólico do que funcional esta entrada sepa-
rava o espaço público de um pátio. Procura-
va-se traduzir uma ideia de espaço comum, 
partilhado pelos utilizadores do complexo 
residencial.

186. Do lado nascente, voltado para o bair-
ro de S.Vítor, procurava-se que o programa 
do coworking desse continuidade à frente 
urbana preexistente, ao mesmo tempo 
que permitia a passagem para o interior do 
quarteirão. Formalmente, era visto como 
um elemento de articulação que se proje-
tava sobre o interior do lote.

187. No que diz respeito às plataformas 
que moldam o terreno, o objetivo principal 
foi manter uma continuidade com as cotas 
dos terrenos confinantes. Enquanto ele-
mento formal, representam a manipulação 
da paisagem por parte do Homem e como 
tal fazem parte da memória coletiva da so-
ciedade. 
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188. O projeto desenvolveu-se, tentando 
definir a frente da rua das Fontaínhas, com 
volumes que transmitissem a densidade 
necessária à ideia de continuidade. Não se 
querendo sobrepor aos edifícios preexis-
tentes, a continuidade das cérceas e ali-
nhamentos facilitaram a definição da escala 
dos novos edifícios.

189. Nesta fase do projeto o interior do 
quarteirão desenvolvia-se de forma dema-
siado complexa. Multiplicavam-se as plata-
formas e os muros de suporte, o que não 
contribuía para uma clareza do desenho. 

190. Voltado para o bairro de S.Vitor, pro-
curava-se definir um volume mais indepen-
dente, assumindo a empena do edifício 
preexistente. A complexidade morfológica 
desta àrea do projeto dificultava a inten-
ção de cerzir os novos volumes. Por essa 
incapacidade, optou-se por uma postura 
de ruptura, algo que não se manteve até ao 
fim do projeto.
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194. Nesta fase, surgem a possibilidade e 
incluir um segundo volume, voltado para 
o bairro de S.Vitor. Mantendo a lógica dos 
edifícios à face da rua das Fontaínhas, 
procurou-se a continuidade das cérceas 
preexistentes. 

191.

192.

193.
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195.

196. 197.



118

198. Estas imagens, representam já uma 
fase final do processo de trabalho. A prin-
cipal diferença em relação à maquete ante-
rior é o desenho do interior do quarteirão. 
As plataformas apresentam-se mais depu-
radas, com uma maior simplicidade. Optou-
-se por criar um anfiteatro ao ar livre que 
articula o espaço envolvente. 

199.

200.

201.
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203. Como se pode observar na imagem, 
os espaços coworking desenvolvem-se na 
articulação entre um volume que dá conti-
nuidade à escala do edifício preexistente  e 
aquele que se projeta sobre o interior do 
lote.

202.
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204.
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205.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto praticável de estudo, o projeto aqui apresentado está longe de 
se esgotar no seu conteúdo e na sua forma. Procurou-se construir um 
discurso particular de identificar os elementos que afetam a arquitetura 
e o modo de projetar. O resultado do projeto, do ponto de vista técnico 
correspondeu aos objetivos iniciais, mas não pode ser visto como uma 
proposta final. O material apresentado é uma síntese de um estado de 
maturação do projeto. 

A IMPORTÂNCIA DO DISPOSITIVO ATLAS

A dificuldade de utilizar o Atlas de imagens como metodologia foi de-
finir o critério de seleção das imagens. No trabalho apresentado, estas 
oscilaram entre a construção de uma narrativa do lugar, individualizan-
do os factos urbanos existentes e as imagens avulso, que identificam os 
processos de trabalho de outros autores. O próprio projeto afastou-se 
de uma procura conceptual, focando-se apenas no aglomerado urba-
no envolvente. Esta postura acabou por afastar a inclusão de imagem 
com uma componente mais conceptual, que poderiam instruir o projeto 
através de analogia. Posto isto, o método apresentado não corresponde 
ao Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, nem ao Atlas de Parede de Souto 
Moura; é em contrapartida, uma interpretação individual das imagens 
enquanto instrumento do projeto de arquitetura. 

A IMPORTÂNCIA DE ALDO ROSSI NA CONSTRUÇÃO DE UMA PERSPETIVA 
SOBRE O URBANO

Após o desenvolvimento desta dissertação não podemos deixar de con-
cluir que Aldo Rossi, tem uma importância enorme para as gerações 
de arquitetos europeus pós década de 60. Através do livro Arquitetura 
da cidade, de 1966, oferece uma metodologia para a leitura do territó-
rio, dos elementos que o compõe e das dinâmicas que nele ocorrem. 
Oferece um conjunto de instrumentos científicos que se distanciam 
das leituras sociológicas e antropológicas. Os seus escritos permane-
cem atuais porque tratam questões intemporais, procuram responder 
a temáticas que podemos encontrar em qualquer época. Naturalmente 
apresenta-nos uma leitura da cidade histórica, dos monumentos, das 
áreas residenciais, isto porque era necessária objetividade, na procura 
de soluções para construir no pós-guerras. Por outro lado, se nos des-
vincularmos das imagens associadas aos conceitos que nos apresenta, 
podemos continuar a trabalhar com o conceito tipo e modelo em terri-
tórios da urbanização extensiva. Em vez de monumentos, os elementos 
primários podem ser centros comerciais, na medida em que transpor-
tam uma simbologia associada à sociedade de consumo, caracterizadora 
da contemporaneidade. A construção do território por partes continua 
a estar atual, aliás o caráter homogéneo do território é cada vez menor.
No que diz respeito a uma ideia clássica de desenhar arquitetura, pro-
curando assim a continuidade com as épocas anteriores, podemos afir-
mar que tal perspetiva é mais do que necessária neste momento. Mes-
mo com o exemplo da reconstrução do Chiado, projeto de Álvaro Siza 
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(1992), observamos dia após dia as transformações trágicas e irremediá-
veis no centro histórico do Porto.

OS CONCEITOS TIPO E MODELO

Enquanto instrumentos de projeto e análise das formas construídas, es-
tes dois conceitos acompanham a história da arquitetura. O projeto da 
presente dissertação procurou identificar a importância dos mesmos, 
através de um estudo mais aprofundado das formas contruídas no lugar.

A IMPORTÂNCIA DE ÁLVARO SIZA

O papel que Álvaro Siza tem enquanto referência neste trabalho, não se 
limita à sensibilidade que demonstra nos projetos em contexto urbano 
consolidado, mas também com a diversidade de soluções que explorou 
ao longo da sua carreira. A proximidade geográfica, do bairro de S.Vítor, 
permitiu aprofundar o desenvolvimento do trabalho auxiliado por docu-
mentação referente a este projeto. Foi uma referência para a construção 
de um modus operandi, de uma leitura do lugar e da identificação de 
conceitos colocados em prática, como foi exemplo o modelo utilizado 
para as casas projetadas. 

O CARÁTER PEDAGÓGICO DO PROJETO DE ARQUITETURA

Analisando todo o processo, concluímos que o projeto de arquitetura 
teve um sentido pedagógico de enorme importância. Mais do que a 
construção de uma narrativa sobre diversos temas que condicionam o 
projeto, este, quando desenhado, procura validar a componente teóri-
ca num objeto físico, dimensionável. Neste aspeto, o desafio prende-se 
com a maior ou menor capacidade de traduzir os valores arquitetónicos 
e sociais numa forma em harmonia com a envolvente. 

O CONTRIBUTO POSSÍVEL

Enquanto “projeto de arquiteto”, o trabalho desenvolvido nesta disser-
tação apresenta-se como um pequeno contributo para a construção 
de um caminho, um modo de estar perante a contemporaneidade. De-
monstra a necessidade de nos vincularmos a personagens anteriores 
a nós, que identificaram questões intrínsecas à própria ideia de arqui-
tetura. As afinidades criadas serão múltiplas e as associações que de-
las emergem constroem assim o praticável de estudo. Esse espaço de 
trabalho não se esgotará no projeto desenhado, rompendo os limites 
técnicos do mesmo, encontrará também expressão nos objetos produ-
zidos por outros. A prática arquitetónica é aqui entendida, não como a 
expressão máxima do agora, mas como uma passagem de testemunho 
entre gerações. Produto das sociedades, as formas construídas deverão 
apresentar, sempre que possível, uma qualidade comparável com o que 
de melhor se fez anteriormente. Longe de modas passageiras, qualquer 
fragmento deve transportar valores arquitetónicos intemporais, desde a 
qualidade da luz, a proporção dos vãos, a solidez, a escala apropriada, 
sistemas construtivos adequados e acima de tudo clareza do projeto. 
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REGULARIZAÇÃO

MANTA GEOTÊXTIL

DUPLA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO (XPS 60mm) REVES. A BETUME

EMULSÃO BETUMINOSA APLICADA A FRIO

CAMADA DE FORMA - PENDENTES E REGULARIZAÇÃO

GRÉS RÚSTICO COM ACABAMENTO HIDROREPELENTE

CAPEAMENTO

ABOBADILHA CERÂMICA

VIGOTA DUPLA 

ISOLAMENTO TÉRMICO (EPS 40 mm)

BETÃO APARENTE BUJARDADO

CAPACETE EM ZINCO

CAMADA DE PROTEÇÃO EM BETÃO LEVE

MANTA GEOTÊXTIL

DUPLA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO (XPS 60mm) REVES. A BETUME

EMULSÃO BETUMINOSA APLICADA A FRIO

CAMADA DE FORMA - PENDENTES E REGULARIZAÇÃO

GRÉS RÚSTICO COM ACABAMENTO HIDROREPELENTE

CAMADA DE ENCHIMENTO

VIGOTA

ISOLAMENTO TÉRMICO (EPS 40 mm)

BETÃO APARENTE BUJARDADO

CAPACETE EM ZINCO

IMPERMEABILIZAÇÃO EM SISTEMA BI-CAPA

PORMENOR DA CALEIRA

BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS

19sistema construtívo - cobertura | escala 1:10 | maio 2020  
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BETÃO DE ENCHIMENTO (TIPO LECA)

ISOLAMENTO TÉRMICO (XPS 40mm) 

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO

MANTA GEOTÊXTIL

ISOLAMENTO TÉRMICO (XPS 40mm)

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

EMULSÃO BETUMINOSA (PRIMÁRIO DE IMPERMEAB.)

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

SOLO PREEXISTENTE

CAPEAMENTO

ABOBADILHA CERÂMICA

VIGOTA DUPLA 

ISOLAMENTO TÉRMICO (EPS 40mm)

TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTO EM TACOS DE PINHO (ESPINHA DE PEIXE) 

CAIXILHARIA DE MADEIRA

PAVIMENTO EM TACOS DE PINHO (ESCAMA DE PEIXE)

RODAPÉ EM CASTANHO

CAIXILHARIA FIXA EM MADEIRA MACIÇA DE CASTANHO

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA DE CASTANHO

BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS

20sistema construtívo - lajes de piso e solo | escala 1:10 | maio 2020  
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REGULARIZAÇÃO

MANTA GEOTÊXTIL

DUPLA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO (XPS 60mm) REVES. A BETUME

EMULSÃO BETUMINOSA APLICADA A FRIO

CAMADA DE FORMA - PENDENTES E REGULARIZAÇÃO

LAJEADO EM GRANITO 

LINTEL EM GRANITO

TERRENO VEGETAL

SISTEMA CONSTRUTIVO DOS EDIFÍCIOS COM COBERTURA PRATICÁVEL SISTEMA CONSTRUTIVO DO ANFITEATRO 

SISTEMA CONSTRUTIVO DE UMA ESCADA EXTERIOR

PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO ACENTE COM TRAÇO SECO

CAIXA DE AREIA (9 cm)

TOUT VENANT (15 cm)

LINTEL DE TRAVAMENTO EM BETÃO 

BLOCO MACIÇO DE GRANITO 

LINTEL DE GRANITO

BETÃO APARENTE BUJARDADO

BLOCO MACIÇO EM GRANITO

LINTEL DE TRAVAMNTO EM BETÃO

LAJEADO EM GRANITO

TOUT VENANT

SOLO COMPACTADO

ESPAÇO CANAL EM CONTACTO COM A RUA DAS FONTAÍNHAS

CAIXA DE AREIA (9 cm)

TOUT VENANT (15 cm)

LINTEL DE TRAVAMENTO EM BETÃO 

BLOCO MACIÇO DE GRANITO

PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO ACENTE COM TRAÇO SECO

LINTEL DE GRANITO

BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS
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BETÃO BUJARDADO APARENTE

TAFIFE

VIDRO DUPLO PORTADA DE MADEIRA

ARO DE MADEIRA

DOBRADIÇA DA CAIXILHARIA EM AÇO INOX

DOBRADIÇA DA PORTADA EM AÇO INOX

GUARNIÇÃO (EM MADEIRA)

PRÉ ARO EM MADEIRA

PAINEL DE GESSO ACARTONADO (15mm)

MONTANTE (95 mm)

ISOLAMENTO TÉRMICO EPS (80mm)

MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX

BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS

22janela de sacada | escala 1:5 | maio 2020  
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RÉGUA DE SUSPENSÃO 

PAINEL DE GESSO ACARTONADO (15mm)

CANTONEIRA DE PERFIL "DUPLO L"  

PAINEL DE GESSO ACARTONADO (15mm)

ISOLAMENTO TÉRMICO EPS (80mm)

MONTANTE (95 mm)

GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA DE CASTANHO

PAVIMENTO EM TACOS DE PINHO (ESPINHA DE PEIXE)

TELA IMPERMIABILIZANTE

MANTA GEOTÊXTIL

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 40mm

TELA ACÚSTICA 

CAPEAMENTO

VIGOTA

TAFIFE EM MADEIRA MACIÇA DE CASTANHO

ARO EM MADEIRA MACIÇA DE CASTANHO

PORTADA EM MADEIRA LAMELADA DE CASTANHO

PRÉ ARO EM MADEIRA MACIÇA DE CASTANHO

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO

VIDRO DUPLO

BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS

23janela de sacada | escala 1:5 | maio 2020  
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BRUNO SILVA FRAGMENTOS E TESSITURAS
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