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RESUMO

Esta dissertação de mestrado em arquitectura representa um estudo sobre a  
cultura dos banhos na esfera ocidental, com um destaque para o caso de estudo 
da cidade do Porto. Abordando as várias expressões e práticas do seu tempo, as 
formas arquitectónicas e os seus significados sociais/culturais em cada época para 
a sociedade, tivemos, como objectivo final, a concretização de um novo Banho  
Público para a cidade do Porto, adaptado ao tempo actual. O Banho Público, 
além de fornecer aplicações hidroterapêuticas, fornece, ainda, um espaço de  
relaxamento, também ele favorecedor de interacções sociais, tantas vezes casuais 
e envolvendo diferentes sectores da sociedade. Porém, este estabelecimento  
também pretende envolver os banhistas num ambiente espiritual, permitindo 
uma contemplação e regeneração do corpo e da mente. 
Foi benéfico para este trabalho o conhecimento do «Programa de valorização do 
património da empresa Águas do Porto, EM», que nos possibilitou enquadrar o 
novo projecto num antigo reservatório de água na zona de Amial em Paranhos/ 
Porto. Este programa permitiu que o nosso projetco se enquadre em duas  
estratégias nele bem identificadas: a sociocultural e a cultural/patrimonial.  
Com base numa atenta observação da estrutura e do espaço do reservatório,  
pretendemos identificar as qualidades já existentes, as quais estiveram sempre  
presentes na altura de conceber o novo projecto. Desta forma, a presença de água 
no tanque do reservatório e nos banhos de vapor do Banho Público, ao promover  
uma relação imediata com o visitante/banhista, estabelece assim uma referência 
à memória da cultura dos banhos, preservada desde outros tempos pela própria 
historia do reservatório que, na verdade, sempre existiu em função desse mesmo 
elemento  - a água. 





ABSTRACT

This Master’s dissertation in architecture represents a study on the culture of baths  
in the western sphere, with an emphasis on the case study of the city of Porto.  
Addressing the various expressions and practices of its time, the architectural  
forms and their social/cultural meanings in each epoch for society, we had, as a final  
objective, the realization of a new Public Bath for the city of Oporto, adapted to the  
present time. The Public Bath, besides providing hydrotherapeutic  
applications, also provides a space for relaxation, also favoring social  
interactions, often ocurring in a casual manner and involving different sectors  
of society. But this establishment also intends to involve bathers in a spiritual  
environment, allowing contemplation and regeneration of body and mind.
It was beneficial for this work the knowledge of the “Programa de valorização 
do património da empresa Águas do Porto, EM”, which enabled us to frame the 
new project in an old water reservoir in the area of Amial in Paranhos/Porto.  
This programme allowed our project to fit into two well identified strategies:  
the socio-cultural and the cultural/patrimonial. Throughout a careful observation  
of the structure and the space of the reservoir, we intend to identify the  
already existing qualities, which will be preserved when designing the new project.  
Whilst the presence of water in the reservoir tank and in the steam baths of the 
Public Bath, is promoting an immediate relationship with the visitor/bather, it also 
establishes a reference to the memory of the culture of bathing, as well to the  
history of the reservoir which, in fact, have always relied on the same element - 
water.
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INTRODUÇÃO

O nosso objecto de estudo, consubstanciado num projecto de arquitectura localizado 

na cidade do Porto, levou-nos ao encontro de uma interacção entre espaço público e a 

importância da água e dos rituais a ela associados, a par dos seus reflexos na sociedade. 

Optamos, pois, por inserir nesta dissertação algumas reflexões históricas e culturais em 

torno destes temas e, para o efeito, insistir na importância de recuperar uma função 

pública que hoje se encontra em vias de desaparecimento: o Banho Público. Pretendemos 

ensaiar uma aproximação à cultura dos banhos, sublinhando os aspectos da higiene, os 

tratamentos terapêuticos, os rituais e as crenças religiosas associados a esta prática. 

Através de um estudo histórico-arquitectónico centrado na esfera ocidental, 

tentamos ter sempre em conta as condições socioculturais presentes no seu âmbito, 

desde os tempos mais remotos até às características que detém hoje em dia. A cultura 

do banho assim foi evoluindo nas várias culturas do mundo e é provavelmente tão antiga 

quanto a própria humanidade. Merece, assim, um olhar atento da nossa parte. Não se 

tratando da nossa área específica de estudo (a História, a Arqueologia), estamos em 

crer que alguns dados coligidos nestes âmbitos disciplinares foram essenciais para nos 

ajudarem a perceber melhor o projecto ao qual nos dedicamos neste estudo.

Como se compreenderá, para a presente dissertação, foi do maior interesse, para 

além da evolução da cultura dos banhos ao nível geral da civilização europeia, destacar 

o seu desenvolvimento em Portugal e, em particular, no Porto, local da intervenção de 

um novo Banho Público, adaptado ao tempo actual. Para este fim tornou-se pertinente 

a identificação de um antigo reservatório das águas no Porto, cuja função pré-existente 

ditará a sua transformação num Banho Público. Perante esta escolha, e uma vez que o 

projecto em si, tal como a estrutura existente, se relacionam com o tema da água, não 

foi difícil perceber a necessidade de considerar um segundo espaço de reflexão que 

incide precisamente no próprio elemento água. Este diálogo, esta relação recíproca com 

os banhos, pretende aproximar o visitante, conferir-lhe uma íntima relação imposta pela 

serventia da estrutura, em si mesma, e pelo tema da água/banho, a ela inerente.

Por fim, mas não menos importante, a escolha de um reservatório antigo como 

base da nossa intervenção, releva a importância e o interesse em recuperar/adaptar 

espaços preexistentes, contrastando com as práticas de consumo materialistas do nosso 

tempo que poderiam, eventualmente, ditar outras opções, a nosso ver, menos felizes.  
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Pretende-se, portanto, não apenas resguardar a memória de uma cultura sem tempo – os 

banhos/a higiene pública –, mas também a memória do lugar enquanto objecto apropriado 

para a execução do nosso projecto de arquitectura. Como já se escreveu: «Temos a 

capacidade inata de recordar e imaginar lugares. Percepção, memória e imaginação estão 

em constante interacção; o domínio da presença funde-se em imagens e memória e 

fantasia. Continuamos a construir uma imensa cidade de evocação e recordação, e todas 

as cidades que visitámos são recintos nesta metrópole da mente.»1  

Para além da evolução histórica que se insere neste estudo, pretendemos ir mais 

além e dotar o leitor de um conjunto de referências ampliadas, de índole pessoal, até, 

condição importante para alcançar o projecto desenvolvido. Neste sentido, uma memória 

essencial para a presente dissertação foi a consideração do Banho Público que existe no 

nosso país de origem, a Áustria. Este complexo, o «Balneário Público Salurnerstraße» 

(Dampfbad Salurner Straße), além de fornecer instalações sanitárias para a higiene 

pessoal, é um espaço social de convívio, proporcionando, ainda, um lugar de repouso e 

de contemplação onde, através de relaxamento do corpo e da alma, a energia pode ser 

retemperada. Esta finalidade é especialmente importante e evidente durante o Inverno, 

quando estes locais registam uma maior adesão por parte da população. Apesar da 

diferença climática entre Portugal e a Áustria, consideramos que existe uma articulação 

de interesses, lá e cá, que nos foi útil para a concretização de um projecto que reforça a 

importância do espaço público como potenciador de troca de emoções, de atitudes e de 

manifestação de ideias entre todos os cidadãos. Especialmente indispensável em relação 

ao tempo actual, um tempo fortemente caracterizado pela constante pressão das novas 

tecnologias, pretende-se ampliar/diversificar outras possibilidades de vivência comum 

aos homens e às mulheres no espaço público. Nestas circunstâncias, urge fomentar nas 

cidades uma constante procura de formas de vida que incentivem os seus habitantes a 

permanentes reflexões sobre si próprios. A evolução desta tendência está descrita na 

história e pode ser reconhecida pela observação da arquitectura construída. Se assim 

é, existe um legado que o passado nos deixou e que ajuda a justificar estas ideias. Por 

essa razão, teremos de ir mais longe no sentido da identificação do referido legado. Para 

este trabalho é importante salientar que o Banho Público no Porto, ao longo do último 

1 Tradução do autor. PALLASMAA, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, New York: Wiley, 
2012, pp. 72-7: «We have the innate capacity for remembering and imagining places. Perception, memory and 
imagination are in constant interaction; the domain of presence fuses into images and memory and fantasy. 
We keep constructing an immense city of evocation and remembrance, and all the cities we have visited are 
precincts in this metropolis of the mind.»
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século, cumpriu uma função específica de prover, essencialmente, uma necessidade ou 

carência social. Por este motivo, acreditamos que vale a pena chamar a atenção para uma 

diferenciação entre ‘Balneário Público’ e ‘Banho Público’.

De facto, sendo o ‘Balneário Público’ um termo genérico que engloba qualquer 

estabelecimento dedicado ao banho, este pode ser um termo usado para caracterizar 

estabelecimentos onde são aplicadas técnicas hidroterapêuticas, como acontece, por 

exemplo, nas termas e spas localizados nas estâncias hoteleiras, mas também pode ser 

usado para classificar estabelecimentos, dentro da cidade, destinados a apoiar os sem-

abrigo com a finalidade de facultar a lavagem do corpo, e de apoiar outros utentes, 

unicamente para usos sanitários. Por outro lado, o termo ‘Banho Público’ inclui várias 

formas do banho, independentemente da origem geográfica onde a estrutura se encontra. 

Desde os russos aos turcos e até aos finlandeses, esta designação abrange múltiplos tipos e 

funções, não existindo uma distinção concreta relativamente aos outros estabelecimentos 

que integram a mesma função ou funções semelhantes. 

‘O Banho Público do Carriçal’, base para o projecto da presente dissertação, dado o 

alto grau de acessibilidade que apresenta, constitui o ponto de partida – no terreno - para 

a nossa intervenção. Face à sua evolução, enquanto espaço de utilidade pública, abriu-

nos também as portas para uma reflexão relacionada com a memória histórico-cultural 

que lhe é implícita e, por esse motivo, o nosso objectivo é o de tentar apresentar um 

estudo equilibrado que compagine as exigências de um projecto de arquitectura com as 

exigências de responsabilidade social que a nossa condição de cidadão do mundo nos 

impõe.

Em termos metodológicos, a presente dissertação recorre a várias formas de 

abordagem e de construção operativa. Indispensável, sem dúvida, foi uma profunda 

revisão de leitura sobre a arte e a cultura dos banhos dos últimos séculos, abrindo o 

horizonte para uma compreensão global e historicamente aprofundada deste tema. Foi, em 

complemento, colocado um foco analítico, com recurso à revisão de matéria bibliográfica, 

em torno da cultura e dos estabelecimentos balneares no mundo ocidental – aquele que 

se revelou mais pertinente para a compreensão do caso de estudo estabelecido no Porto. 

A concretização deste estudo ajudou a contextualizar a análise, conferindo uma melhor 

compreensão sobre os modos e formas de aparecimento da cultura dos banhos na cidade. 

Além da análise de outros projectos de arquitectura, de acontecimentos e abordagens 

históricas cedidas pelos arquivos históricos e de artigos de jornais, a abordagem construída 



8



9

consumou-se, ainda, na realização de visitas e de observações etnográficas de lugares na 

cidade. Nestas últimas, as conversas e entrevistas com pessoas locais tornaram-se muito 

enriquecedoras, completando a leitura que o caso de estudo carecia. Este último foi, 

por fim, objecto de um desafio analítico suplementar decorrente da construção de um 

projecto de intervenção específico para um antigo reservatório do Amial. 

Incorporado numa estrutura já existente, vai ser concebido um projecto de um Banho 

Público através do qual pretendemos resgatar a cultura dos banhos na cidade do Porto 

desaparecida ou em vias de extinção. Para reviver estas práticas são implementadas duas 

intervenções: por um lado, um espaço interpretativo com base no conceito de museologia 

experiencial através da qual queremos aproximar o visitante da água, estabelecendo 

assim uma relação próxima com o antigo funcionamento do tanque do reservatório e, ao 

mesmo tempo, com os banhos de vapor - a essência do Banho Público. Por outro lado, 

o Banho Público programaticamente relacionado com os Balneários estudados, contém 

um programa mais alargado, incluindo os mencionados banhos de vapor, um tanque de 

água fria, o balneário com chuveiros, uma cafeteria e uma sala de relaxamento. Com estes 

objectivos pretendemos respeitar e sublinhar as qualidades materiais e os fenómenos 

atmosféricos existentes no reservatório do Amial, preservando, assim uma memória 

antiga que pode hoje ter a sua própria utilidade.
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1. CULTURA DOS BANHOS NA ESFERA OCIDENTAL 

Os banhos, enquanto espaços construídos ao longo do tempo, captam a memória 

de diversificadas culturas, expressa na tipologia arquitectónica que lhes corresponde. 

A sua evolução esteve condicionada por uma multiplicidade de razões, onde podemos 

invocar as condições climáticas, topográficas, geológicas, por um lado, mas também, e 

por outro lado, as económicas, sociais e simbólicas. Este último parâmetro, por exemplo, 

permite salientar que muitos banhos, pelo seu carácter excepcional, adquiriram um status 

simbólico no quadro de muitas comunidades. Igualmente, importa ainda referir o enorme 

valor que a água tinha para o ser humano, um bem essencial que, ao longo da vida, fez 

parte do seu quotidiano e das muitas actividades a ele associadas. Por isso, talvez valha 

a pena lembrar, com Eliade, que «numa fórmula sumária, poder-se-ia dizer que as águas 

simbolizam a totalidade das virtualidades; elas são fons et origo, a matriz de todas as 

possibilidades de existência».2 

Assim, porque a água é matriz de existência fundamental, é natural que sempre 

tenha estado próxima da forma de vida humana que a procurou incessantemente, 

como reconhecidamente aconteceu com as primeiras grandes civilizações, fixadas, 

precisamente, nos vales dos rios. Lembramos, neste enquadramento, o vale do Nilo, no 

Egipto, o vale do Tigre-Eufrates, na Mesopotâmia, o vale do Indo, no Paquistão, ou o vale 

do rio Amarelo, na China. O sucesso e prevalência enquanto civilizações dependentes 

da água, nomeadamente através da edificação de sistemas que garantiam a irrigação 

da terra, permitiu, assim, que estas civilizações alcançassem um grau satisfatório ao 

nível da produção. Mais ainda, com os Egípcios são já conhecidos diversos cuidados ao 

nível da higiene, um ritual onde a água do Rio Nilo assumiu um lugar destacado: estão 

documentadas divisões destinadas ao banho, exemplos conhecidos na cidade de Tell el-

Amarna, entre outros.3 Tais interacções pressupõem, desde logo, uma relação estreita 

entre o homem e as actividades laborais, onde o fornecimento de água (para beber e para 

tomar banho) ocupava um lugar de importância. 

Ao longo da Antiguidade, tais práticas serão muito notórias, nomeadamente na 

civilização grega, altura em que os banhos se encontravam enraizados no quotidiano, 

favorecendo a preservação de dinâmicas comunitárias, o que expressa, desde logo, a 

2 ELIADE, Mircea - Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 153.
3 PITERMAN, Ana; GRECO, Rosângela Maria - A Água seus caminhos e descaminhos entre os povos.  
Revista APS, v.8, n.2 (jul./dez. 2005), pp. 151-164.
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importância determinante do bem-estar e da convivência. O banho, como prática comum 

coadjuvada por outros, assumia-se, assim, para os gregos, como uma importante prática 

de hospitalidade, como Homero não deixou de registar. No seu livro Odisseia, publicado 

no séc. VIII-VII a.C., o banho é relatado como um acto social, extensível ao acolhimento 

de um estranho, o que, de resto, dava conta da existência de uma casa protegida e bem 

servida. Não menos importante a hospitalidade que estes gestos traduzem, é a imagem 

que, equiparada a um deus, sobressaía daqueles que, numa cerimónia repleta de beleza, 

eram distinguidos pelo banho. Revelador disso mesmo é o acto de Nestor, na Odisseia, 

que recebe Telémaco na sua casa, oferecendo-lhe um banho antes do jantar: «Entretanto, 

a adorável Policasta, a filha mais nova de Nestor, lavou Telémaco. Quando ela o lavou e o 

untou com óleo, trouxe-lhe um manto e uma camisa justa, e ele parecia um deus ao vir do 

banho, sentando-se ao lado de Nestor».4 

Mas a hospitalidade da cerimónia dos banhos não era apenas reconhecida na esfera 

privada; os gregos elevaram essa prática à sociedade, sublinhando o valor que deveria ter 

para todos. Naturalmente, esta opção vai acabar por justificar que a cultura dos banhos 

na Grécia Antiga não apenas se enraizasse como também tenha gerado novas expressões 

arquitectónicas. Tal herança ultrapassou a sua própria queda enquanto civilização e 

perpetuou-se até ao tempo dos romanos, época em que essa prática, profundamente 

enraizada na sociedade, foi considerada como um meio privilegiado para incentivar a 

socialização, ao mesmo tempo que providenciava tratamentos terapêuticos com base na 

água. Na verdade, o momento mais decisivo na história dos banhos na esfera ocidental 

relaciona-se com a entrada dos interesses privados na esfera pública da sociedade. A 

adesão cadenciada ao Cristianismo contribuiu para a transição dos interesses privados 

para a esfera pública, alterando profundamente o sentido destas práticas em sociedade. 

Com efeito, se é verdade que os rituais do Cristianismo ainda revelam traços que os ligam 

às práticas da antiguidade, já o banho baptismal na igreja, sendo um ritual através do qual 

alguém é aceite na comunidade cristã, pelo qual o homem é purificado e limpo do pecado 

original, transporta para o elemento água e para a cerimónia em si um significado muito 

diferente do que até então se conhecia e praticava.

Não devemos deixar de mencionar que, na esfera ocidental, para além do banho 

baptismal, também outra religião desenvolveu esta prática. O banho, chamado Mikveh, 

4 Tradução do autor. HOMER, The Odyssey, trad. Samuel Butler, Book III, p. 55.:«Meanwhile lovely  
Polycaste, Nestor’s youngest daughter, washed Telemachus. When she had washed him and anointed 
him with oil, she brought him a fair mantle and shirt, and he looked like a god as he came from the bath 
and took his seat by the side of Nestor.»
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característico do judaísmo, tem, como acontece em outras religiões, um significado 

de purificação. Importante para os judeus é que durante o ritual de limpeza do corpo 

não possa haver nenhum objeto estranho colado ao corpo. Todos os acessórios, como 

jóias, baton, esmaltes têm de se tirar antes de mergulhar numa pequena piscina com 

água. Parece que estes objectos, que definem e representam o humano enquanto ser 

em sociedade, não têm espaço neste ritual divino, especialmente quando se procura um 

estado de pureza que o banho deveria conferir. 

Olhando, ainda que brevemente, para o lado Oriental, o banho, como prática 

comum, continuou a florescer, em especial no Império Bizantino, responsável por 

inúmeros contactos com a civilização romana. Conhecido por hammam, este tem também 

um significado purificador, ainda que a conduta religiosa do Islão não reconfigurasse a 

prática dos banhos de uma forma tão estrutural como aconteceu com o Cristianismo; mas, 

ainda assim, o hammam permanece até hoje incorporado nas estruturas religiosas da 

esfera oriental. O ritual que lhe está subjacente prevê uma «atmosfera quente e vaporosa 

com água quente e fria, lugares claros e escuros para a lavagem, contribui para a cura 

através do apoio à função corporal do suor, bem como do acto de esfregar e massajar 

todo o corpo. O balneário tradicional é um local onde os clientes cuidam do seu corpo, 

com diferentes níveis de exposição, dependendo das suas crenças e regras religiosas.»5  

Esta descrição permite uma aproximação ao significado de hospitalidade, que o banho 

hammam também integrava através do lavar e massajar por acção de outros. Existe uma 

continuidade da ideia inicial dos gregos e, como tal, mantém-se a dimensão de ritual 

comunitário, expressando, ainda, o seu carácter social e de bem-estar na sociedade. 

Em suma, o que todos os rituais têm em comum é a procura de uma purificação, pela 

água, através do banho, que assim recebe um status especial entre os quatro elementos. 

Cremos ser importante reter esta ideia em torno da purificação e lembrar, a esse respeito, 

as palavras de Gaston Bachelard (1884-1962) quando escreveu que:

«O ideal de pureza não pode ser alojado num qualquer lugar, numa qualquer 

matéria. Por mais poderosos que sejam os ritos de purificação, normalmente 

procuram uma matéria que seja capaz de os simbolizar. A água límpida é 

5  Tradução do autor. KOLB, Betina; DUMREICHER, Heidi The Hammãm - a living cultural heritage,  
Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research – Vol. 2 - Issue 3 - November 2008, p. 19: 
«warm and steamy atmosphere with hot and cold water, light and dark places for washing, and contributes 
to healing by supporting the body function of sweating as well as providing the service of scrubbing and 
massaging the entire body. The traditional bathhouse is a place where clients take care of their body, 
with different levels of exposure to others, depending on their religious beliefs and rules.». 
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uma tentação constante para ser símbolo de pureza. Qualquer homem, sem 

orientação ou convenção social, pode descobrir esta imagem natural»6  

O filósofo francês atribui à água um poder de limpeza interior. Não entende a água 

como elemento apenas sob as suas qualidades utilitárias e valores superficiais. No seu 

entender, o sonho de uma purificação através água límpida é compreendido como uma 

forma da renovação.7  De resto, já Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) havia ido 

mais longe ao afirmar que «A alma do homem é como a água», reconhecendo uma estreita 

conexão entre os processos da natureza e a maneira como as pessoas pensam e sentem. 

Assim, a água fazendo parte de um ciclo repetido na natureza pode ser associada à alma 

do homem, em busca constante pela sua regeneração, através de um ritual de purificação. 

Durante uma viagem a Itália, Goethe reconhece que:

«é evidente que o olho se forma pelos objectos, os quais, desde a juventude se 

habituou a olhar, e por isso o artista veneziano deve ver todas as coisas com uma 

luz mais clara e brilhante do que os outros homens. Nós, cujo olho, quando fora 

das portas, cai sobre um solo sujo, que, quando não lamacento, é poeirento, - e 

que, sempre incolor, dá um tom sombrio aos raios reflectidos, ou passamos em 

casa as nossas vidas em quartos estreitos e fechados, nunca podemos chegar a 

uma visão tão alegre da natureza.»8 

Esta afirmação coincide com o pensamento de Bachelard que escreveu: «perto 

da água, a luz assume uma nova tonalidade; parece que a luz tem mais clareza quando 

encontra água limpa.»9 Na verdade, estas reflexões de Goethe e Bachelard tentam 

descobrir o segredo de água para o homem através de comparações fenomenológicas. 

6 Tradução do autor. BACHELARD Gaston - Water and Dreams - an Essay on the Imagination of Matter, 
Dallas: The Pegasus Foundation, 1983, p. 134. «The ideal of purity cannot be lodged just anywhere, in 
any matter. However powerful the purification rites be, they usually seek a matter that is capable of 
symbolizing them. Clear water is a constant temptation for the facile symbolism of purity. Any man, with 
no guide or social convention, can discover this natural image». 
7 BACHELARD, Gaston - Water and Dreams - an Essay on the Imagination of Matter, p. 144. 
8 Tradução do autor. GOETHE, Johann Wolfgang - Auto-biography of Goethe - Travels in Italy, trad. A. J. 
W. Morrison, London: Henry G. Bohn, York Street, Convent Garden, 1849, p. 311.«It is evident that the 
eye forms itself by the objects, which from youth up. It is accustomed to look upon, and so the Venetian  
artist must see all things in a clearer and brighter light than other men. We, whose eye when out of 
doors, falls on a dingy soil, which, when not muddy, is dusty, - and which, always colourless, gives a 
sombre hue to the reflected rays, or at home spend our lives in close, narrow rooms, can never attain to 
such a cheerful view of nature». 
9 BACHELARD, Gaston - Water and Dreams - an Essay on the Imagination of Matter, p. 145.
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Para ambos, a água tem uma relação recíproca com o homem que, desta forma, atinge 

uma perceção particular da natureza.10 Além disso, a observação da natureza e da água 

assumidas por Goethe radicam já na influência das teses Iluministas que propunham 

precisamente um retorno à natureza, enquanto conceito gerador. Esta influência ajudou 

a tomar consciência do significado simbólico e real da água e favoreceu um regresso ao 

ritual dos banhos, introduzidos pela medicina moderna. Esta realidade fica clara pela 

consideração das seguintes palavras de Bachelard:

«Não devemos ficar demasiado surpreendidos com o grande número de 

estudos médicos que o século XVIII dedicou à água mineral e às águas térmicas. 

O nosso século centra-se menos nestes temas. É fácil ver que estes estudos pré-

científicos provêm mais da psicologia do que da química. Eles inscrevem uma 

psicologia do paciente e do médico na substância da água. [...] Mas a partir de 

agora tenho de perceber que a hidroterapêutica não é simplesmente periférica. 

Tem uma componente central. Ela desperta o homem para a vida energética. 

Higiene, então é um poema.»11 

Abrem-se, desta forma, as portas para uma nova cultura dos banhos que renasce 

efetivamente no séc. XIX. Bachelard ao acoplar à cultura dos banhos um discurso médico, 

enalteceu os aspetos relacionados com a higiene, ofrecendo-nos um olhar que nos deixa 

compreender a higiene como um poema, resgatando assim as qualidades essenciais da 

água tantas vezes ignoradas. 

Em suma, com esta abordagem inicial ao tema da presente dissertação, pretendemos 

deixar algumas ideias sobre a evolução da cultura dos banhos na esfera ocidental, 

acentuando o entendimento conceptual e cronológico que lhe é inerente. No entanto, 

as suas raízes ancestrais e a sua larga difusão subordinada a rituais distintos merecem 

um olhar mais atento que nos propomos apresentar de seguida. Faz, assim, sentido que 

10 Não é por acaso que, já no século XX, o veneziano Carlos Scarpa tenha incorporado o elemento de 
água na sua arquitectura, usando-a como referência primária o que mostra a relação mutua entre Ho-
mem e água. 
11 Tradução do autor e introdução de negrito. BACHELARD, Gaston - Water and Dreams - an Essay on the 
Imagination of Matter, p. 146. «We should not be too amazed at the large number of medical studies 
that the eighteenth century devoted to mineral water and thermic waters. Our century dwells less on 
this subjects. It is easy to see that these prescientific studies arise more from psychology than from  
chemistry. They inscribe a psychology of the patient and the doctor in water‘s substance. [...] But from 
now one must realize that hydrotherapeutics is not simply peripheral. It has a central component. It 
awakens man to the energetic life. Hygiene, then is a poem». 
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Figura 1. Balneário castrejo de Santa Maria de Galegos (Barcelos): planta.
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no capítulo seguinte tal desenvolvimento seja contemplado através de uma investigação 

já mais direccionada para a área da arquitectura concebida ao longo da história, nunca 

esquecendo o seu significado no quadro da sociedade. Mais ainda, uma vez que a presente 

dissertação inclui uma proposta de um Banho Público no Porto, seria interessante 

considerar a evolução de tais estruturas em Portugal e, por fim, com mais pormenor, no 

Porto. No quadro de um horizonte geográfico alargado, Portugal destaca-se em particular, 

porque é um dos países que regista vestígios de todos os tipos de banhos construídos 

ao longo da história em obediência às várias tipologias culturais de cada época. Desde a 

cultura castreja do Noroeste, às termas no império romano, ao banho hammam do Islão 

ao banho Mikwe judeu, todos deixaram vestígios na Península Ibéria. Tentaremos dar a 

conhecer tal evolução, a par e passo, com as correspondentes tendências identificadas na 

história da civilização ocidental até aos nossos dias.

1.1 Cultura dos Banhois na antiguidade 

  1.1.1 Cultura Castreja

Remontando a cultura do banho na Europa a cronologias anteriores ao nascimento de 

Cristo, cumpre mencionar a especificidade da contribuição da cultura castreja no Noroeste 

de Portugal,12 também ela testemunho de importantes legados. As correspondentes ruínas 

arqueológicas identificadas entre os séculos V e II a.C. oferecem dados interessantes sobre 

os balneários, estruturas essenciais no quadro das povoações e exemplos significativos 

para o entendimento da história da arquitectura portuguesa a este nível. Para melhor se 

entender este impacto, no Castro da Pena Grande, um sítio arqueológico localizado em 

Santa Maria de Galegos, freguesia de Barcelos, é foi possível reconhecer a tipologia de um 

Balneário Castrejo. Planeado como uma espécie de hipogeu, o que significa literalmente 

«escavação subterrânea ou cripta», exibe uma concepção espacial particular, feita com 

blocos de granito, inscrito numa encosta e localizado numa linha de água. 

«Situados na parte baixa dos povoados, os balneários constam de um átrio 

lajeado, com tanque de água encanada, uma antecâmara sobre o quadro, com 

bancos de pedra ao longo das paredes laterais, uma câmara coberta por telhado 

12 FABIÃO, Carlos - O Passado Proto-histórico e romano. In José, Mattoso (ed.), História de Portugal.  
Antes de Portugal. Lisboa: Estampa, 1993, vol. 1, pp. 191-201. 
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Figura 2. Balneário castrejo de Santa Maria de Galegos (Barcelos): fotografia.
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de duas águas, com pé-direito muito baixo, visto que excedia em pouco os 2m; 

finalmente, um forno subcircular, amplamente aberto para a câmara e coberto 

com falsa cúpula de pedra. No forno acendia-se uma fogueira que aquecia a 

câmara; a fogueira serviria também para esquentar seixos que eram depois 

trazidos para a câmara; lançava-se sobre eles água fria que se transformava 

em vapor. A câmara era, assim, não só quente, mas húmida. O banho, nestas 

termas, não era um banho de imersão; mas possivelmente, saídos da câmara 

os frequentadores tomavam no tanque do átrio um banho frio, talvez mais de 

aspersão que de imersão.»13 

Esta breve descrição permite compreender que o ritual do banho exigia já uma 

apurada estrutura e organização que envolvia a contribução de membros da sociedade. 

Devido às duras condições meteorológicas durante o Inverno na região, entre elas, as 

baixas temperaturas, chuva e humidade elevada, este Balneário Castrejo oferecia, 

provavelmente, condições adequadas para o banho, mas há, além disso, indicações de 

que o mesmo cumpria, também, um ritual com significado elevado para a comunidade. 

Isso torna-se mais evidente através da observação da «Pedra Formosa», nome dado 

por arqueólogos a uma stela altamente decorada que divide as duas câmaras dentro do 

balneário e que marca o elemento arquitectónico mais importante na Cultura Castreja.14  

A imagem do Balneário Castrejo enfatiza a beleza da matéria. A sua tectónica mostra uma 

grande vontade de deixar um ponto de ancoragem para a comunidade dos povoados 

sublinhando a importância do banho comunitário. A confirmação espacial da sua 

escala modesta, não dava espaço a muitas pessoas ao mesmo tempo, o que pode estar 

relacionado com o pequeno número de habitantes de cada assentamento e/ou com a 

eventualidade de se tratarem de rituais íntimos, reduzidos a poucas pessoas. No entanto, 

não há dúvida de que se trata

«do mais magnificente conjunto arquitectónico conhecido na cultura castreja. 

O tamanho do imóvel e das lajes em granito que o compõem, a profusão dos 

elementos decorativos, bem como o cuidado posto nas soluções construtivas, 

sugerem um enorme esforço posto na sua construção, só possível numa 

comunidade com amplos recursos económicos, e numa manifesta atitude de 

13 ALARCÃO Jorge de - Historia de arte em Portugal, Lisboa: Públicações Alfa, 1986, vol. 1, p.63. 
14 ALARCÃO Jorge de - Historia de arte em Portugal, p. 63. 
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Figura 3. Laconicum em Piraeus, planta e corte.
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ostentação e de prestígio».15 

O geógrafo grego Estrabão acentuou esta dimensão quando descreveu os povos 

castrejos de forma seguinte: «Relatam que alguns dos que habitam perto do rio 

Douro imitam os Lacedæmonians [Espartanos] ao ungirem os seus corpos com 

óleo, utilizando banhos de ar quente feitos de pedras aquecidas, banhando-se 

em água fria e tomando apenas uma refeição arrumada e leve por dia».16 

1.1.2. Cultura Grega

A cultura grega promoveu vivências diferentes da prática de banhar. YEGÜL, em 

trabalho que seguimos de perto,17 explica, por exemplo, que o banho quente foi durante 

muito tempo reservado tanto às elites, quanto à restante população, tal como aconteceu 

com os Espartanos que elegeram o banho de água fria, entendendo o banho quente como 

«um sinal de decadência e enfraquecimento da fibra moral que mantinha a nação grega 

unida».18

Com efeito, a combinação entre uma vasta coleção de registos históricos e sítios 

arqueológicos conhecidos revela que a evolução das construções feitas traduz, quer a 

importância conferida à higiene, quer uma identificação com práticas de hospitalidade 

e sociabilidade. De facto, os banhos gregos até ao século I a.C. mostraram extrema 

simplicidade, não incorporando sistemas de aquecimento mecânico. Para além desta 

característica também revelavam aspectos funcionalistas, visíveis no exemplo ilustrativo 

do complexo balnear de Pireu, perto de Atenas [Fig. 3], o qual se encontra enterrado na 

rocha. Essa configuração geológica e arquitetónica, pode, porventura, remontar aos banhos 

antigos, construídos sobre fontes termais e grutas, lugares que enfatizam a relação com o 

sagrado, atribuindo, assim, um carácter ritualista. As duas salas circulares existentes com 

um telhado cónico e uma cúpula, também chamados de tholoi, serviam para os banhos. 

15 QUEIROGA, Francisco Reimão; DINIS, António Pereira - O Balneário Castrejo do Castro das Eiras. In 
Portugália. Nova Série, Vol. XXIX - XXX, 2008 - 2009, p. 146. 
16 Tradução do autor. „They report that some of those who dwell near to the river Douro imitate the 
Lacedæmonians [Spartans] in anointing their bodies with oil, using hot air-baths made of heated stones, 
bathing in cold water, and taking but one tidy and frugal meal a day.“ STRABO - Geography, Trad. Horace 
Leonard Jones, Loeb Classical Library 50, Cambridge, MA: Harvard University Press, Book 3, Chapter 3, 
Section 6, 1923. 
17 YEGÜL, Fikret - Baths and Bathing in Classical Antiquity. Cambridge, MA, MIT Press or New York: The 
Architectural History Foundation, 1992. 
18 YEGÜL, Fikret - Baths and Bathing in Classical Antiquity, p. 7. 
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Figura 4. Hip Baths no Santuário de Apolo, Cyrene.

Figura 5. Hip Bath no Banho grego em Gortys.
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Neste caso concreto, embora outros sejam conhecidos (v.g. o Santuário de Apolo e banho 

grego em Gortys), os Balaneia=banho público foram esculpidos na rocha no perímetro da 

sala circular [Fig.4 e Fig.5] e a pequena abertura superior pode ter servido como depósito 

para roupas, o que podia indiciar que o acto de trocar roupa e a lavagem corporal não 

tinham lugar em espaços fisicamente separados. É interessante notar a existência de 

paredes laterais, separando cada banhista e impedindo que o salpicar da água se tornasse 

incómodo para o vizinho, tal como intuiu Yegül. Enquanto no centro da sala a água fria 

era vertida sobre pedras vermelhas quentes, criando vapor e aquecendo o espaço; a água 

quente era transportada em caldeirões de bronze aquecidos numa lareira, e servia cada 

banhista (Yegül, 24-25). Isto motra que o uso da água quente era muito moderado.

Este exemplo ilustrado de banho constituído por uma única unidade urbana permite 

ver que, finalmente, este se tornou parte integrante de um dos edifícios mais importantes 

da cultura grega: o ginásio. É reconhecida a ligação entre os banhos e as práticas 

desportivas levadas a cabo no gymnasium. De facto, enquanto espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de atividades comunitárias, rapidamente assume um lugar importante 

no quotidiano dos cidadãos. A simbiose que este espaço proporcionava entre exercício 

físico e intelectual, permitia ir ao encontro de um equilíbrio entre o corpo e a mente. 

Enquanto os primeiros ginásios continham bacias simples de água fria [Labums] 

para a lavagem, os últimos já incluíam instalações hidroterapêuticas, como era o caso 

das câmaras de vapor. O complexo de banhos adjacente ao ginásio transformou-se num 

segundo núcleo e ganhou mais importância, já que se percebeu a maior importância dos 

exercícios intelectuais em detrimento dos físicos, reforçando-se, assim, as práticas de 

balneares mais facilmente associadas à implementação da conversa, da sociabilização, 

enfim, da consolidação do ideal intelectual.19

Na verdade, estas alterações já reflectem o ideal romano, na sua interpretação do 

legado grego,20 uma vez que para os romanos, o banho representou, essencialmente, um 

local privilegiado para a interacção social.

19 YEGÜL, Fikret - Baths and Bathing in Classical Antiquity, p. 23. 
20 Importa reforçar a ideia do legado Grego, nunca esquecendo a sua importância e identidades próprias 
já na sua época. O tema tem ocupado as preocupações de arqueólogos na actualidade que contrariam 
a avaliação dos Banhos Gregos, unicamente como „precursores“ dos banhos romanos. Cfr. TRUMPER, 
Monika - Introduction, in Greek Baths and Bathing Culture: New Discoveries and Approaches. In Lucore, 
Sandra K.; Trümper, Monika (eds.). BaBesch Supplements, 23. Lovaina: Peeters, 2013, pp. 1-10. 
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 1.1.3. Cultura romana

O banho romano transformou-se em instituição de serviço público, acessível a quase 

todos os cidadãos. Face a esta característica, proporcionou-se, nesses espaços, o encontro 

de pessoas de diferentes estratos sociais. Dada a sua popularidade, os Banhos Públicos 

foram instrumentalizados pela autocracia que viu no investimento feito um retorno de 

popularidade muito significativo. Como se adivinha, esta prática ganhou maior escala e 

começou a fazer parte da vida social, enraizando-se profundamente no quotidiano. 

Não obstante, havia, certamente, diferenças na estrutura dos diversos Banhos, quer 

na sua escala quer no tipo da propriedade onde se inseriam. Esta realidade implicou uma 

discussão científica em torno da terminologia (Balnea e Thermae) e das suas características, 

um tema que foi amplamente apresentado quer por REIS21 quer por ALMEIDA22, em 

trabalhos recentes. Na verdade, os autores acabam por sintetizar a multiplicidade de 

variantes que podem contribuir para a classificação/diferenciação destes espaços (desde 

os materiais utilizados, dimensão, localização, cronologia, etc.). Como veremos de seguida, 

em qualquer caso, e a despeito das diferenças em termos de acesso público/privado, os 

Banhos, enquanto prática sociológica, adquiriam, no seu conjunto, uma dimensão pública.

Os espaços menores, comumente inseridos na malha urbana da cidade, denominados 

Balnea, eram privados. No entanto, os seus proprietários podiam arrendar a sua utilização 

e, por essa razão, inserem-se numa dupla tipologia (privada/pública). Permitiam o convívio 

das famílias, por si só, ou propiciavam uma «forma de sociabilização dos seus proprietários 

com familiares e amigos, constituindo, simultaneamente, um modo de ostentação da sua 

riqueza e um símbolo da sua cultura (…).»23 

Já as Thermae, instituições públicas de muito maior porte, erigidas muitas vezes em 

grandes e amplos lotes de terreno, ofereciam uma superior monumentalidade e recursos 

variados de utilização, desde a higiene corporal até práticas desportivas. Em qualquer 

caso, Roma legou um entendimento único do conceito de urbanidade, centrado na figura 

do cidadão que assim se sentia num espaço cómodo para o qual os banhos públicos muito 

21 REIS, Maria Pilar Miguel dos - De Lusitaniae urbium balneis: estudo sobre as termas e balneários das 
cidades da Lusitânia. Coimbra: [s.n.], 2015, pp. 15-17. 
22 ALMEIDA, Alex do Santos - As thermae e balnea nas hispaniae romanae II a.C. - III d.C. São Paulo:  
Universidade de São Paulo e Museu de Arqueologia e Etnologia, vol. I, 2015, p. 169 e ss. 
23 MARTINS, Manuela; RIBEIRO, Maria do Carmo, BAPTISTA, José Meireles, As termas públicas de Bracara 
Augusta e o abastecimento de água da cidade romana. In Aquae Sacrae. Agua y sacralidad en época 
antigua, Ana Costa Solé, Lluís Palahí Grimal, David Vivó i Codina (coords.), Girona: Institut de la Recerca 
Histórica, 2011, p. 69. 



30

Figura 6. Termas de Pompeia, planta. 
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contribuíram.24 Os mesmos autores escrevem que o «…banho não era uma prática de 

higiene e sim um prazer […] não havia cidade sem pelo menos um banho público…» (p. 

180).

Por esta razão, vale a pena conhecer mais de perto um exemplo de Thermae, 

adaptação directa do ginásio grego. Falamos do complexo situado em Pompeia, local onde 

se encontram os primeiros e melhor preservados banhos romanos da Itália, o ‘Banho 

Estabiano’ do século II a.C.25. Para o fazer, continuamos a seguir Yegül. 26 [Fig. 6]

Concebido com características modestas, estava inserido num quarteirão, cujo 

complexo é claramente dividido em duas partes: de um lado, a Palestra (palaestra) [2], com 

os espaços adjacentes (a êxedra ou átrio), e do outro lado (a Norte), o complexo de banho 

dividido em área de banho para homens e mulheres, com entradas separadas.27 O ritual 

do banho, combinado com o uso de vários óleos e massagens, sugeria um circuito entre as 

salas frias, quentes, e ainda mais quentes. Sendo assim, o banhista passava pelo vestíbulo 

[24] despia a roupa no Apodyterium [25], enquanto os seus escravos tinham salas próprias, 

nas proximidades, onde aguardavam o seu retorno. [26,27]. O ritual prosseguia (embora 

nem sempre cumprindo uma ordem sequencial rígida) com a entrada no Tepidário (um 

espaço com temperatura morna), seguindo-se o Caldarium [21], uma sala mais quente por 

estar próxima das fornalhas. De notar que o Caldarium [21] da Terma Estabiana, possui 

uma piscina de água quente e um pequeno chafariz situado na abside semicircular da sala, 

sobre o qual existe uma abertura circular que ilumina o espaço. Nesse pequeno chafariz, 

o visitante humedece a pele ou a roupa, aumentando, assim, a temperatura corporal. [Fig. 

07] Lavar o corpo fazia-se sentado, numa piscina no Caldarium no lado oposto do chafariz, 

o qual podia ser frequentado, ao mesmo tempo, por mais pessoas. [Fig. 08] O sistema de 

aquecimento da água (hipocastum) já conhecido nos banhos gregos, constitui um desafio 

na organização do espaço construído uma vez que se localiza num plano inferior ao solo.

Por fim, havia lugar a um mergulho no Frigidarium [22] [Fig. 9]. Esta divisão sofreu 

uma mudança significativa no que respeita à sua função. Ligada directamente à Palestra, 

inicialmente não continha uma piscina de água fria, tendo, na sua configuração original 

uma câmara de suar [Laconicum], a que os gregos já usavam. Apesar de alterado, devido 

24 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges - História da vida privada, Do império romano ao ano mil. Vol. 1,  
Lisboa: Afrontamento, 1990, p. 170. 
25 ANTÓNIO, Victor Sá Ramalho, O fenómeno dos banhos públicos e os casos pompeianos. Revista Mare 
Nostrum, 2010, nº1, p. 105. 
26 YEGÜL, Fikret - Baths and Bathing in Classical Antiquity, pp. 32-61. 
27 O mais comum, no entanto, era recorrer a horários distintos para garantir a separação: a mulher  
frequentava o banho pela manhã e os homens à tarde. 
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Figura 7. Termas de Pompeia, caldário com labrum

Figura 8. Termas de Pompeia, piscina de água quente no caldário. 

Figura 9. Termas de Pompeia, Frigidário. 
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a uma mudança nos hábitos, o Laconicum continuou a ter uma posição especial na 

arquitectura romana. O arquitecto romano Vitrúvio deu-lhe uma importância particular e 

descreveu-o da seguinte forma: 

«O ‘Laconicum’ e outros banhos de vapor devem estar adjacentes ao tepidário 

e a sua altura nofundo da cúpula curva deve ser igual à largura. Deixe-se uma 

abertura no meio da cúpula com um disco de bronze pendurado por correntes. 

Ao elevá-lo e baixá-lo, a temperatura do banho de vapor pode ser regulada. A 

própria câmara deve, ao que parece, ser circular, para que a intensidade do fogo 

e do calor se espalhe uniformemente do centro em torno da circunferência».28 

 É legível no ‘Banho Estabiano’ que o espaço do Laconicum se transformou num 

Caldarium, onde também aparece a abertura na cúpula semicircular, para regular a 

temperatura deste novo banho de vapor. A tradição da actividade desportiva manteve-se, 

mais relacionada com a recreação do que com a competição. Mesmo a natatio [6], uma 

piscina situada no lado mais longo da Palestra funcionava como uma piscina relaxante, 

onde as pessoas se reuniam. Corrida, luta livre e jogos com bolas completam as práticas 

que, além do banho, massagem e dieta ajudavam a manter uma vida saudável.29

Na verdade, data de tempos anteriores o estabelecimento de uma relação direta 

entre os benefícios da água e a medicina, uma prática que os romanos não esqueceram. O 

grego Hipócrates tinha lançado a ideia da correlação, por exemplo, entre a pureza da água, 

o desporto, a dieta alimentar, o que acabou por influenciar positivamente a popularidade 

destes lugares ao longo de toda a Antiguidade, como vimos .30

Uma vez que o principal foco da nossa investigação está direccionado para a 

realidade portuguesa, cremos ser interessante terminar estas breves considerações sobre 

a civilização romana com a apresentação de um caso conhecido em Portugal. Trata-se, 

a nosso ver, de um caso exemplar, situado em Lafões, mais precisamente na cidade São 

28 Tradução do autor «The ‘Laconicum’ and other sweating baths must adjoin the tepid room and 
their height to the bottom of the curved dome should be equal to the width. Let an aperture be left 
in the middle of the dome with a bronze disc hanging from it by chains. By raising and lowering it, the  
temperature of the sweating bath can be regulated. The chamber itself ought, as it seems, to be circular, 
so that the force of the fire and heat may spread evenly from the centre all round the circumference». 
VITRUVIUS - The ten books on architecture. London: Humphery Mildord Oxford Univesity Press, 1914, 
Book V, Chapter 10: Baths, p.158. 
29 YEGÜL, Fikret - Baths and Bathing in Classical Antiquity, pp. 35-37. 
30 LEBOREIRO AMARO, María A. - Balneário: La Ciudad Ensimismada. Vigo: Colegio Oficial de  
Arquitectos de Galicia, 1994, p. 34. 
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Figura 10. Termas romanas de São Pedro do Sul, piscina interior. 
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Pedro do Sul, hoje Monumento Nacional.31 Data do séc. 1 a.C. este novo banho romano, 

junto ao rio Vouga, implantado numa plataforma pouco elevada. No exterior, o natatio 

de água fria, virado para o lado do rio, sublinha o alinhamento dos complexos termais 

com a paisagem, uma característica sempre muito apreciada pelos romanos. Uma vez que 

a água termal da fonte nasce à temperaturade 68,7° existia uma segunda entrada com 

água fria permitindo a regulação da temperatura. [Fig. 10] A sua configuração espacial/

arquitectónica possui certas semelhanças com outros complexos de termas romanas, 

sendo este «(...) composto por um conjunto de espaços característicos da tipologia 

romana, tais como: o tepidarium, o caldarium, o sudatorium, e o natatio, correspondendo 

a um conjunto de cinco piscinas…».32

Após o desaire das tropas de D. Afonso Henriques na Batalha de Badajoz, ficando 

o rei de Portugal ferido, recorre, em 1169, ao tratamento termal neste complexo, um 

facto que se revelaria fundamental para o relançamento da importância dos balneários.33 

Com efeito, se é verdade que durante a época medieval muitos Banhos Públicos tinham 

sido encerrados, São Pedro do Sul mantém-se como exemplo ilustrativo de tais práticas 

durante da Idade Média. Renovado com um novo balneário e um albergue para os pobres 

em São Pedro do Sul o ritual do banho, para fins terapêuticos, usufruiu assim de uma certa 

‘imunidade política’.34 Por esta razão, surgiram noutros lugares centros para o tratamento 

terapêutico com a água termal, tal como aconteceu no Gerês, Caldelas, Monchique, entre 

outras lugares.35 De um modo geral, porventura devido às exigências de uma sociedade 

cristã, a arquitectura do banho romano foi-se transformando, conhecendo-se, no caso 

concreto de São Pedro do Sul, a inserção de uma capela que provocou a destruição de 

uma parte do pórtico, interrompendo assim a ligação directa entre o natário e o banho. 

[FIG. 11]

Este exemplo ajuda-nos, assim, a fazer a ponte entre a romanidade e os tempos 

seguintes - a medievalidade, época que ocupará as próximas reflexões. 

31 Cfr. http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4294. (Sistema de  
Informação para o Património Arquitectónico). 
32 ÂNGELO, Rodolfo António dos Reis - A autenticidade na conservação e salvaguarda do património 
arquitectónico. Arquitectura termal em Portugal: o caso de S. Pedro do Sul. Dissertação de Mestrado, 
Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2014, p. 66.
33 MATTOSO, José - D. Afonso Henriques. Lisboa: Temas e Debates, 2007, p. 305.  
34 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/69845.  
35 RAMOS, Adília Rita Cabral de Carvalho Viana - O Termalismo em Portugal: Dos factores de obstrução à 
revitalização pela dimensão turística. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2005, p. 64.
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Figura 11. Termas romanas de São Pedro do Sul, planta. 
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 1.2. A Cultura dos Banhos na Idade Média

Com a desagregação do Império Romano, enquanto unidade política, e a 

consequente formação dos reinos bárbaros, o Ocidente assiste a uma profunda 

reordenação dirigida, maioritariamente, pelo reino Franco e com expressão máxima na 

figura central de Carlos Magno (742-814), novo Imperador a partir do ano de 800.36 A 

despeito do interesse e da complexidade que esta época encerra, teremos forçosamente 

de nos centrar no foco deste trabalho. E, para tal, cumpre referir que o cronista 

do Imperador Eginhardo, na biografia que lhe dedica refere que este

 «…gostava dos banhos de vapor das águas termais e nadava com frequência 

[…]. Convidava para os banhos não apenas os seus filhos como também os 

nobres e amigos, incluindo, por vezes, a multidão de guardas e membros da 

sua escolta, pelo que em certas ocasiões se banhavam cem pessoas ou mais.»37 

A prática não se interrompe, é certo, mas tem, muito possivelmente, menor 

visibilidade pública (e maior preservação em privado), até porque se regista um fraco 

investimento na conservação de infra-estruturas, incluindo condutas de água e aquedutos. 

Por estes motivos, é reduzida a disponibilidade de água nas cidades e dificultado o 

abastecimento adequado dos Banhos Públicos. 

Instituído este novo Império, agora com a aprovação do Papa, os tempos medievais 

(aqui entendidos numa concepção Ocidental) congregam, como seria de esperar, uma 

forte conotação alicerçada no Cristianismo. Esta realidade irá interferir na aceitacão e 

entendimento de certos hábitos, tais como a prática balnear, a nudez ou o pouco rigor 

na separação entre homens e mulheres nestes espaços, que, forçosamente, recebem um 

repúdio por parte da Igreja. É verdade que o banho era bem aceite no caso de se destinar 

a cumprir um regime profiláctico para evitar algumas doenças, pelo que importa não 

esquecer que as posturas do «…cristianismo face à prática do banho, […] demonstram 

o intervalo prevalecente entre uma condenação liminar e a tolerância perante um uso 

controlado ou, sobretudo, se justificado por razões terapêuticas…».38 

36 Para uma visão de conjunto desta época, veja-se MARTIN DUQUE, Angel - Fundamientos de la  
Civilización Europea. In História Universal, Pamplona: Ed. Universidade de Navarra, 1984. 
37 EGINHARDO - Vida de Carlos Magno. Lisboa: Teorema, 2001, pp.86-87. 
38 TRINDADE, Luísa - Corpo e água: os banhos públicos em Portugal na Idade Média, digitAR - Revista 
Digital de Arqueologia, Arquitectura e Artes, nº2, 2015, p. 210. 
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Figura 12. Legenda - Iluminura representando o banho terapêutico. 
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A contrabalançar este equilíbrio, sabemos que, muitas vezes, os espaços destinados 

aos banhos públicos perduraram com uma reputação duvidosa: actividades como o lazer, o 

prazer, o sexo e principalmente a prostituição estão muito próximas da sua caracterização. 

É, no entanto, lícito pensar que a «arte do banho» foi preservada, certamente mais 

contida, permitindo conservar a importância das práticas de sociabilidade inerentes aos 

banhos públicos. Os exemplos dados pelos autores que mais trabalharam sobre este tema 

apontam várias situações, em diferentes regiões, que atestam tal continuidade. 

Bastará recorrer a um relato de um cruzado que participou na conquista de Lisboa 

de 1147, para saber que Lisboa tinha banhos quentes.39 No seu conjunto, importa reter o 

exemplo da Península Ibérica, mosaico de convivências étnico-culturais, onde, a influência 

muçulmana conservou a prática do banho «…piedoso…aberto aos pobres e o pagamento 

era deixado à discrição do banhista».40 Os hamman sobreviveram, inclusive, à progressão 

do avanço cristão. De igual forma, os mikveh foram preservados em prol do bem-estar dos 

judeus sendo parte da rotina e localizados em edifícios próprios .41

Já em meados do século XIII, em Siena, «…as autoridades comunais atribuem grande 

importância à multiplicação das condutas e suas estruturas, para os grandes edifícios 

termais da Idade Média. Tais condutas, permitiam a alimentação de verdadeiras piscinas 

construídas gradualmente com materiais cada vez mais sofisticados e seguros…». 42 Outro 

exemplo interessante aparece no Sul da Itália, onde «…banhar era uma parte vital da vida 

quotidiana para muitos membros da sociedade medieval. Pelo menos, quatro complexos 

arquitectónicos balneares datados do século XIII sobreviveram em cidades como Amalfi, 

Ravelo e Pontone…»43. Em França, a cidade de Paris tinha, em 1292, «…pelo menos vinte 

e seis estabelecimentos  de banhos».44 

Estes exemplos podem colher a sua justificação se tivermos em conta - quer a 

39 A conquista de Lisboa aos mouros: relato de um cruzado, (edição, tradução e notas de Aires A.  
NASCIMENTO; introdução de Maria João BRANCO). Lisboa: Vega, 2001, p. 77. 
40 Tradução do autor. «piadoso…abierto a los pobres y el pago dejado a la discrección del bañista».  
LEBOREIRO AMARO, Maria A. - Balneário: La Ciudad Ensimismada, p. 44. 
41 CHOLUJ, Aleksandra; GAWRECKI, Krzysztof - Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain). 
Turystyka Kulturowa, 1, 2019, p. 112. Cfr. enquadramento da situação em Portugal em GOMES, Rita 
Costa - Um microcosmo citadino: a judiaria medieval da Guarda. In Borges, Dulce H. Pires (ed.),  
Exposição sobre Cultura e História Judaica – Catálogo. Guarda: Museu da Guarda, 1999, pp. 111-115. 
42 RAMOS, Adília - O Termalismo em Portugal, p. 38. 
43 CASKEY, Jill - Steam and Sanitas in the Domestic Realm. Baths and Bathing in Southern Italy in the Middle 
Ages. Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 58 - 2, Junho 1999, p. 170. Uma edição a ter em 
conta para se perceber a evolução e as diferenças na arte de banhar na Idade Média é a que se organizou em  
torno do título genérico BOISSEUIL, Didier (ed.) - Le bain: espaces et pratiques.  Médiévales, n°43, 2002.
44 LE GOFF, Jacques - A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1984, vol. II, p. 121. 
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Figura 13. Postigo dos Banhos no Porto
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revitalização económica do Ocidente, em curso entre os séculos XII-XIII, quer a influência 

Oriental que, fruto da participação nas cruzadas, seria absorvida pelos que nelas 

participaram, trazendo estas práticas, novamente, de volta a casa. 

Alguns anos depois, já no século XIV, e para lembrarmos um exemplo português, 

sabe-se que o Bispo do Porto D. Vasco (1327-1342) endereçou uma carta ao concelho da 

cidade pela qual se mostra que o banho público prevalecia como prática. A carta menciona 

a necessidade de construir «… bons e com aquelas coisas que pertencerem e fezerem 

mester.»45 Este documento histórico desapareceu com a construção da nova Alfândega 

(1860-1870) quando o «Postigo dos Banhos» foi demolido para garantir um melhor acesso 

à Alfândega Nova 46. [Fig.13]  Não obstante, a existência deste Banho Público ao longo de 

séculos revela que a cultura do banho estava enraizada nas rotinas diárias e nas práticas 

sociais e assim dificilmente seria afastada da esfera pública, particularmente nos lugares 

onde já existia uma tradição em torno da sua existência. 

Importa referir que, sobretudo a partir de finais da década de trinta do século XIV, o 

Ocidente vive um longo período onde são constantes as manifestações de enfermidades 

(maxime, a peste negra). Tais experiências abriram caminho para a crença nos malefícios 

da água, nomeadamente porque se desenvolve a ideia de que «…os poros funcionam 

nos dois sentidos. Quando abertos não só deixam sair os vigores, como, sobretudo, 

permitem a entrada dos males.»47 Este raciocínio acompanhado pela gravidade 

 dos surtos levou a um abandono progressivo dos Banhos Públicos ou, pelo menos, 

implementou a prática da sua «… regulamentação e [… ] vigilância…».48  Tratava-se de 

anular a presença de pessoas em lugares entendidos como fonte de contaminação. Mas 

as excepções continuam a aparecer, por exemplo, em Portugal, onde, pela leitura de um 

documento de finais do século XIV, se sabe da existência de «banhos da cidade de Lisboa 

que stam sobre o chafariz del Rey»49. 

Na verdade, e não obstante a continuidade dos surtos de peste, houve sempre 

45 COSTA, Adelaide Pereira Millán e GONÇALVES, Iria - O espaço urbano e o espaço rural. In Mattoso, 
José (dir.); Sousa, Bernardo Vasconcelos e (coord.). História da vida privada em Portugal. A Idade Média. 
Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2011, p. 36. Referido por LIMA, António Augusto Pires de, 
Balneários do Porto. O Tripeiro, série 5, ano 5, p. 64. 
46 SILVA, Germano - Porto nos recantos do Passado. Porto: Porto Editora, 2012, pp. 57-58. 
47 TRINDADE, Corpo e água: os banhos públicos em Portugal na Idade Média, p. 217. 
48 RÉGNIER-BOHLER, Danielle, Exploração de uma literatura. In Ariés, Philippe; Duby, Georges (dir.), 
História da Vida Privada - Da Europa Feudal ao Renascimento, vol. 2, Lisboa: Edições Afrontamento 
1990, p. 377. 
49 COSTA, Adelaide; GONÇALVES, Iria - O espaço urbano e o espaço rural, p. 36; SILVA, Manuel Fialho, 
Mutação urbana na Lisboa medieval. Das Taifas a D. Dinis. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2017, p. 136. 
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Figura 14. Albrecht Dürer, mulheres a banhar. 
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excepções que confirmam algumas continuidades na prática balnear: para o século 

XV, um dos casos mais citados é o do secretário do Papa João XXVIII, Poggio Bracciolini 

(1380-1459), quando visita a cidade de Baden, na Alemanha. Terá ficado surpreendido 

ao descobrir como funcionavam os Banhos Públicos os quais descreve, em carta dirigida 

a Niccolò Niccoli, em 18 de Maio de 1416: «Costumo pensar que Vênus de Chipre e todo 

o universo de iguarias se mudaram de todos os lugares para esses banhos; com tanta 

diligência, as instruções [da deusa] são observadas, com tanta perfeição que reproduzem 

os seus costumes e sua luxúria…» 50.

Com efeito, quer ao nível rural, quer urbano, «…as pessoas dirigiam-se 

frequentemente aos estabelecimentos públicos, por vezes geridos pela comunidade. 

Alguns deles acrescentavam às abluções a cura termal…»51 .

 1.3. A Cultura dos Banhos na Idade Moderna (sécs. XVI-XVIII)

Uma das obras de Albert Durer (datada de 1496), conhecida por O Banho das 

Mulheres, aponta o caminho certo para a caracterização das práticas intimistas no Antigo 

Regime. Com efeito, o pintor coloca-se numa posição de «voyeur», espreitando as seis 

mulheres enquanto decorria o banho público52. [Fig. 14] A modernidade, de facto, vai 

complicar a multiplicação de situações como a que o quadro retrata, já que o século de 

Quinhentos, com a proliferação de epidemias, vai conhecer legislação constante para 

prover à proibição dos banhos públicos 53. Tal foi exemplificado com o caso de Paris, mas, 

seguindo o mesmo autor, outras importantes cidades terão de tomar medidas semelhantes 

(v.g. Rouen, Besançon e Dijon). Um breve olhar sobre esta questão em Portugal leva-nos 

a afirmar que, desde finais do século XV até ao final do século XVI, o reino registou 23 

50 Tradução nossa. Epistolarum Liber ad Nicolaum Nicolum, Bracciolini, Lettere, I, retirado de CIORDIA, 
Martín José, Poggio Bracciolini y la cuestióndel intelectual laico. Medievalia, 51, 2019, p. 141. «…muchas 
veces pienso que Venus de Chipre y el universo total de las delicias se han mudado de todas partes 
a estos baños; con tal diligencia son observadas las instrucciones [de la diosa], hasta tal perfección  
reproducen sus costumbres y su lascivia…». Cfr. BRAUNSTEIN, Philippe, Abordagens da intimidade nos 
séculos xiv-xv. In História da Vida Privada - Da Europa Feudal ao Renascimento, pp. 622-625. 
51 BRAUNSTEIN, Philippe, Abordagens da intimidade nos séculos xiv-xv, p. 620. 
52 RANUM, Orest - Os refúgios da intimidade. In Philippe Ariès; Georges Duby (eds), Robert Chartier, (dir.) 
-  História da vida privada. Do Renascimento ao Século das Luzes. Lisboa: Edições Afrontamento, 1990, 
vol. 3, p.226. 
53 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1985, p. 
16. 
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surtos epidémicos54. O problema vai prevalecer durante muito tempo e, na verdade, será 

necessário reformular toda uma teorização em torno dos hábitos e comportamentos, 

onde a etiqueta, o vestuário, a higiene, entre outros, deveriam ser organizados para 

dotar a sociedade de uma maior protecção. Não será um processo rápido nem muito 

menos simultâneo; no que diz respeito à higiene, por exemplo, as alterações vão sendo 

identificadas desde o «…final da Idade Média aos meados do século XVIII… »55. 

Uma das obras que mais orientações insere é o De civilitate morum puerilium libellus 

(1530)56, de Erasmo, na qual se chama a atenção para uma extrema precaução no uso 

da água. Apesar de dedicada à educação dos mais novos, ditou as linhas orientadoras 

para toda uma sociedade. Nesta obra, identificam-se, de forma clara, quais as partes 

do corpo que deveriam ser limpas com água: a cara, a boca e as mãos. Livro notável 

e profundamente difundido deixou expresso um código de conduta que, por muito 

tempo, será veiculado pela sociedade do Antigo Regime57. Assim, não admira que o ritual 

dos banhos legado pela antiguidade clássica, em especial na sua dimensão pública, será, 

agora, muito restritivo ou inexistente: o culto da aparência e a identidade cortesã davam 

lugar a diferentes práticas e usos. 

Na verdade, a alternativa vai aparecer sob a forma de um ‘banho seco’. Este consistia 

em fricções perfumadas do corpo e na intensificação da prática de uma troca regular da 

roupa que se vestia junto ao corpo, de preferência, branca. Os colarinhos e os punhos 

visíveis no traje ofereciam um sinal de limpeza. Vale a pena lembrar as palavras de Diaz 

Mejías: 

«Ao entrarmos no século XVII, a associação de roupa limpa com limpeza de 

corpo é cada vez maior, começando a aumentar e a impor-se as mudanças de 

camisa. Desta forma, a roupa interior branca fica mais visível e cria ilusão de 

limpeza…»58. 

54 BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond; OLIVEIRA, João Carlos - A Saúde. In Joel Serrão; A.H. de  
Oliveira Marques, (dir.), João José Alves Dias (coord.) - Nova História de Portugal. Portugal do Renasci-
mento à Crise Dinástica. Lisboa: Editorial Presença, 1998, vol. V, pp. 654-655. 
55 REVEL, Jacques - As práticas de civilidade. In Philippe Ariès; Georges Duby, (eds.), Robert Chartier, (dir.) 
-  História da vida privada. Do Renascimento ao Século das Luzes. Lisboa: Edições Afrontamento, 1990, 
vol. 3, p.190. 
56 ERASMO - A Civilidade Pueril. Lisboa: Estampa, 1978. 
57 REVEL, Jacques - As práticas de civilidade, pp. 171-176. 
58 Tradução do autor. DIAZ MEJÍAS, Laura - Maquillar la enfermedad o enfermar por maquillarse: moda 
e higiene en la modernidad de la monarquía hispánica. Alicante: Universidad de Alicante, 2018, p. 84 
«Conforme entramos en el siglo XVII, la asociación de la ropa limpia con la limpieza del cuerpo es cada 
vez mayor, por lo que empieza a aumentar e imponerse la muda de la camisa. De esta manera, la ropa 
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Figura 15. Banheira de Luís XIV. 
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A ilusão completava-se com o uso de trajes pesados, de tecido grosso, tal qual uma 

segunda camada para o corpo, a qual, mais sujeita à sujidade, proporcionaria, assim, uma 

maior protecção face à doenças. Vigarello, em trabalho que seguimos de perto, oferece-

nos uma imagem muito ilustrativa das práticas em voga na época: 

«O recinto dos banhos e a banheira de mármore que Luís XIV mandou instalar 

em Versalhes (…) dá lugar, alguns anos mais tarde, às instalações do Conde de 

Toulouse (…). Após diversas peripécias, a banheira transforma-se em tanque de 

jardim» 59. [Fig. 15]

É interessante verificar que, na generalidade, os tratados de civilidade redigidos  

nesta época60, ao elegerem as partes do corpo sobre as quais se devem dar a conhecer 

orientações correctas (cara, mãos, nariz, lábios, dentes…), abstêm-se de falar sobre o 

corpo em si mesmo. E com razão. A atenção deveria estar dirigida para o que se vê, não 

para o que deve aparecer tapado. Nos séculos XVI e XVII, os testemunhos de banhos 

(quer privados, quer públicos61) são quase inexistentes, o que, abre a porta ao retrocesso 

das práticas de higiene e à propagação de enfermidades. Seria necessário esperar até 

ao século XVIII para voltar a verificar-se a prática do banho, ainda que circunscrito ao 

âmbito privado das mais altas categorias sociais e com um rótulo muito acentuado de 

medida terapêutica. Um tratado anónimo, datado do século XVIII, conhecido por «La 

hermosura», apresenta largas considerações sobre os banhos, chamando a atenção para 

«a autoridade que tiveram neste campo os Gregos e Romanos, tendo em conta, ainda, 

a autoridade médica…»62, o que lhes reconhecia alguns méritos. Seriam mais ou menos 

eficazes dependendo da temperatura da água.63 

interior blanca empieza a hacerse más visible e crea la ilusión de limpieza». Veja-se, ainda, TRINDADE, 
Luísa - Corpo e água: os banhos públicos em Portugal na Idade Média, p. 217 que acentua a mesma 
ideia. 
59 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 28. 
60 V.g. LA SALLE, Jean-Baptiste de - Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne. Reims:1736. 
61 Porque se trata de um tema que se entrecruza com os nossos objectivos, chama-se a atenção, entre 
os séculos XVI-XVIII, para a continuidade no recurso aos benefícios da água termal, uma prática que 
mantém sinais positivos em cidades como Bath, na Inglaterra, ou Baden-Baden na Alemanha, Bagno di 
Petriolo, em Itália, para citar alguns exemplos exponenciais. Cfr. um estudo muito fundamentado sobre 
a evolução do termalismo em RAMOS, - O termalismo em Portugal, pp. 39-43. 
62 Tradução do autor. ORTEGO AGUSTÍN, Mª Ángeles - Discursos y prácticas sobre el cuerpo y la higiene. 
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VIII, 2009, p. 87. “…a la autoridad en este campo de griegos y 
romanos, pero también quiere atenerse a la autoridad médica…” 
63 DIAZ MEJÍAS, Laura - Maquillar la enfermedad o enfermar por maquillarse, p. 85. 
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Figura 16. Barcaça flutuante no rio Danúbio em Viena.

Figura 17. Barco de banho em Paris.
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Ortego Agustín64, em trabalho que seguimos de perto, ensina que, também em 

França, em meados deste mesmo século, Garsault escrevia a obra Art du perruquier, 

le perruquier en vieux et le baigneur-étuviste, na qual, para além de outras óbvias 

considerações que o título anuncia, há referências a um «serviço pelo qual ele é mais 

frequentemente solicitado é o chamado ‘banho de limpeza’ que se toma, diz ele, ‘por uma 

saúde melhor’.». A autora refere, ainda, que esta obra de Garsault adverte para o facto 

do «seu trabalho como banheiro consiste em preparar uma água quente (...) e também 

em manter um local quente, onde o cliente se despe (...). Alerta que ‘esses banhos são 

tomados algumas vezes, mais de um ou dois seguidos e de tempos em tempos’».

Mas fez-se apelo a outras dinâmicas não menos interessantes. No exterior, por 

exemplo, a cultura aristocrática de banho no século XVIII pode ser identificada nos banhos 

de lago e rio, fomentados e incentivados pela sua capacidade de «cura».65  O primeiro 

banho do lago foi encontrado em Brighton em 1736 e o primeiro banho de rio em Viena 

em 1717. Pela primeira vez, desde há muitos séculos, voltava a ser possível uma cultura de 

banho realizada em espaços públicos. Na perspectiva de hoje, estas primeiras tentativas 

podem parecer ainda muito tímidas, porventura, uma expressão de uma sociedade pudica. 

Como resultado, podem ser encontradas as primeiras realizações arquitectónicas, 

que levaram em conta noções como vergonha e/ou nudez e criaram instalações espaciais 

protegidas da vista. A experiência do médico vienense Pascal Joseph Ferro mostrou essa 

necessidade de existir um espaço fechado, colocando o primeiro Banho Público numa 

barcaça flutuante no rio Danúbio. [Fig. 16] A entrada na água fria do rio, feita numa cesta, 

não colheu a adesão de todos, prevalecendo ainda muito vivo o recato de uma sociedade 

onde a privacidade ditava a necessidade do banho em privado.66 Também em Paris, Poitevin 

concebia uma outra barcaça, agora no Sena, que proporcionava um ambiente mais protegido 

da vista. [Fig. 17] Este «barco de banho», ancorado no rio, permitiu que em 1761 a aristocracia  

e a burguesia parisienses pudessem frequentar e incentivar a prática de uma nova cultura 

dos banhos, agora em locais públicos, com objectivos terapêuticos e higiénicos. Estava em 

64 Tradução do autor. ORTEGO AGUSTÍN, Mª Ángeles - Discursos y prácticas sobre el cuerpo y la higiene, 
«servicio para el que más a menudo se le requiere es el llamado “baño de limpieza” que se toma, según 
dice, ‘por delicia de la mejor salud’». «Su trabajo como bañero consiste en preparar el agua caliente (...) 
y también en acondicionar un lugar cálido, donde el cliente se desnuda (...). Pero advierte que “estos 
baños se toman pocas veces, más que una o dos seguidas y eso de tiempo en tiempo», p. 88. 
65 PIRNHOFER, Gottfried, REICHERT, Ramon, WURZACHER, Martina - Bäder für die Öffentlichkeit - Hallen- 
und Freibäder als urbaner Raum, In Herbert Lachmayer, Sylvia Mattl-Wurm, Christian Gargerle (eds.), 
Das Bad - Eine Geschichte der Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert. Salzburg; Wien: Residenz Verlag, 
1991,  p.151. 
66 MARTIN, Alfred - Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. Jena: Eugen Diederichs, 1906, p.48. 
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causa a prática de «banhos quentes que aspiram a água do rio para alimentar pequenas 

cabinas distribuídas por ambos os lados de um barco. A localização das cabinas é nova, 

feita para facilitar a circulação dos fluxos.» 67

Estas duas instalações de banhos quentes destinavam-se a servir de passatempo 

para a burguesia e para as classes mais altas e eram usadas principalmente como veículo 

de convivência social, adquirindo, assim, um «caracter elitista» assumido, também, pelas 

termas então construídas. No entanto, sabe-se que o banho no Sena facilitou o acesso 

a um tratamento medicinal e a uma cura «higiénica», o que, a par da sua localização no 

exterior, promoveu a acessibilidade a um público mais amplo. Estavam dados os primeiros 

passos para que se (re)criasse o Banho Público. Aos poucos, este começará a ganhar 

espaço próprio ainda que a sua aceitação ficasse, durante mais algum tempo, dependente 

de cuidados específicos e/ou de uma orientação de foro médico. 

Oitocentos traria algumas alterações fundamentais para a retoma de tais práticas, 

como veremos.

 1.4. A Cultura dos Banhos no século XIX 

A crescente importância da medicina, que conduzirá a uma tendencial secularização  

da saúde, irá alterar visivelmente a realidade até então vivida. Esta alteração, forçosamente 

terá reflexos numa mudança de paradigma ao nível da higiene. Com efeito, até então, 

«o binómio doença/morte, dependia, em muito, de um desígnio de Deus, 

mas alguns ecos da medicina moderna, então emergente, constatam que as 

fatalidades aconteciam pelo comportamento irracional e irrefletido [através do 

qual] o corpo é danificando.»68 

 

Neste âmbito, o legado do pensamento ilustrado, defensor da razão e dos ideais 

inerentes à liberdade intelectual, igualdade e tolerância, promoveu a ideia de que 

a responsabilidade pela saúde de cada indivíduo é pessoal, mas integra também uma 

componente de responsabilização social manifestada pela comunidade. Através deste 

entendimento e também através do reconhecimento de que um cidadão saudável é 

67 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 86. 
68 Tradução do autor. GÖCKENJAN, Gerd - Kurieren und Staat machen. Gesundheit und Medizin in der 
bürgerlichen Welt. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1985, p. 61.FALTA AQUI O TEXTO EM ALEMAO 
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significativamente mais útil para ajudar à economia dos Estados, novas medidas são 

tomadas. Estas tornaram-se visíveis, por exemplo, e uma vez mais, através da publicação 

de uma tratadística subjacente, como aconteceu no caso do Tratado de Hygiene publique 

publicado repetidas vezes ao longo do século XIX69. Já o médico Johann Peter Frank (1745-

1821) afirmara que:

 «um indivíduo, endurecido pela rotina e pela vida animal, pode chafurdar à 

vontade no pântano e na lama sem grandes problemas; mas uma sociedade 

composta por tais indivíduos não poderia existir sem que o bem estar de todos 

não sofresse infinitamente, particularmente em tempos de epidemia.»70  

No seu extenso trabalho, Frank contribuiu de forma significativa para o que 

entendemos hoje por saúde pública. E, assim, a primeira expressão de interesse pelo 

conceito de sociedade saudável pode encontrar-se na criação de hospitais, que tiveram 

uma influência decisiva no planeamento comunal e municipal. No entanto, para ser capaz 

de combater activamente as múltiplas epidemias que persistiam em não desaparecer, 

o tratamento nos hospitais não foi suficiente. Novas abordagens, face a tais problemas, 

necessitavam de reflexão, discussão e, em última análise, de assunção de medidas 

eficazes ao seu combate. Aqui, mais uma vez, será graças à ciência que se descobre que, 

certas doenças, tais como a cólera, eram transmitidas pela água suja. Este avanço no 

conhecimento permitiu que, paulatinamente, se  abandonasse a teoria miasmática até 

então válida, que dizia que os germes patogénicos eram transmitidos principalmente pelo 

ar impoluto, entre outros motivos, decorrente de uma generalizada falta de limpeza71 . 

Necessariamente, tal fez prever uma mudança de paradigma em termos do 

abastecimento urbano de água. Até então, em cidades como Londres e Paris, a água era 

retirada do Tamisa e do Sena; mas, após estas certezas, a água passou a ser fornecida por 

fontes de água límpida situadas fora da cidade. Paradoxalmente, os aquedutos romanos 

anteriormente negligenciados foram utilizados novamente ou foram reconstruídos 

69 LEVY, Michel - Traité d’Hygiène publique et privèe, Paris : J.B. Baillière, 1879. 
70 Tradução do autor. FRANK, Johann Peter - System einer vollständigen medicinischen Polizey. 6  
Bände, Wien: Trattner, 1786, vol. 3, p. 878: «Ein einzelner Mensch, durch Gewohnheit und ganz  
thierische Lebensart gehärtet, sich noch wohl, ohne großes Nachtheil im Morast und Schlamm wälzen  
kann: ein gesellschäftliches Volk aus solchen Individuen nicht bestehen könne, ohne dass das  
Gesundheitswohl des Ganzen, besonders in epidemischen Zeiten, unendlich zu leiden habe.» 
71 VIGARELLO, Georges - O trabalho dos corpos e do espaço. Projecto História: Revista do Programa de 
Estudos Pós-Graduados de História, vol. 13. São Paulo, 1996, p. 8. 
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e ampliados. Uma nova rede de saneamento, produzida e organizada pelas cidades 

europeias, oferecia a uma grande faixa da população acesso à água limpa, proporcionando 

uma melhoria significativa nas condições de saúde. 

As novas medidas de infra-estrutura que serão implementadas, a partir de Inglaterra, 

e logo depois nas outras grandes cidades da Europa, levaram a que se observasse uma 

verdadeira revolução sanitária. Tais preocupações inserem-se na concepção de cidade 

industrializada, um espaço aberto a novos desafios provocados por uma população 

crescente. Este aumento repentino ao nível demográfico - fruto das necessidades 

industriais - criou cidades em rápida expansão nas quais a habitação se tornou um 

‘subproduto’. Isto acontece uma vez que grande parte da nova população, fruto das suas 

condições económicas e da dificuldade de acesso ao espaço, encontrou acomodações em 

casas parcialmente improvisadas, excluídas do fornecimento directo de água. 

Em oposição, a população mais abastada, pode pagar as estruturas de ligação a redes 

de saneamento, construindo novas instalações sanitárias. Para o arquitecto Adolf Loos, 

nesta época, «aumentar o consumo de água foi uma das tarefas culturais mais urgentes», 

ao que acrescenta: 

«Pode-se imaginar o nosso século muito bem sem carpinteiro - nós então 

usaríamos móveis de ferro. Podemos muito bem desistir também do pedreiro - o 

técnico de cimento faria seu trabalho. Mas não há século XIX sem o canalizador. 

Ele colocou seu carimbo nele, tornou-se indispensável para nós»72.  

O novo grupo profissional de picheleiros permitiu, pela primeira vez, que as 

camadas mais ricas da população desenvolvessem as instalações e objectos sanitários 

no interior das suas casas. A higiene pessoal e o banho, assim facilitados, foram, 

inicialmente, uma realidade para a classe média alta. Começou-se pelo uso de 

jarros, bacias de zinco e de madeira no chão da casa e só mais tarde entrou em voga 

o espaço próprio (o quarto de banho) com novas peças sanitárias. Onde as casas 

de banhos não eram realizáveis dentro do espaço existente, eram construídas próximo do 

quintal, muitas vezes nas traseiras do edifício. 

72 Tradução do autor. Negrito do autor. LOOS, Adolf - Die Plumber, Ins Leere gesprochen, Wien: Herold 
Verlag, 1962, pp. 70-77; «Man könnte sich unser Säkulum ganz gut ohne Tischler denken - wir würden 
dann eiserne Möbel gebrauchen. Wir könnten ebenso gut den Steinmetz streichen - der Zementtechniker  
würde seine Arbeiten übernehmen. Aber ohne den Plumber gibt es kein neunzehntes Jahrhundert.  
Er hat ihm seinen Stempel aufgedrückt, er ist uns unentbehrlich geworden.» 
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Na verdade,

 «…se, no passado, a porosidade do corpo constituiu o motivo maior de 

desconfiança em relação a abluções demasiado frequentes, era agora a mesma 

ideia – e a importância das excreções na conservação da saúde – que justificava 

a defesa de uma maior difusão das práticas de higiene privada»73.

 1.4.1 O Banho Público 

Sob a vigilância e com a aprovação das autoridades e órgãos de higiene e saúde públicas  

de então, os primeiros Banhos Públicos são construídos na Inglaterra, sustentados pela 

Baths and Washhouses Act de 1846/4774. Tal permitiu que as cidades organizassem 

Banhos Públicos independentes, que poderiam ser usados contra o pagamento de uma 

pequena taxa. Note-se que, embora os novos Banhos Públicos, às vezes também chamados 

«Balneários Públicos», fossem de livre acesso, eles eram ostensivamente frequentados 

pela classe social mais «carenciada». Consequentemente, a expressão arquitectónica 

desses prédios antigos denota uma grande sobriedade até «porque uma fachada rica não 

teria correspondido ao status de usuário».75 Claramente estas medidas não devem ser 

dissociadas dos surtos de cólera que começam em 1832, existindo notícias da organização 

de juntas locais de higiene (mais tarde, cria-se a Junta Central da Higiene, em 1848), 

responsáveis pela minimização dos contágios, sobretudo através de novas estruturas de 

saneamento.76 Também em Paris, onde, fruto das vagas endémicas, este tipo de estruturas 

públicas aumenta, sabe-se que, entre 1816 e 1831, tais estruturas passam de 15 para 78, 

dentro do perímetro da cidade 77. 

Mas será somente no final do século XIX que a expressão do Banho Público, como tal, 

se modifica. Estas mudanças ocorreram fruto do conhecido movimento «Civic Gospel». A 

partir de Birmingham, Inglaterra, pela mão de George Dawson, pretende-se implementar 

73 BARREIROS, Bruno Paulo Fernandes - Concepções do Corpo no Portugal do Século XVIII: Sensibilidade, 
Higiene e Saúde Pública. Lisboa: FCT/UNL; UNL, 2014, p. 77. 
74https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/towncountry/towns/ty-
ne-and-wear-case-study/about-the-group/baths-and-washhouses/baths-and-washhouses-act/. 
[Consultado em 12.05.2020] 
75 MUTHESIUS, Stephan - The Sanitary Revolution Englische Badekultur als Vorbild im 19. Jahrhundert. 
In Herbert Lachmayer, Sylvia Mattl-Wurm, Christian Gargerle (eds.), Das Bad - Eine Geschichte der  
Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert. Salzburg; Wien: Residenz Verlag, 1991,  p.133 
76  SANTOS, Luíz António de Castro - Um Século de Cólera: Itinerário do Medo. PHYSIS - Revista de Saúde 
Coletiva, vol. 4, nº 1,1994 p. 85. 
77 VIGARELLO, George - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 145. 
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Figura 18. Nicoltische Badeanstalt. 

Figura 19. Nicoltische Badeanstalt, pintura de Waltl Balthasar
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uma cidade organizada sob a égide da responsabilidade cívica e do reconhecimento 

igualitário. Sidney Web escreveu no seu livro Socialism in England, de 1890, que: 

«Não é apenas em questões de saneamento que esse ‘socialismo municipal’ está 

progredindo. [...]. O fornecimento de água torna-se rapidamente uma questão 

de financiamento público [pelo que] nada menos que 71 órgãos governamentais 

obtiveram empréstimos para esse fim, somente no ano de 1885-86».78

A teoria do «Civic Gospel» influenciou não apenas a Inglaterra, mas também 

outros países europeus, que demonstraram, quer um interesse local, quer cultural 

pelos Banhos Públicos. A própria burguesia começa a sentir-se atraída pela prática, 

registando a sua presença nestes estabelecimentos. Como resultado, a arquitectura 

subjacente a estas construções teve obrigatoriamente de mudar. Nascia o que já se  

pode chamar de Banho Público burguês. É certo que a dimensão médico-pedagógica 

do banho continuava em primeiro plano, mas, através da implantação de novos 

componentes, como o banho de ar quente (sauna) e o banho de vapor (banho 

turco), permitiu-se que o Banho Público ganhasse novos níveis de sociabilidade.

Podemos até dizer que, em muitos casos, estas estruturas ganham tamanho e 

complexidade, o que foi particularmente expressivo na inclusão de uma piscina coberta. 

Tal aconteceu no primeiro Banho Público construído em Liverpool (1842), seguido por 

Viena (1843), Londres (1845), Hamburgo (1854) e outras cidades da Europa. O Victoria 

Bath, que abriu suas portas em Manchester, em 1906, é um destes Banhos Públicos 

que, além de uma lavandaria mecânica, também possui banho turco, sauna e piscina. 

A sua arquitectura ainda denota características industriais, com o telhado de aço leve 

e transparente sobre a piscina, bem como inclui elementos de estilo romano no banho 

turco.

Outro exemplo pode ser encontrado em Innsbruck, cidade natal do autor desta 

dissertação. O Nicoltische Badeanstalt, [Fig. 18] inaugurado em 1881 no estilo neo-

renascentista, foi concebido com as características do Victoria Bath e dos outros exemplos 

já mencionados. Mais uma vez se repete a cobertura em aço, prova da influência directa da 

industrialização, um perfil que marca a arquitectura dos Banhos Públicos. A maneira como 

78 Tradução do autor. WEBB, Sidney - Socialism in England.  London: Swan Sonnenschein, 1890, p. 102. 
«It is not only in matters of sanitation that this ‚Municipal Socialism‘ is progressing. [...] Water supply 
is rapidly coming to be universally a matter of public provision, no fewer than 71 separate governing 
bodies obtaining loans for this purpose in the year 1885–86 alone». 



60

Figura 20. Balneário Público Salurnerstraße, fotografia. 

Figura 21. Balneário Público Salurnerstraße, planta
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o artista Waltl Balthasar retratou, numa pintura, o projecto da Nicoltische Badeanstalt 

[Fig. 19] confirma a tendência evolutiva destas estruturas: O Banho Público tornou-se 

num verdadeiro símbolo de status de todas as grandes cidades. No caso de Innsbruck, foi 

finalmente demolido para dar espaço a um novo bloco de habitação e também ao novo 

Banho Público, projetado pelo arquitecto Fritz Konzert. Este novo complexo, criado nos 

anos de 1926 a 1927, confirma a grande importância dada à cultura do banho, tornando-o 

um dos edifícios históricos mais importantes da cidade. [Fig.20] O guia de arquitectura de 

Innsbruck descreve-o da seguinte forma: 

«O canto arredondado enfatizado caracteriza a casa como um edifício público. 

A fachada é ornamentada com padrões florais e geométricos feitos de betão 

fundido, enquanto os vitrais são separados por faixas/bandas verticais de 

lesena. No interior, o visitante é recebido por um pequeno foyer com painéis 

de parede de mármore. Escadas dispostas simetricamente conduzem aos 

vestiários. Também a sala de lavatório com a bacia de água fria e quente está 

opulentamente equipada. As suas paredes e pilares são cobertos com azulejos 

verdes; uma faixa em mosaico com decoração floral faz a transição para o 

telhado de vidro decorado com estrelas».79 

Este Banho Público tornou-se parte integrante da cidade, não apenas por razões 

de higiene e saúde pública, mas também por ser um centro de convívio popular. Além da 

fachada principal e da entrada na esquina do edifício, o programa e o interior da construção 

também salientam o valor que, no seu todo, a obra representa para a cidade. A integração, 

no interior, de um café e de um cabeleireiro, permitiu uma frequência mais prolongada no 

espaço, e, consequentemente, um maior potencial para o intercâmbio social. Dentro do 

balneário encontram-se, além das áreas de chuveiros [Fig. 22] e piscinas de água quente 

[Fig. 23] e fria, um banho de vapor (banho turco), um banho de ar quente (sauna) e uma 

sala de relaxamento. 

Existem muitas composições harmónicas de cores e materiais; foram usados grandes 

79 Tradução do autor. HÖLZ Christoph, TRAGBAR Klaus, WEISS Veronika - Architekturführer Innsbruck. 
Innsbruck: Haymon Verlag, 2017, p.63 «The emphasized rounded corner characterizes the house as a 
public building. The facade is adorned with floral and geometrical patterns made of concrete casting, 
while the stained-glass windows are separated by lesene bundles. Inside, the visitor is greeted by a small 
foyer with marble wall panels. Symmetrically arranged stairs lead to the change rooms. Also the basin 
room with the cold and hot water basin is opulently equipped. Its walls and pillars are covered with 
green tiles; a mosaic band with floral decoration forms the transition to the star decorated glass roof». 
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Figura 22. Balneário Público Salurnerstraße: chuveiros. 

Figura 23. Balneário Público Salurnerstraße: piscinas interiores. 
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vãos com janelas de vitrais com figuras da mitologia grega como Sereia e Tritão. Uma 

clarabóia com vidro colorido em cima da piscina circular de água quente toma a forma de 

um elemento arquitectónico excepcional. A elaboração de detalhes, tais como corrimões, 

puxadores, candeeiros, relógios de parede, válvulas, chuveiros, azulejos e mosaicos com 

elementos florais, torna o espaço inesquecível. As formas elegantes, os materiais preciosos 

com cores fortes e o recurso a temas sensuais correspondem ao estilo Art-Deco. 

Em suma, o Banho Público ou também chamado «Volksbad» (Banho do povo) foi 

uma invenção do Estado Social com o objectivo de melhorar a salubridade da população 

na cidade industrializada. O seu aparecimento foi condicionado pelo momento da 

industrialização próprio de cada país, arrancando em cronologias diferentes. 

Certamente que o êxito de procedimentos desta natureza não se pode dissociar 

de um muito maior entendimento em torno das práticas de higiene que passa pelo 

reconhecimento de que um corpo e uma roupa lavados eram as melhores opções de 

protecção contra epidemias. Não obstante, a consciência da necessidade de higienização 

alterou o entendimento do elemento água, por exemplo, no que diz respeito aos seus 

atributos sensuais. Interessava, essencialmente, sublinhar a importância da água 

enquanto elemento de limpeza do corpo essencial para a preservação da saúde pública. 

Nesta lógica podemos perceber, por exemplo, o equipamento para os banhos, promovido 

pelo dermatologista Oscar Lassar numa feira popular em Berlim nos fins do séc. XIX. [Fig. 

24] Este, chamado Volksdusche (chuveiro popular), não inclui uma dimensão recreativa, 

consistiu uma

 «vertente em estanho com dez chuveiros, cada um em uma cela, cinco para 

mulheres, cinco para homens. Na exposição de 1883, dezenas de milhares de 

pessoas usaram a rara oportunidade de tomar um banho quente, incluindo 

sabão e toalha de mão, por dez Pfennige (=Antiga unidade monetária alemã)».80 

O Banho Público, por parte de médicos e higienistas, foi apenas visto com um meio 

para solucionar os problemas de higiene e o exemplo de Volksdusche revela isso mesmo, 

ao mesmo tempo que chama a atenção para uma certa racionalização do acto do banho.

80 Tradução do autor. GIEDION, Sigfried - Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen 
Geschichte. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt, 1982, p. 728. «Lassars Volksdusche bestand aus 
einem Wellblechschuppen mit zehn Duschen, jede davon in einer Zelle, fünf für Frauen, fünf für Männer. 
Zehntausende benutzten auf der Ausstellung von 1883 die seltene Gelegenheit, für zehn Pfennige eine 
warme Dusche, inklusive Seife und Handtuch, nehmen zu können.». 
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Figura 24. Volksdusche
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Os aspectos lúdicos e rituais inicialmente dispensados, entraram no Banho Público mais 

tarde com a redescoberta da cultura popular dos banhos. Banhos turcos, saunas, cafés e 

cabeleireiros, entre outros equipamentos, foram acrescentados ao programa do Banho 

Público e viabilizaram também dimensões de diversão, convívio, meditação, entre outros. 

 1.4.2. A Hidroterapia - um breve trecho sobre água medicinal 

Como epílogo a este capítulo, cremos ser interessante deixar alguns apontamentos 

sobre a hidroterapia até porque, e como vimos ao longo das épocas, a cultura de 

banhos e as práticas de hidroterapia apresentam uma relação muito estreita, por 

vezes, influenciando a evolução de cada uma de per si. Desde a Antiguidade, quando se 

praticavam tratamentos naturais e espirituais, tais procedimentos revestiram-se de um 

significado especial conferindo-se aos lugares com água termal, qualidades curativas, 

sagradas. A água, como um meio de cura, remonta a ancestrais práticas da medicina, 

desde que o grego Hipócrates lhe atribuiu uma qualidade curativa, restabelecedora do 

equilíbrio humano. Mais tarde, as práticas hidroterapêuticas ganharam nova importância, 

sobretudo devido aos seus sucessos no âmbito medicinal. O poder curativo tem vindo a 

ser defendido, quer pelos médicos naturopatas, quer pela medicina convencional.81 Já nos 

referimos, no caso da medicina natural, ao exemplo do médico Ferro (1753-1809),  que 

construiu, uma barraca flutuante no Danúbio. Interessava-se essencialmente pela terapia 

de água fria, como demonstra esta passagem da sua obra Vom Gebrauche der kalten 

Bäder (Do uso de banhos frios), escrita em 1781: 

«Atacada pelo frio da água, cada fibra da pele encolhe [...]. O calor e a vivacidade 

são distribuídos por todas as partes, o sangue é mais comprimido, atravessa os 

vasos com mais força, afasta deles os sucos lentos e estagnados, dissolve os 

bloqueios que se formaram aqui e ali e recupera assim a sua impermeabilidade 

natural e o seu calor revigorante [...]. Tornei crianças fracas, cujo corpo inteiro 

pesava apenas alguns quilos, fortes e saudáveis ao colocá-las em água fria 

todos os dias... Este é o remédio mais forte e melhor para criar pessoas fortes e 

81 KRAUSS, Wolfgang - Die Hydroterapie- Über das Wasser in der Medizin. In Herbert Lachmayer, 
Sylvia Mattl-Wurm, Christian Gargerle (eds.),  Das Bad - Eine Geschichte der Badekultur im 19. und 
20. Jahrhundert. Salzburg; Wien: Residenz Verlag, 1991, p.181. 
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Figura 25. Kneippbad
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saudáveis para o Estado.» 82

O pensamento político e científico da época fazia apelo a uma população 

saudável (produtiva) e assim se percebe que a hidroterapia promovida por Ferro tenha 

recorrido a esta mesma lógica. Além disso, as expressões linguísticas usadas pelo 

autor sugerem a hipótese de que o corpo, sob efeito de hidroterapia, era comparável 

a uma máquina, algo particularmente significativo no tempo da industrialização, uma 

interpretação que não passou despercebida a Vigarello, historiador que estudou  

profundamente a sociologia do corpo: 

«A imagem do organismo produtor de combustões, com os seus consumos 

calóricos e as suas energias específicas, começa a impor-se aos antigos 

modelos de máquinas simples. As máquinas a vapor tornam-se modelos 

incomparavelmente mais importantes do que as alavancas. A energia calórica 

do corpo prevalece sobre o endurecimento das fibras. As forças tornam-se mais 

profundas. Pressupõem trocas e fluxos. A higiene multiplica as suas razões de 

ser, enquanto se defina a representação de combustões energéticas.» 83

A industrialização sortiu uma forte influência nos tratamentos medicinais 

da hidroterapia, ajudando a formatar uma imagem muito técnica das aplicações. 

Enquadrados nesta lógica, desenvolveram-se, ao longo do tempo, vários aparelhos que 

foram utilizados na hidroterapia. Certas técnicas usadas, podem, numa perspectiva actual, 

parecer idiossincráticas, mas mostram, mais uma vez, o espírito inovador que a medicina 

desenvolveu. Uma descoberta amplamente reconhecida entre os praticantes foi o efeito 

da temperatura da água fria versus quente, esta última opção válida para a dilatação dos 

vasos sanguíneos e o consequente melhoramento do sistema circulatório. Mais tarde 

foram aperfeiçoados aparelhos mecânicos que dotaram este processo de uma maior 

pressão: os chuveiros. Surgem comprovados os efeitos dos banhos de vapor (também 

chamados banhos turcos), vistos com efeitos curativos. Tudo isto alterou a percepção do 

82 Tradução do autor. FERRO, Joseph Pascal - Vom Gebrauche der kalten Bäder. Wien: Joseph Edlen von 
Kurzbeck, 1781, p. 49. «Angegriffen von der Kälte des Wassers, schrumpft jede Fiber der Haut zusammen;  
[...]Wärme und Munterkeit teilt sich durch alle Teile desselben aus, das Geblüht wird stärker  
zusammengepresst, läuft mit mehr Kraft durch die Gefäße, treibt die trägen stockenden Säfte vor sich 
weg, löset die Verstopfungen auf, die sich hie und da angesetzt haben, und bekommt so seine natürliche 
Dichtigkeit und belebenden Wärme wieder, [...] ... Schwache Kinder, deren ganzer Körper kaum einige 
Pfund wog, hab ich auf diese Art stark und gesund gemacht, indem ich sie täglich in kaltes Wasser setzen 
ließ... Dies ist das kräftigste und beste Mittel...starke gesunde Menschen dem Staate zu erziehen» 
83 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 136. 
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Figura 26. Banho de choque
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elemento água, que passa a ocupar um lugar fortemente ligado à terapia a par do seu uso 

na higiene pessoal. 

Outras investigações levaram o médico Sebastian Kneipp a propor a prática ao 

ar livre, sem que a terapia usasse qualquer recurso técnico. Entre outras práticas, esta 

terapia incluía passeios na relva molhada e o caminhar dentro de piscinas de água fria. As 

reacções naturais do corpo são usadas para as práticas terapêuticas. Vê-se na fotografia 

da figura 26 que essas práticas encontraram amplo reconhecimento dentro da população 

e contribuíram de um modo significativo para que novos hábitos se estabelecessem. 

O autor defende que

 «Quando se saísse da cama para tomar uma aplicação, de seguida se deveria 

voltar, de modo a que o calor se não perdesse. Segundo o sistema de Kneipp, 

as aplicações aplicavam-se no local da dor ou do sofrimento, desde loções, 

abluções, afusões, imersões, compressas e enfaixamentos. Para executar estas 

operações bastaria uma simples esponja, um pano de linho áspero ou mesmo 

um regador.» 84 

Em síntese, a hidroterapia medicinal, acabaria por se tornar a chave para a 

revalorização da higiene pessoal. De uma forma geral, a secularização da medicina 

permitiu que o acto de lavagem pudesse ser compreendido como uma essencialidade 

da condição humana. Mesmo assim, a lavagem sob instruções medicinais, mais funcional 

e forçada, afastou, em certa medida o prazer que dela se poderia retirar. Noções como 

hospitalidade/convivência, por exemplo, ficam afastadas destas práticas, num contraste 

muito nítido com o que a antiguidade nos revelou. O acto de lavagem no espaço privado 

funciona, em primeiro plano, sob a condição de ser uma cura terapêutica e, só lentamente, 

se associa a tal prática o conceito de higiene pessoal. No entanto, esta estreita ligação 

entre as duas vertentes passa a ser, de facto, uma realidade indesmentível.

Ao contrário, o enraizamento de práticas públicas, muitas vezes associado às 

mesmas premissas curativas, não manifesta a mesma restrição, e, na presença de uma 

comunidade, eleva o conceito de “banhar” para um patamar mais alto. O acto de lavagem 

em si, torna-se cada vez mais uma questão menor. 

O Banho Público de hoje, porque a higiene pessoal é uma prática maioritariamente 

84 BARREIRA, Cecília - Historia das nossas avós - Retrato da burguesa em Lisboa 1890-1930. Lisboa: 
Edições Colibri, 1992, p. 140. 
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de interior, torna-se um elemento essencial para cada comunidade. A simples existência 

de um estabelecimento público com tal finalidade garante a continuidade de uma cultura 

ancestral. Essa cultura, entretanto desenvolvida e com alargados contornos ‘civilizados’ 

(face ao que se conheceu nos banhos e estufas do tempo medieval), prevê, ainda, um 

certo distanciamento social, onde a interferência é mantida a um mínimo, respeitando 

a esfera privada dos outros banhistas. Existem linhas invisíveis de comportamento que 

mantêm um certo equilíbrio social no quadro dos Banhos Públicos, tal como acontece 

com regras, nunca faladas ou escritas, mas por todos compreendidas. 
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2. O Caso do Porto

Sendo o objetivo da presente dissertação propor um projecto de um novo Banho 

Público no Porto, tornou-se imperativo abordar o desenvolvimento da Cultura dos 

Banhos e as suas traduções arquitectónicas no espaço da cidade. Neste capítulo traremos 

a público a evolução histórica desta tipologia de estabelecimentos no Porto, os quais 

desempenharam um forte papel na regularização das práticas de higiene e na preservação 

da saúde desde tempos imemoriais. Na verdade, a manutenção, ou não, de tais práticas, 

irá sofrer inevitavelmente das oscilações próprias de cada época, como já tivemos a 

oportunidade de observar para geografias mais amplas. Se é verdade o ressurgimento da 

sua importância, com uma expressividade incontestada nos séculos XIX e XX, os tempos 

anteriores não obedeceram sempre a esta mesma tendência, observando-se, até, grandes 

perdas do seu valor social para o público. 

A recuperação de tais práticas no Porto está intimamente relacionada com as 

características da habitação e com os modelos de urbanização a que a cidade foi votada. 

Estas duas questões foram essenciais para perceber o reassumir de uma cultura ancestral 

que irá ocupar um lugar proeminente na cidade. Para além desta dimensão, também o 

desenvolvimento de condições sanitárias, quer no espaço privado quer no espaço público,  

deve ser sublinhado, até porque se trata de um aspecto muito relacionado com as opções 

político-sanitárias e com o facto de estas se tornarem mais apoiadas por um apurado 

conhecimento científico. Percebem-se, pois, configurações distintas que a arquitectura, 

ao longo do tempo, foi adoptando nas opções construtivas quer das “casas de banho” 

quer dos “banhos públicos”, afinal, configurações que refletem as características de 

uma época/cultura. Na verdade, o espaço, o tempo e a cultura formam, sempre, os três 

parâmetros fundamentais a ter em conta, sob os quais se desenrolam as actividades de 

uma sociedade.

2.1. Cultura dos Banhos no Porto na Idade Antiga e na Idade Média 

Inicia-se esta apresentação do caso de estudo do Porto pela consideração do espaço 

urbano da cidade desde tempos remotos, quando habitada pelo povo castrejo que aí 

desenvolveu as suas práticas culturais. As necessidades de defesa levaram este povo 

a procurar refúgio nas terras altas e, neste território, existem, de facto, várias colinas, 

que funcionaram como locais estratégicos. O morro da Sé é um desses locais, tal como 
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Figura 27. Esquema espacial da povoação castreja.

Figura 28. Esquema espacial da povoação sob o Período da Reconquista. 

Figura 29. Esquema urbano da cidade entre 1316 e 1355.

Figura 30. Esquema urbano da cidade entre 1406 e 1518.
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atestam as escavações arqueológicas que colocaram à vista casas circulares castrejas, 

elaboradas entre 500 e 200 a.C. Mas não só o alto do morro da Pena Ventosa – como 

também é conhecido o morro de Sé – foi escolhido para a ocupação por parte deste povo. 

Está identificado um balneário castrejo no Monte Murado (Vila Nova de Gaia), um dos 

vários exemplares que existem no Noroeste peninsular, tal como já foi estudado85. 

A este respeito, pode referir-se a nota histórica do geógrafo grego Estrabão que 

menciona um espaço desta natureza nas proximidades do rio Douro.86  Sabe-se, também, 

que um cidadão romano, de nome Décimo Júlio Silo, se estabeleceu no Monte Murado, a 

10km a Sul do morro da Pena Ventosa, um local: 

«…com perto de 10 ha, circuitado por três linhas de muralhas e um fosso, [onde 

se encontram] duas tesserae hospitales, dos anos 7 e 9, que consagram pactos 

de hospitalidade envolvendo  famílias indígenas de Turduli Veteres, comunidade 

de que o castro devia ser lugar central; tendo também sido identificadas no 

castro bases de coluna e outros elementos notáveis, para além de indícios de 

um balneário e de várias necrópoles.»87

Segundo Magalhães Basto, outros núcleos urbanos existiam também «na margem 

direita do Rio da Vila, e a zona ribeirinha entre este último rio e o Rio Frio, ou Ribeiro 

de Miragaia.»88 Estes espaços, habitados nas proximidades do rio Douro, favoreceram, 

muito provavelmente, o desenvolvimento da actividade mercantil, suposição que assenta 

nos vários artefactos encontrados provenientes de outras culturas mediterrâneas 

aportados por via marítima. Na verdade, as actividades mercantis ao longo do rio e na orla 

atlântica sustentaram uma primeira expansão urbana naquele lugar, ainda mais visível 

durante a ocupação dos romanos  que, entre o século II  a.C., até meados do século I 

d.C., se instalaram na cidade.89 Como seria de esperar, a presença romana acentuou a 

85 SILVA, Maria de Fátima Matos da - Decoração e simbolismo das pedras formosas dos balneários-sauna 
castrejos da Idade do Ferro: leituras possíveis. Vínculos de Historia, nº 8 (2019), pp. 195-196. Veja-se 
RAMOS, Luís António de Oliveira – A História do Porto, Porto: Porto Editora, 1995, p. 73 e ss. 
86 STRABO, Geography, Volume II: Books 3-5., Trad. Horace Leonard Jones, Loeb Classical Library 50, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, Book 3, Chapter 3, Section 6, 1923. 
87 SILVA, António Manuel S. P. - Ocupação da época romana na cidade do Porto. Ponto de situação e 
perspetivas de pesquisa, p. 228. Veja-se, ainda, FABIÃO, Carlos - O Passado Proto-histórico e romano,  
p. 247. 
88 BASTO, Artur de Magalhães – O Porto Medieval (ensaio histórico-topográfico). In Memórias de  
comunicações apresentadas ao Congresso de História Medieval. 2º Congresso do Mundo Português, vol. 
2. Lisboa, 1940, p. 703. 
89 Relatório de Caracterização e Diagnostico. Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do 
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expressividade de construções e espaços, garantindo, assim, a continuidade das práticas 

culturais já existentes, tal como aconteceu, também, com a muralha, de influência castreja, 

como tem sido recentemente defendido.90 

A articulação entre essa zona de defesa e o núcleo urbano à beiro rio  levou os 

romanos à construção de uma calçada ao longo do eixo Rua da Bainharia-Mercados. A 

despeito de outros exemplos que marcam a sua passagem por estas zonas, é importante 

ter em atenção que

 «... ao imaginarmos o Porto romano temos de ter em mente não uma cidade 

criada ab origine, como Bracara Augusta ou Aquae Flaviae, [...] mas, antes, em 

nosso entender, um castro romanizado cuja importância social, económica e 

política antes da dominação romana não é ainda clara.»91

Mais tarde, com a ocupação sueva (século V), e fruto de uma lenda que coloca o rei 

suevo Ariamiro para curar certa doença (lepra) recorre a banhos de mar 

«ou para tomar banhos, dos que afirma a tradição que houve nesta cidade do 

Porto junto do rio douro, de que ainda se conserva a memória na parte e rua 

chamada dos Banhos, e dentro de algumas casas vestígios dos tanques em 

que se tomavam; o que é tao antigo que excede a memória dos homens, e só 

permanece a tradição destes banhos.»92 

Neste sentido, não nos estranha a utilização de qualidades hidroterapêuticas 

da água por parte deste povo, conhecedor que era dos hábitos romanos e da respectiva 

cultura de banhos, desde a época em que saíram do seu território de origem, hoje a 

Alemanha. É natural, pois, que se mantivesse algum apego à cultura dos banhos, o que 

Território, Ocupação do Solo,  2018, p. 10. 
90 SILVA, António Manuel S. P. - As muralhas romanas do Porto: um balanço arqueológico. Portugália – 
Nova Série. Vol. 31-32, 2010/2011, pp.49-51, onde se lê uma conclusão elucidativa sobre a contribuição 
da arqueologia para identificação de elementos anteriores e posteriores à dominação romana. Cfr. Real, 
Manuel Luís - A construção medieval no sítio da Sé. Monumentos, nº 14, 2001, p. 9. 
91 SILVA, António Manuel S. P. - Ocupação da época romana na cidade do Porto. Ponto de situação e 
perspetivas de pesquisa. Gallaecia. Santiago de Compostela. Vol. 29, 2010, p.230. 
92 CORRÊA, Mendes - As origens da cidade do Porto. Fernando Machado & Cª Editores, Porto, 1935, p. 
235; LIMA António Augusto Pires de - Balneários do Porto. O Tripeiro. Serie V, Ano V, Porto, 1965, p. 64.
Cfr. para entender os contornos em torno desta lenda, SILVA, Armando Coelho da - Origens do Porto. In 
Ramos, Luís A. de Oliveira, ed. - História do Porto. Porto: Porto Editora, 1994, pp. 83-84.
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Figura 31. Muralhas e Postigos/Portas da cidade do Porto.
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vem ao encontro do que sobre esta época, escreveu Mattoso: «(…) os banhos públicos e 

as Termas parece, em geral, manterem-se, embora diminuindo a sua superfície.» (…)»93 .

Com respeito à generalidade do território Ibérico, o resgatar mais visível destas 

práticas acaba por chegar através da civilização muçulmana, presente desde 711. Com 

efeito, a partir do século VIII, pela mão dos povos oriundos do Norte de África, as práticas 

assumidas e a convivência com a população deixaram traços históricos importantes a todos 

os níveis. A cultura de banhos não foi excepção, como provam vestígios arqueológicos 

encontrados, sobretudo no Sul da Península onde estas etnias permaneceram durante 

mais tempo 94. No caso do Porto, esse século VIII denota alguma contenção no 

desenvolvimento urbano – e, por isso mesmo, menor acesso a informações, o que se 

percebe, fruto da conjuntura militar que, de um modo geral, envolveu a interacção com 

os povos muçulmanos95 . 

A Norte, a reação a esta presença teve na acção de Vímara Peres um exponente 

importante quando, em 868, consegue estender a fronteira cristã até à margem direita do 

Douro, permitindo

 «(…) a reorganização de todo o território de Entre-Douro-e-Minho.»96 Até finais 

do século XI, a região fará parte da descendência da Casa de Vímara Peres, até 

que «em 1095, Afonso VI de Leão e Castela doa o condado à sua filha, D. Teresa 

de Leão, casada com D. Henrique de Borgonha»97 

Os mesmos autores explicam que, nesse início do século XII, foram restauradas as 

muralhas, sendo conhecidas as Portas de Vandoma, de São Sebastião, de Sant’Ana e das 

Mentiras, que davam acesso à cidade 98. [Fig. 31] Na verdade, a partir de 1113, com a 

sagração de D. Hugo como Bispo do Porto99 , a organização eclesiástica do local, já existente, 

93 Mattoso, José - A Decomposição do Mundo Romano. In História de Portugal. Antes de Portugal. Vol. 1, 
Lisboa: Círculo de Leitores, 1992, p. 325. 
94 Veja-se, entre outros exemplos, LUZIA, Isabel - A Investigação Arqueológica na Cidade de Loulé  
Durante o Ano de 2007. Al-úlyá - Revista do Arquivo Municipal de Loulé, nº12, 2008, pp. 90.91. 
95 SOUSA, Silvana Raquel Vieira de - Um Guia de Arquitectura Civil Medieval na Cidade do Porto. Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017, p. 44. 
96 BARROCA, Mário - Fortificações e povoamento no Norte de Portugal (séc. IX a XI), Porto: Universidade 
do Porto. Faculdade de Letras, 2004, p.182.  
97 DELGADO, A., VALENÇA, Paulo de Queiroz, GIMARÃES, Margarida Mesquita -  Morro da sé. De Porta a 
Porta. Porto: Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A., 2011, p.6. 
98 Estas portas iam só desaparecer no séc. XIX quando a cidade se reestruturou profundamente. 
99 AMARAL, Luís Carlos - A Restauração da Diocese do porto e a chegada do Bispo D. Hugo. In Um poder 
entre poderes: nos 900 anos da restauração da Diocese do Porto e da construção do Cabido Portucalen-
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assume contornos mais definidos que resultam em determinações de muita importância 

para a evolução deste senhorio. Concedida a carta de foral pelo Bispo em 1123100, a divisão 

de poderes entre esse senhor e a entidade concelhia que lhe era complementar, fazia-se 

sentir nas propriedades rurais «… campos, azenhas, devesas e lugares» e nas urbanas: 

«casas nos principais arruamentos em torno do Morro da Sé (Redemoinho, Pena Ventosa, 

Cima de Vila e Lada)», mas também no «Morro do Olival (ruas do Souto, de Belmonte e da 

Judiaria Nova do Olival) e pela zona ribeirinha (Banhos, Pelourinho, Mercadores e Lada) 
101. Nestes tempos remotos, o que se conhece hoje como Porto-cidade não era mais do 

que um morro íngreme que levava os visitantes até à Sé. Armindo de Sousa, com ironia, 

regista o significado pouco premonitório do topónimo Pena Ventosa. 102Ainda assim, o 

bispado não descurou a manutenção da muralha nem a supervisão e organização das 

actividades por ela albergadas.103

Para os nossos objectivos, importa registar a menção ao topónimo Banhos104, 

associado a uma das ruas de então, numa provável reminiscência às práticas legadas pelos 

anteriores povos que ocuparam o território. A despeito da escassez de informações que 

nos ajudem a conhecer em detalhe tais práticas, o certo é que, a partir de finais do século 

XIII, a cidade regista uma expansão urbanística em redor do morro da Sé e até à zona 

ribeirinha, locais onde se encontravam

 «a Catedral e paços episcopais, o cemitério do bispo e a Rua dos Cónegos, 

mas também edifícios ligados aos poderes jurisdicionais, como a audiência 

eclesiástica, e ainda vários equipamentos de carácter económico, como os 

açougues e várias ruas de mesteres.»105 

se. Porto: Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) e Faculdade de Teologia, Universidade Católica 
Portuguesa, pp. 23-45 
100 Documentos Medievais Portugueses – Documentos Particulares. Vol. III, Lisboa: Academia Portuguesa 
da História, 1940, p. 363. 
101 AFONSO, Daniel Braz – A rua na construção da forma urbana medieval: Porto, 1386-1521. Porto:  
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012, p. 40.
102 SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais. In Luís A. de Oliveira Ramos, (ed.) - História do Porto, p. 124.
103 Veja-se, a este respeito, o trabalho de OSÓRIO, Maria Isabel de Noronha Azeredo Pinto, Cidade, plano 
e território. Urbanização do plano intra-muros do Porto (séculos XIII - 1ª metade XIV), Porto: Faculdade 
de Letras do Porto, 1993, pp. 42-66. 
104 SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais, p. 132. 
105 RIBEIRO, Maria do Carmo; MELO, Arnaldo Sousa - A materialização dos poderes no espaço como  
expressão da memória e identidade urbana medieval. Medievalista. [Em linha]. Nº12, (Julho - Dezembro 
2012). 
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Figura 32. Fotografia da cidade do Porto com algumas portas e postigos. 
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Com efeito, esta expansão urbana que se verifica até ao século XIV, alterou, também, 

a configuração da antiga muralha que, na realidade, já não sustentava tal crescimento106. 

Associado a esta razão, mas também a exigências de tipo militar, D. Afonso IV, após 

desavenças familiares com o seu filho Pedro, ordena uma reforma, a qual será terminada 

pelo seu neto, dando origem à muralha, fernandina, nome que recebe do monarca que 

terminou a sua reconstrução, D. Fernando I, rei de Portugal entre 1357-1383.107 Mais uma 

vez, o conhecimento da evolução da muralha oferece-nos informação preciosa para o 

nosso objectivo. Sabe-se da existência de portas e postigos abertos; um deles, situado 

próximo da Rua dos Banhos, recebeu o nome de «Postigo dos Banhos».108 [Fig. 31] 

Oliveira Marques, em trabalho conhecido, insistiu na persistência de práticas ligadas 

à cultura dos banhos, escrevendo que

 «Os banhos públicos continuaram a existir em todo o Portugal durante a 

Idade Média. Encontram-se balneários funcionando nos grandes centros 

populacionais como Lisboa e Porto […] mas muito pouco se sabe sobre o seu 

funcionamento prático…».109 

O mesmo autor aponta algumas características em voga noutras cidades (por 

exemplo, Alfaiates ou Castelo Melhor) que, por aproximação, se podem adaptar ao caso 

do Porto: 

«…os balneários estavam abertos todos os dias, de sol a sol, destinando-se o 

Domingo, a terça e a quinta-feira às mulheres e os dias restantes aos homens. 

Estabeleciam-se multas para os prevaricadores. Até havia um banheiro à 

disposição do público.»110

106 No século XII, tinha 6 hectares. MONTEIRO, João Gouveia – Os castelos portugueses dos finais da 
idade média: presença, perfil, conservação, vigilância e comando. Lisboa: Colibri e Faculdade de Letras 
de Coimbra, 1999, p. 52. 
107 SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais, p. 137-138. 
108 DUARTE, Luís Miguel; BARROCA, Mário – Porto. In, A. H. de Oliveira Marques; Iria Gonçalves; , Amélia 
Aguiar Andrade – Atlas de Cidades Medievais Portuguesas, Instituto Nacional de Investigação Científica, 
1990, pp. 23-24. Já na esfera do abastecimento de água e das práticas de limpeza de ruas, é conhecido 
o Chafariz dos Banhos, como exemplo de arquitectura civil e aparece referido para a época medieval. 
109 MARQUES, A. H. de Oliveira – A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos da vida quotidiana. Lisboa: 
A Esfera dos Livros, 2010, p. 118. 
110 MARQUES, A. H. de Oliveira – A Sociedade Medieval Portuguesa, p. 118. 
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Figura 33. Postigo dos Banhos. 



85

Para o caso do Porto, não podendo adiantar tantos pormenores, é, no entanto, 

possível referir que, no  século  XIV,  em  1331, após acordo entre o bispo D. Vasco, o cabido 

e o concelho, este último ficava responsável pela construção de «huuns Banhos boons 

com sas casas e com caldeiras, e com aquellas cousas que a esses banhos pertencerem 

e fezerem mester».111 Perante esta informação, é indicativo que, possivelmente, essa 

construção foi ordenada, porque o balneário antigo não satisfazia as necessidades da 

população ou, pelo facto de o existente estar em ruínas. Esta fonte, que saibamos, é a 

primeira que prova que os banhos no Porto funcionaram com alguma organização e com 

recurso a água quente, o que preconiza alguma preocupação pelo bem-estar.

Vigarello já havia chamado a atenção para o que se conhece a este respeito na Idade 

Média. Pelas suas palavras, obtemos, também, uma outra dimensão associada a estas 

práticas. Segundo o autor:

«Mais do que em qualquer outro local, desenvolvem-se aqui, sem dúvida, 

os comportamentos ‘mal’ dominados, os gestos abruptos, as actividades 

demasiado impulsivas, todas essas ‘palavras contenciosas’, enfim, que levam 

a ‘sacar a faca’, relatadas, no século XV, pelos processos criados em volta das 

estufas[banhos].»112 

E esta mesma ideia acabaria por passar para outras épocas, servindo até de mote a 

um folhetim de jornal, públicado muitos anos depois. Trata-se de um texto que se pode ler 

no Archivo Popular, dos finais do século XIX (1873), com o título «O demónio do dinheiro», 

no qual se refere que, no Porto, a rua dos Banhos

 «era até das de maior ruído d’outros tempos». O lendário botequim do Pepino 

na rua dos Banhos era um bom exemplo, a confiar nesta descrição: «no relógio 

111 Corpus codicum latinorum et portugalensium eorum qui in archivo municipal portucalensi asservantur 
antiquissimorum, vol. 1, Porto, Câmara Municipal, 1891, p. 51. Referido por CRUZ, António – Os Bispos 
Senhores da Cidade: II – de D. Pedro Salvadores a D. Vasco Martins. In Peres, Damião (dir.) – História da 
Cidade do Porto, Porto: Portucalense Editora, vol. I, 1962, p. 237 e, mais recentemente por MATTOSO, 
José - História da Vida Privada em Portugal. A Idade Média (coord. Bernardo Vasconcelos e Sousa). 
Lisboa: Temas e Debates, 2016, p. 36.  Cfr. LIMA António Augusto Pires de. O Tripeiro, Ano V, Porto, 
1965, p. 64. Para uma visão de conjunto sobre o relacionamento entre poderes eclesiásticos e a urbe, 
veja-se COSTA, Adelaide Pereira Millán da - Comunidades urbanas de senhorio eclesiástico: a divergente 
experiência das cidades do Porto e de Braga. In AAVV, Estudos em homenagem ao Professor Doutor José 
Marques, vol. I. Porto, Faculdade de Letras, 2006, p. 83. 
112 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1985, 
p. 34. 
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do Pepino, cada minuto marcava uma bebedeira, que, principiando ali, ia 

completar-se em alguma das tabernas dos Banhos.» 113  

Retomando a nossa cronologia, o século XV, esta mesma ideia chega-nos através das 

conclusões de Vigarello quando escreve que estas

 «misturas provocam a imagem de desordens latentes, de violências possíveis. 

A importância atribuída ao desejo favorecia a ilegalidade, real ou imaginaria. 

As estufas [banhos], lentamente, são cada vez mais entendidas como locais de 

instabilidade. Enquanto a cidade se estrutura, no séc. XV, diferenciando o centro 

e os subúrbios, dividindo alguns dos seus bairros, estabelecendo um esboço de 

controlo sobre as margens, estas instituições inquietam pelo exemplo sempre 

presente de sociabilidades confusas, ou muito simplesmente delinquentes.» 114 

Na realidade, a evolução fazia prever que banhos e tavernas que funcionaram 

em conjunto tinham-se tornado num espaço de promiscuidade, afastando muito 

provavelmente o público que apenas procurava a mera lavagem para cumprir a sua higiene 

pessoal. Mas era esperada esta parcimónia de menções nestas cronologias. Segue-se, 

claramente em Portugal, o modelo dos demais reinos ocidentais. Sobretudo a partir de 

Quatrocentos, a medicina ocidental começou a limitar muito o hábito do banho, o que se 

completa com o argumento da possibilidade de transmissões e o contágio de doenças, 

especialmente durante epidemias, como ja se disse. É natural que os banhos fechassem. 

As Actas das Vereações do Porto – hoje conhecidas através de públicações e de algumas 

dissertações de mestrado – comprovam a continuidade da toponímia (Banhos, «junto 

com o chafariz»; Rua dos Banhos115 ; chafariz dos banhos116 ) mas não nos permitem ir 

mais além.

Na verdade, já o afirmamos no capítulo anterior, em Portugal, desde finais do século 

113 LEAL, António Augusto – O demónio do dinheiro. In Archivo Popular, ed. António Augusto Leal e 
Manoel Malheiro & Companhia, vol. IV, Porto, 1873, p. 41. 
114 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 34. 
115 FIGUEIREDO, Maria Amélia da Silva Alves dos Santos – A administração municipal do Porto entre 1488 
e 1498 segundo o livro 6 de Vereações. Porto: Faculdade de Letras, 1996, p. 70 e p.120. 
116 RIBEIRO, Marco Alexandre - As Atas de Vereação do Porto de 1485 a 1488. Leitura Paleográfica, 
Públicação e Estudo Prévio. Porto: Faculdade de Letras, 2019, p. 212. Cfr. SOUSA, Armindo de - Tempos 
Medievais, p. 341. 
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XV até ao final do século XVI, conhecemos 23 surtos epidémicos. 117 Um dos surtos mais 

conhecidos atingiu a cidade de Lisboa, em 1569, e fez com que se determinasse que «os 

baños que ouuver na Cidade he bom tiralos neste tempo.» Percebe-se, assim, que D. 

Sebastião tenha convidado médicos sevilhanos, Tomás Álvarez e Garcia do Salzedo Coronel, 

para orientar as instruções sanitárias exigidas para estas epidemias.118 Concretamente, no 

Porto, estão identificados a partir do verão de 1577.119 Nessas mesmas datas conhecemos 

a tendência que regista a ocupação populacional da cidade, com expressão evidente 

desde a Sé até à Praça da Ribeira, obedecendo, depois, à linha de muralha que incluía, 

entre outras, a Rua dos Banhos mas, estamos em crer, que, a avaliar pelo entendimento 

científico que era, então, conferido às práticas de higiene e medicina, o

 «gradual desaparecimento dos banhos privados e públicos, no Velho 

Continente, entre os séculos XV e XVI não foi indiferente a estas concepções, 

[…] profundamente arreigadas no discurso médico e nas próprias práticas 

individuais. Com efeito, ainda no século XVIII, o banho é considerado como 

intrinsecamente alterante da economia do corpo.» 120

O padre Baltasar Guedes nas suas memórias do ano 1669 refere-se às práticas de 

banhos na Fonte dos Banhos, escrevendo que:

 «Está ela na rua aquém deu seu próprio nome em frente ao postigo dos Banhos 

se chama e he serventia do Douro tem esta fonte meia manilha de agua lança 

por um só cano e é salobra e dise que nos tempos antigos era borna que n’elle 

(chafariz) se tomavam banhos [...]» 121

117 BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond; OLIVEIRA, João Carlos - A Saúde. In Joel Serrão; A.H de  
Oliveira Marques, (dir.), João José Alves Dias (coord.) - Nova História de Portugal. Portugal do Renasci-
mento à Crise Dinástica. Lisboa: Editorial Presença, 1998, vol. V, pp. 654-655. 
118 Recopilaçam das cousas que conuem guardarse, no modo de preseruar à cidade de Lisboa : e os sãos, 
e curar os q[ue] esteuere[m] de peste / feita pellos Doctores, Thomas Aluarez, & Garcia de Salzedo.  
Lisboa: Casa de Senbastião Carualho, 1598, fl. 3. Cfr. ROSA, Maria Carlota; FONSECA, Mariana Fernandes 
- Lisboa em tempos de peste: a recopilação de Álvares & Salzedo. Rio de Janeiro: Maria Carlota Amaral 
Paixão Rosa, 2018, p. 19
119 RODRIGUES, Teresa - As Estruturas Populacionais. In José Mattoso (dir.), Nova História de Portugal, 
Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, p. 225. 
120 BARREIROS, Bruno Paulo Fernandes - Concepções do Corpo no Portugal do Século XVIII: Sensibilid 
de, Higiene e Saúde Pública. Lisboa, Universidade Nova, 2014, p. 79. 
121 FONTES, Adriano - Contribuição para a hygiene do Porto - Analyse sanitaria do seu abastecimento em 
agua portavel, I. Estudo dos Mananciais de Paranhos e Salgueiros. Dissertação inaugural apresentada à 
Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Porto: Typ. Encyclopedia Portugueza, 1908, p. 34. 
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Esta referência, mais uma vez, prova a existência de tais práticas no Porto, desta 

vez inseridas no espaço público, onde existia uma das várias fontes da cidade. O facto 

da descrição se referir a águas mornas (borna) pode prender-se com a circunstância da 

água, ao longo do seu percurso e até chegar ao Postigo dos Banhos, ter aquecido por 

força da energia solar. Não é claro se os Banhos Públicos no séc. XVII ainda estariam 

em funcionamento, mas sabe-se que as práticas na Fonte de Banhos começaram a ser 

regulamentadas. 

No século seguinte, as «Memórias Paroquiais» de 1758 referem que a partir dessa 

data, as pessoas tinham de pagar, para poderem tomar banho naquela fonte.122  Esta 

situação faz-nos pensar na probabilidade da população se ter visto forçada a tomar 

banho na fonte pública, ainda que a troco de pagamento, dando-nos a ideia que os 

estabelecimentos de banhos não estariam a funcionar ou que, pelo menos, tinham sido 

evitados pelas razões já apontadas, próprias do cepticismo em vigor na época. Mesmo no 

âmbito das classes mais favorecidas, a quase inexistente menção a “artefactos ligados à 

higiene” nos inventários conhecidos, mais nos aproxima de uma grande contenção nestas 

práticas.123

Mas não foi apenas esta erradicação das práticas de banhos no Porto que agravou 

a salubridade pública durante a época moderna; de igual modo, também a constante 

desestruturação de sistemas sanitários contribuiu para que o Porto se tornasse numa 

cidade insalubre. Importante é salientar que as técnicas hidráulicas romanas, usadas para 

o abastecimento e saneamento da cidade do Porto, ainda foram aproveitadas durante a 

Idade Média e a Idade Moderna. Não só a construção da «Arca de Água de Mijavelha», 

antigo chafariz, como reservatório, construído no século XVI no atual Campo 24 de Agosto 

é prova disso mesmo, como também  a atenção dada a estruturas indispensáveis, como 

as latrinas públicas.124  

É notória a degradação dos sistemas sanitários urbanos, cada vez mais emergente, 

122 “A mais celebre hê a chamada dos Banhos, cujo nome veio de antigamente no mesmo sitio haver, 
eram de agoa fria e cada pessoa que os vinha tomar pagava huma tanto cujo rendimento era do bispo <e 
da cidade>os quais se extinguiram. E no mesmo sitio se edificaram cazas, ficando huas foreiras à Mitra 
outras à camera.” CAPELA, José Viriato – As Freguesias do Distrito do Porto nas “Memórias Paroquiais” 
de 1758. Braga: Memórias, História e Património, 2009. p. 621. Referido por TEIXEIRA, Diogo Emanuel 
Pacheco - O Abastecimento de Água na Cidade do Porto nos Séculos XVII, Porto: Faculdade de Letras, 
2011, p. 83. 
123 OLIVEIRA, João Carlos - A Higiene. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A.H. de Oliveira (dir.), DIAS, João José 
Alves (coord.) - Nova História de Portugal. Portugal do Renascimento à Crise Dinástica. Lisboa: Editorial 
Presença, 1998, vol. 5, p. 640. 
124 JORGE, Ricardo - Saneamento do Porto: relatório apresentado à Commissão Municipal de  
Saneamento. Porto: Typographia de António José da Silva Teixeira, 1888, p. 89. 
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o que levou a que a imundice se espalhasse pelos bairros da cidade. Magalhães Basto 

apresentou vários exemplos sobre as condições sanitárias no Porto durante as épocas 

medieval e moderna no seu livro: O Pôrto e a sua evolução sob o aspecto sanitário.125 Pelas 

suas palavras sabemos como tais condições constantemente se agravaram prejudicando 

a salubridade pública. Por exemplo, o autor refere que em 1339 era legal fazer a descarga 

de resíduos domésticos pela janela desde que os passantes fossem avisados, gritando-se 

três vezes o aviso: «água vai». Quem não fugisse no tempo certo, «levava o banho que 

não se podia queixar».126 Mais tarde, um decreto camarário de 1587 refere a proibição 

de lançar água e imundices pela janela, mas apenas durante o dia. O mesmo historiador 

descreve com muito pormenor o aspecto das ruas de noite, com porcos soltos a ‘limpar’ 

o lixo doméstico... Fica claro que o desenvolvimento urbano no Porto, nos fins do tempo 

medieval, como também na época moderna, não foi acompanhado de uma coerente rede 

sanitária indispensável. Claramente, esta degradação favoreceu a propagação de doenças 

contagiosas que grassavam em toda a Europa e, também, no Porto. Para o Engenheiro  

Ezequiel de Campos:

 «neste sentido [o Porto] é, decerto, a pior cidade de Portugal; inferior a 

Coimbra e sobretudo a Lisboa [...] É sobretudo a humidade proveniente dos 

dias de chuva e de nevoeiro que dá ao Pôrto uma desvantagem muito grande 

em relação a Lisboa, principalmente por uma grande parte da área mais 

densamente povoada do Pôrto estar na encosta áspera do Douro, com vielas 

estreitas e não raro imundas».127 

Não se estranha, por isso, que no início do séc. XIX a expansão urbana da cidade 

já mostrasse alguns traços expressivos, também fora dos muros. Mas, como é óbvio, a 

expansão urbana no Porto desde sempre conheceu uma maior identificação entre a zona 

da Sé e a zona mais próxima ao rio Douro. Por motivos já conhecidos e evidentes, esta 

segunda opção tomou um crescente incremento com o passar dos tempos, coadjuvada 

pelo privilégio dos reis, sobretudo a partir do século XV, altura em que D. João I negoceia 

com o Bispo da cidade os seus direitos. Preparando-se o reino para ocupar um lugar de 

125 BASTO, Artur de Magalhães - O Porto e a sua evolução sob aspeto sanitário. Porto: Imprensa Social, 
1936. 
126 BASTO, Artur de Magalhães - O Porto e a sua evolução sob aspeto sanitário, p. 7. 
127 CAMPOS, Ezequiel de - Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica do 
Porto, 1932, pp.15-16. 
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Figura 34. Planta da cidade do Porto 1865 Perry Vidal.
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destaque, quer na expansão marítima, quer no frete e comercialização de produtos, seria 

de esperar uma atenta valorização dos territórios que, como o Porto, ofereciam uma 

dupla vantagem fluvial e marítima. Se esta vertente já tinha sido muito importante na 

época medieval e moderna – aspecto que, como se percebe, não podemos desenvolver 

nesta ocasião – mais tarde, a tradição prevalece e acentua-se com medidas de extrema 

importância que acabam por condicionar, de forma favorável, a vida económica da cidade: 

«No Porto, sob o impulso dos Almadas, abrem-se novas ruas e reestruturam-se 

ou criam-se novas praças no tecido mais antigo, para encanar a parte terminal 

do insalubre Rio da Vila e desafogar a densa malha urbana, permitindo facilitar 

a relação entre a Ribeira e a parte alta da cidade.»128  

Na planta de Perry Vidal de ano 1844 podem ser observadas as novas artérias da 

cidade, chamadas Rua de Cedofeita, do Almada, do Bonjardim, de Santa Catarina e de 

Santo Ildefonso. [Fig. 34] Estas novas artérias conferiram um novo impulso na expansão 

urbana para fora da muralha antiga, no momento dos grandes enfrentamentos sociais e 

militares que se aproximavam com a guerra civil que opôs D. Pedro a seu irmão D. Miguel 

(1832-1834). Para estas zonas se deslocou uma parte da população mais abastada que 

aí encontrou, fruto da elevação do terreno que acolhe as novas artérias, uma melhor 

exposição solar, uma melhor ventilação e, por conseguinte, locais consideradas mais 

‘saudáveis’ que ofereciam boas condições habitacionais para quem tinha meios suficientes. 

A partir da década de 20 estas novas zonas receberam uma reconfiguração urbana, 

«enquanto que a cidade intra-muros ficou entregue à população menos 

abastada, sem condições para a abandonar. Consequentemente, este fragmento 

da cidade começa a ficar sobrelotado e degradado, sendo o crescimento 

horizontal substituído pelo crescimento em altura. A degradação da cidade 

intra-muros, associada aos danos causados pelos bombardeamentos e às más 

condições de higiene urbana tornaram esta zona propícia a surtos de cólera, 

sobretudo a partir da década de 30.»129 

128 FERNANDES, José A. V. Rio - Porto: Um Percurso Urbano. Públicado no livro de apoio á saída de 
estudo da Reunião do Grupo‚ Monitoring Cities of Tomorrow‘ da União Geográfica Internacional, Porto:  
Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto / CEGOT, p. 4 
129 FERREIRA, Nuno; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Etapas de consolidação da paisagem urbana 
do Porto contemporâneo. Da programação dos Almadas ao Plano de 1952. CEM – Cultura, Espaço & 
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As consequências deste reordenamento para o tema basilar desta dissertação, agora 

em cronologias mais recentes, ocuparão as páginas seguintes.

2.2. Cultura dos Banhos no Porto na Idade Contemporânea

Com efeito, não foi por acaso que a cólera, ao atingir pela primeira vez o Porto, 

em 1833, durante o Cerco da cidade tenha afectado, com mais intensidade, as áreas 

insalubres. Disseminada por todo o país, a cólera  matou mais de 40.000 pessoas e 

reincidiu na cidade, em 1855, afetando, em primeiro lugar, a população residente nas 

margens do rio Douro. «Não obstante, podemos constatar que as notícias e a discussão 

sobre a epidemia de cólera ainda não referiam a importante descoberta de John Snow 

[em 1854] sobre o contágio pela via das águas contaminadas.»130  

O conhecimento médico da cólera, principalmente transmitida pela água e  

alimentos contagiados pelas fezes humanas, levou, nas décadas seguintes, a uma 

indispensável reestruturação de fontes públicas e à proteção de cursos de água. Não 

apenas a questão da água potável se tornou numa das mais importantes a ser discutida, 

mas também o seu uso para a higiene pessoal. Nas linhas anteriores foi descrito o declínio 

da cultura dos banhos nos séculos passados; no séc. XIX a higiene pessoal era um mero 

luxo para a maior parte da população, que não podia contar com os serviços dos Banhos 

Públicos. Estes, por força da insistência médica, foram de novo introduzidos no Porto, 

embora com alguma dificuldade. 

A Idade Contemporânea vai, finalmente, trazer de volta esta cultura ancestral. Na 

verdade, Magalhães de Basto não deixou de mencionar uma primeira medida em prol da 

sua restituição à cidade. Em 1836, escreve:

 «uma companhia para o estabelecimento de Banhos […] se constitui, com 

capital de doze contos, estatutos e tudo o mais, não durou muito, se é que 

chegou mesmo a passar de risonha utopia».131 

Memória: Revista do CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço & Memória»), 
vol. 4., 2013, p. 194. Cfr. por todos, SERÉM, Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins – O Porto Oi-
tocentista. In RAMOS, Luís António de Oliveira – A História do Porto, pp. 383 e ss. 
130 ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de  
Epidemias, 1854-1918. Lisboa: Edições Colibri, 2013, p. 59. 
131 BASTO, Artur de Magalhães de - O Porto do Romantismo. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 1932, p. 57.
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Figura 35. Gravura com a ponte pênsil e barcaça de banhos do Porto. 

Figura 36. Gravura com a ponte pênsil e barcaça de banhos do Porto.



99

O mesmo autor, numa outra públicação acrescenta que a iniciativa foi de vinte-e-

sete «visionários portuenses» e, segundo o artigo 1° dos seus estatutos, era esperado 

«levantar um estabelecimento de Banhos na Cidade do Porto, a fim de que o Público 

possa, por um módico preço, obter este beneficio indispensável à saúde, e ao asseio do 

corpo».132 

Na verdade, nem mesmo com apoio da medicina e com a insitência de nomes 

ilustres da cidade, a expectativa da sua construção saíu vencedora.133  A relutância dos 

investidores em financiar este novo estabelecimento, mostra, por outro lado, que a 

afluência de pessoas se previa limitada – não havendo certeza de que o projecto fosse 

rentável. Magalhães Basto aponta um comentário num jornal local que confirma a 

inexistência de Banhos Públicos no Porto naquela época: «Balneários públicos, não existia 

um único! E água não faltava.... as fontes eram mais de cem. Um estrangeiro que nos 

visitou, comentou judiciosamente: Isto parece incrível...Fora de Portugal!».134  Magalhães 

Basto relata também que, naquela altura,

 «havia muita gente, de todas as idades, que ia lavar-se ás água barrentas 

do Douro, e por sinal em trajos tao sumários que as famílias moradoras em 

prédios ‘com janelas para o lado do rio se viam privadas de as frequentar...’ 

Talvez para evitar tal espetáculo é que, em 1852, um benemérito da moral teve 

a ideia de mandar construir nos estaleiros de Gaia uma engenhosa barcaça, 

destinada a tornar os banhos do rio um pouco mais decentes, e a fazer deles 

uma fonte de receitas. Um memorialista da época descreve-nos em frases 

sóbrias... o balneário: tem camarotes de um e de outro lado, sendo destinados 

uns a homens, outros a mulheres. Dentro há retretes e lojas de bebidas. Cada 

camarote fecha sobre si, comportando duas ou três pessoas que podem tomar 

banho sentadas ou a pé sem receio de serem vistas de fora».135   [Fig. 35/ 36]

132 BASTO, Artur de Magalhães - O Porto e a sua evolução sob aspeto sanitário, p. 22. 
133 «Não houve capitalistas que se atrevessem a subscrever as acções! ... Dentre os vinte-e-sete ingénuos 
organizadores da gorada empresa citarei os nomes bem conhecidos de Eduardo Moser, António Bernardo 
de Brito e Cunha, António Bernardo Ferreira, António José Dias Guimarães, Carlos Gubian, Custodio  
Teixeira Pinto Basto Junior, Joaquim Augusto Kopke, - e deixo para o fim o do mais notável dos precursores 
da Liga de Profilaxia Social, o distinto Professor da Escola Médica Cirúrgica, o Dr. Francisco de Assis e 
Sousa Vaz, que levou toda a sua longa vida num verdadeiro apostolado pugnando pelo melhoramento 
de tanto que de mau havia no Porto, no capítulo da higiene.» BASTO, Artur de Magalhães - O Porto e a 
sua evolução sob aspeto sanitário, p. 22; 
134 BASTO, Artur de Magalhães de - O Porto do Romantismo, p. 58. 
135Idem, p. 58. 
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Este modelo de banho fora criado por João Coelho de Almeida, conhecedor da 

mesma tendência que já se apontou para outras cidades europeias. Não admira, assim, 

que a arquitectura da barcaça do rio Douro, apresente semelhanças com uma outra, 

identificada no rio Tejo, pela mesma altura. Em frente ao Cais de Lisboa estavam

 «barcas de banhos, velhos cascos que se adaptavam a essa nova aplicação. Para 

isso aos lados duma caixa-longitudinal de circulação no convés, adaptava-se, a 

cada um dos costados, de proa à popa, uma estrutura de madeira, semelhante 

a uma longa caixa, com tecto ou tejadilho, dividida interiormente por tabiques 

transversais em celas ou compartimentos, com a sua porta para o convés na 

parede anterior. Constituíam essas celas as barracas, para os banhistas se 

vestirem e despirem. Os compartimentos alongavam-se para fora do convés do 

barco, e as suas paredes laterais e posterior, que desciam vedadas até ao nível 

da água, prolongavam-se para baixo desse nível com a forma de gaiolas, com 

três das suas paredes feitas de grades de sarrafos, e com o fundo de tábuas 

de soalho, que ficava cerca de 1,30m abaixo do nível normal de água nos 

compartimentos. Desta forma, cada barcaça podia considerar-se formada por dois 

compartimentos sobrepostos: um aéreo, com o pavimento ou estrado ao nível 

do convés, no qual os banhistas se preparavam para os banhos; outro aquático 

ou submerso, ou poço onde se tomava o banho, limitado pelo gradeamento de 

sarrafos e pelo costado do barco. Com esta disposição, as pessoas não podiam 

ver os banhistas dos compartimentos laterais, nem do exterior se podiam ver 

as que estavam tomando banho. Do compartimento superior descia-se para o 

poço por um escadote de madeira amovível que chegava até ao fundo. Como as 

barcas estavam fundeadas, a água corrente das marés atravessava os sucessivos 

compartimentos submersos das barracas, pelos intervalos das grades de 

madeira das partes aquáticas das celas, proporcionando aos banhistas não só 

uma água permanentemente renovada, mas a surpresa do encontro com algum 

peixe ou alforreca, ou mesmo com qualquer objecto arrastado à tona de água. 

Os compartimentos dos banhos tinham capacidades variáveis, conforme as 

distâncias dos tabiques divisórios transversais. Assim, além dos banhos vulgares 

para uma pessoa, havia banhos «grandes», para famílias, e banhos «gerais» 

para clientes sem distinção; além destas havia ainda banhos de chuva nalgumas 
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Figura 37. Uma Barca de Banhos em frente do Terreiro do Paço. 

Figura 38. Três barcas de banhos em frente do Terreiro do Paço.

Figura 39. Catraio ou Bote Munido com toldo ou barraca para banhos.
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barcas. As empresas que exploravam as barcas tinham ao seu serviço botes 

catraios, munidos com um toldo ou barraca de lona, que iam buscar e levar os 

respectivos fregueses ao embarcadouro do Terreiro do Paço, junto às escadas 

do cais do canto sudeste... Estes catraios ou botes também serviam para quem 

quisesse tomar banhos no meio do rio. As barracas tinham a forma duma caixa 

paralelepipédica, que se armava à popa do bote, e eram constituídas por uma 

armação de 4 prumes e 4 travessas de madeira, que se revestiam com um 

toldo de lona, de forma a ficar completamente impenetrável à vista o interior 

da barraca. [...] As barcas estavam fundeadas no Tejo, defronto do Terreiro do 

Paço, um pouco mais para o lado do torreão do Ministério da Guerra. Desde 

tempo indeterminado existiam no Tejo, e parece que nunca formam mais de 

três. Tinop em Lisboa de Outrora, dá notícia dos nomes: Grande, dos Toneis, 

do Hiate. Em 1865 as barcas, porventura as mesmas anteriores, chamavam-se 

então: Flor do Tejo, Diligência e Deusa do Mar.» 136 [Fig. 37 /38/ 39]

Em toda Europa a instalação de barcos/barcaças nos rios, acção apoiada pela 

hidroterapia medicinal, foi responsável por um crescente interesse pelos banhos. Tal 

aconteceu, também, no rio Sena, em Paris, por volta de 1760: 

«Os locais chamados banhos são compostos por um barco coberto por um toldo 

junto do qual se encontram implantadas no rio cerca de vinte estacas num recinto de cerca 

de 12 toesas de comprimento por 2 toesas de largura, ligadas por pranchas e também 

cobertas por um toldo. Desce-se por uma escada.»137

A arquitectura de estabelecimentos de banhos tem características improvisadas, 

especialmente o uso de toldos (no rio Douro, estes apresentavam uma altura considerável) 

que proporcionavam um espaço destinado a satisfazer as necessidades sanitárias 

primárias. A ancoragem da barcaça no meio do Rio Douro pode ser interpretada como 

uma tentativa de afastar, o mais possível, esse estabelecimento da vista da população 

que vivia ou passava no cais. Ao mesmo tempo, pode também constituir uma indicação 

de que a escolha no meio do rio, se baseou na ideia de fornecer aos banhistas uma água 

136 Silva, Augusto Vieira da - Dispersos. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, vol. 3, pp. 376 a 379. Citado 
a partir de [https://paixaoporlisboa.blogs.sapo.pt/as-barcas-de-banhos-108747]. 
137 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 96. 
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Figura 40. Casa de Banhos na rua 31 de Janeiro. 
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mais limpa, ao contrário da que se encontrava na margem. Além disso, a existência de 

lojas de bebidas prova que a visita ao banho não foi apenas entendida sob a luz da higiene 

pessoal, também forneceu um clima de bem-estar e convivência social. As fontes da 

época indicam que este serviço de banhos foi, principalmente, aproveitado por parte da 

sociedade aristocrática e por membros da alta burguesia. Tem interesse referir um relato 

acerca desse banho escrito por Francisco Ferreira Barbosa no livro «Elucidário do viajante 

no Porto»: 

«Na ultima extremidade da ponte pensil, e quase juncto aos caes de Villa 

Nova de Gaia, existe em uma barcaça a casa dos banhos, adornada com luxo 

e commodidade. Os bilhetes vedem-se, no tempo competente, na casinha da 

ponte do lado da cidade. Quem for tomar banhos tem passagem gratuita pela 

ponte. O proprietário dá passagem gratuita de ida e volta para bordo. Os preços 

eram de 50, 60 e 80 réis cada banho.»138  

Repara-se que este banho era luxuoso e o preço do serviço era um obstáculo para 

grande parte da população. É sabido que tais valores não eram suportáveis por todos,  

uma vez que, de um modo geral, «as receitas da maioria das famílias operárias eram 

inferiores às despesas. Destas, 70% destinavam-se à alimentação, 11% ao vestuário e 

calçado, 13% à habitação (renda de casa, combustível e iluminação) e 6% a outros gastos 

(educação, transportes, produtos de higiene, quotas de associações de classe, sociais e 

recreativas, etc)».139  

Fica claro, assim, que o acesso a esta barcaça exclui uma grande parte da população 

e funcionava mais como um serviço para a classe burguesa, atraída pelas novidades da 

hidroterapia. Esta prática, apesar do acesso restritivo foi, no entanto, referida por um 

jornal do Porto, na época: 

«Sabe-se que já não só é no Oriente o uso dos banhos públicos. No Oriente 

os banhos são um preceito da religião, que neste ponto com muito juízo os 

legisladores trouxeram de auxílio à higiene. Na Europa os banhos populares 

138 BARBOSA, Francisco Ferreira - Elucidário do viajante no porto. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1864, p. 104-105 
139 MARTINS, Conceição Andrade - Trabalho e condições de vida em Portugal (1850-1913). Análise Social, 
vol. 32, nº. 142, 1997, p. 514. 
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Figura 41. Banhos Quentes na Foz. 

Figura 42. Banhos Quentes na Foz. 

Figura 43. Banhos Quentes na Foz. 
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são um dos mais salutares meios higiénicos. [...] Aqui no Porto devem todos 

concorrer ao único estabelecimento que há de banhos [...] não sendo este asseio 

e esta comodidade ao alcance das classes pobres, era de muita conveniência 

que novas sociedades ou indivíduos procurassem abrir, com a maior brevidade, 

novos estabelecimentos com menos luxo, mas com o necessário asseio...»140  

É notável que esse Banho Público tenha encontrado uma grande adesão por parte 

clientela aristocrática/burguesa, obtendo, assim, algum êxito financeiro que lhe permitiu 

durar largos anos.141 A chamada de atenção para a necessidade de mais banhos foi 

atendida em pouco tempo e a barcaça no Douro deixou de ser a única opção. O Porto 

registou um crescimento no que se refere a estes estabelecimentos, enquadrando-se tais 

construções em três vertentes distintas: a terapêutica/medicinal, a higiénica e a social. Em 

1866, Lucas dos Santos, investia num Banho Público, denominado, «Casa de Banhos», o 

qual abriu as suas portas na Rua de 31 de Janeiro. [Fig. 40] Este já se encontrava fora do 

centro histórico, fora da muralha, e assim mais perto de muitas casas da classe burguesa. 

Este estabelecimento dos banhos estava «aberto todos os dias, no verão, das 5 horas da 

manhan às 9 da noite; no inverno das 8 da manhan às 6 horas da tarde. Os banhos de água 

do mar só principiam em agosto, e findam em outubro.»142  

Este banho já oferecia um programa diversificado, com banhos quentes das caldas, 

de mar, de chuva e de vapor. A interação entre o acto do banho e a hidroterapia, deixou 

de ser apenas um momento de cura terapêutica uma vez que representava, também, uma 

nova forma de sociabilidade. Se é verdade, como vimos, que se conhece o funcionamento 

desse estabelecimento, o mesmo já não se pode dizer sobre a sua arquitectura. A mesma 

fonte indica que, pelo menos, era «grande para as traseiras, porquanto para a banda da 

rua, é pequeno.»143  

Os exemplos podem continuar, por exemplo, com uma alusão aos banhos quentes 

a funcionar junto à Praia dos Ingleses, na Foz, construídos nos finais do séc. XIX. [Fig. 41] 

140 “Banhos Públicos”. Retirado do jornal A Verdade. In O Século, nº 150, p. 2, sexta-feira, 05-10-1855.  
Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Anexo base de dados completo. Lisboa: ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa/ISCTE, 2015, p. 163. 
141 BASTO, Artur de Magalhães de - O Porto do Romantismo, p. 58 
142 BARBOSA, Francisco Ferreira - Elucidário do viajante no Porto, p. 104.  O jornal O Tripeiro (Serie VI, 
Ano IV, p. 336) refere que «Quanto aos seus preços, aqui fica a respetiva tabela, com referencia ao ano 
de 1864: banhos de água doce -$160 réis; das Caldas (artificiais, compreenda-se) - $300 réis; de água do 
mar- $300 réis; de chuva $120; de vapor - $600 réis. Por assinatura, custava cada serie de 12 banhos de 
água doce 1$680 réis; e, de chuva, cada serie de 17 banhos, $960 réis». 
143 O Tripeiro, Serie VI, Ano IV, p. 336. 
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Figura 44. Balneário Povoense. 

Figura 45. Balneário Povoense com banheiro.
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Uma primeira menção dessa obra data de 2 de Julho de 1882, quando o jornal O Comercio 

do Porto pública um anúncio sobre este estabelecimento, onde se lê: 

«Banhos Quentes na Foz: O grande estabelecimento de banhos de Claudino 

Fernandes dos Reis, na rua de S. Bartolomeu n°63, casa cor de rosa, já se acha 

aberto ao público para o uso de banhos salgados, doces e de douche, sendo 

tudo aquecido a vapor. Todas as pessoas doentes, que tem frequentado este 

estabelecimento tem tirado grande resultado pelo bom systema adoptado na 

aplicação dos banhos. O anunciante espera que os seus amigos e freguezes 

continuem a procurar a sua casa, e previne-os de que ainda tem quartos para 

alugar. Ha também banhos frios.»144 

Até ao momento da construção desse estabelecimento de «Banhos Quentes», a 

Foz era uma aldeia de pescadores e estava habitada por ingleses, que usavam as casas 

construídas na costa marítima para residência. Só nos fins do século XIX se registam 

as primeiras construções de casas de morada permanente pertencentes a famílias 

portuenses. A criação da primeira linha de transporte público, «o americano» do Porto 

para a Foz, em 1872, constituiu, também, um motor de desenvolvimento para essa zona.145 

Os Banhos, obviamente, vieram alterar, por completo, a importância do local. Sabe-se que 

eram prescritos para doentes, como já acontecia com os banhos de mar, acessíveis nessa 

mesma zona da Foz. Mas, os Banhos Quentes forneciam melhores condições e, por isso 

mesmo, não foram os únicos a serem construídos nessa altura.Dado o interesse emergente 

destes tratamentos terapêuticos também outras zonas na orla marítima foram alvo de 

procura para novas construções. Destacamos particularmente umas praias do Norte que 

despertaram grande interesse na aristocracia portuguesa, beneficiadas pela construção 

da nova linha ferrovia ao longo da costa: Espinho, Granja, Aguda, Vila do Conde e Póvoa 

de Varzim. Aqui surgiram construções de Banhos Quentes que ofereciam uma alternativa 

agradável tendo em vista as águas frias do mar. Um exemplo destes Banhos Quentes na 

Póvoa de Varzim foi descrito por José de Azevedo da seguinte forma:

 «O moderno balneário apresentava já 14 cabines para banhos de imersão e 

uma sala de duches quentes, inovação da época. A água era captada no mar 

144 Banhos Quentes do banheiro Claudino. In O Comércio do Porto, de 2 de Julho de 1882. 
145 SERÉM, Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins – O Porto Oitocentista, p. 390-391. 
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Figura 46. Praia do Ourigo, Foz do Douro, com banheiros.
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por um grande tubo, enterrado na areia, filtrada e puxada por um motor para 

o local dos banhos. Na cave, cinco enormes caldeiras a vapor aqueciam a água 

durante a temporada balnear. Era o último grito em banhos de imersão.»146  

Podemos recorrer a um exemplo ilustrativo do Balneário Povoense que nos também 

mostra a aplicação horizontal de jet de água pelo banheiro. [Fig. 44/Fig.45] Mas este é um 

exemplo que data dos anos 70 do século XX. De um modo geral, ainda se verificava que «os 

banhos quentes, mais não eram do que a talassoterapia ‘avant la lettre’» aperfeiçoando 

novas técnicas de hidroterapia, como aconteceu, entre outros, com os «potentes duches 

de jato» e os «banhos de tina».147 Aperfeiçoamentos de forte cariz medicinal, as práticas 

hidroterapêuticas também se começaram a desenrolar ao ar livre. Essas práticas baseiam-

se nos princípios de «naturopatia», promovidos, entre outros, pelo padre Sebastian Kneipp. 

Também na Foz ocorreram sob a luz dessa «medicina natural», seguidas por instruções de 

banheiros profissionais. No ano 1840 existiam 35 postos com estes trabalhadores na zona 

da Foz. Escreveu-se, por isso, que: 

«Nos braços experimentados do banheiro, o banhista era mergulhado nas águas 

frias do Atlântico uma, duas ou três vezes, conforme a vontade e a coragem de cada 

um. Em alternativa, havia o banho de ‘choque’: dois banheiros transportavam 

o banhista numa cadeirinha e, de forma concertada, mergulhavam-no sem 

este esperar, devolvendo-o rapidamente ao areal. Os menos afoitos preferiam 

a ‘gamela’ que lhes era despejada pela cabeça. Completava-se o episódio do 

banho.»148  [Fig.46]

Nesses tempos, longe de serem comparáveis com a livre exposição corporal de hoje, os 

trajes compridos das banhistas eram usados por questões de pudor e pelo «medo da violação 

ocular.», como escreveu Corbin.149  Este autor refere-se ao cenário dos banhos na esfera 

pública, pleno de condicionamentos no quadro da moralística corporal, em que o 

corpo exposto na praia era quase como que um «espectáculo picante das virgens em 

146 AZEVEDO, José de - Póvoa de Varzim: a terra e o mar. Póvoa de Varzim: Tipografia Camões, 1976, pp. 
68-69. 
147 SOARES, Manuela Goucha e BELEZA, Joana; As praias antigamente. In Jornal Expresso, de 23 de  
Agosto de 2019. Disponível em  < https://multimedia.expresso.pt/praias/>, [consult.04.04.2020]. 
148 SOUSA, Manuel de - Ir a banhos na Foz. 2017.
149 CORBIN, Alain - O Território do Vazio: a Praia e o Imaginário Ocidental, São Paulo: Editora Schwarcz, 
Companhia das Letras, 1989, p.93. 
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Figura 47. Grande Hotel do Porto.
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desassossego».150 Mesmo assim a água tem sido um meio útil para a constante remoção 

de inibições, esta reconhecida hoje em dia. Vigarello vai ainda mais longe e afirma que: 

«Opção tanto mais importante quanto a água é um meio subtil. É atuando sobre 

esta subtileza que o calor pode, precisamente, variar os efeitos. Mas a água é 

também um meio de ondas e de choques, de mudanças e pressões. Cria um 

estado no corpo inverso. Investe com mais forca do que um clima. Domina-o, 

envolvendo-o. A matéria não é neutra. Sendo assim, como conceber o banho 

para além de tais efeitos? Estas operações físicas são tanto mais importantes 

quanto vêm acrescidas de um significado social.»151 

Em qualquer caso, seja o estabelecimento de Banhos Quentes ou o deleite de um 

banho de mar no verão, o acto de tomar banho nas praias do Porto sob estas formas teve 

repercussões claras na sociedade, ainda válidas hoje em dia. Não se deve esconder que 

estas formas de hidroterapia, então desenvolvidas à luz da medicina convencional, ainda 

não conferiam aos banhos um lugar de relevo no quadro das aplicações especializadas - 

algo que era notável em toda europa naquela época. Os Banhos no rio Douro, tal como 

as práticas hidroterapêuticas no mar, formavam os únicos exemplos de Banhos Públicos 

no Porto que retiravam partido de uma relação médica sendo entendidos como «banhos 

de naturopatia». A supervisão médica que a hidroterapia exigia acabaria por se impor, 

originando o declínio das práticas de «naturopatia», tal como foi promovido, entre outros, 

por Vinzenz Prießnitz ou Sebastian Kneipp. 

É neste quadro que merece destaque a obra do médico portuense Ricardo Jorge,  

que estudou hidroterapia fora de Portugal e estabeleceu, em 1882, no Grande Hotel 

do Porto, o «Instituto Hidroterápico e Eletroterápico», em parceria com o seu cunhado, 

Augusto Brandão. Local também conhecido como «Banhos do Hotel do Porto», desde a 

sua inauguração, em 1882, era 

«o único estabelecimento do seu género em nosso país, preenchendo uma 

lacuna deplorável, e prestando aos clínicos e aos doentes um recurso terapêutico 

de primeira ordem. Duches de pressões e temperaturas variáveis. Banhos de 

estufa e de vapor. Banhos russos. Massagens metódicas. Ginástica médica. 

150 CORBIN, Alain - O Território do Vazio: a Praia e o Imaginário Ocidental, p. 90. 
151 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 83. 
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Figura 48. Hotel Francfort.
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Eletroterapia completa. Faradizações, galvanizações, franklinizações com os 

mais perfeitos aparelhos.»152 [Fig. 47]

Aí, os banhos eram prescritos, em primeiro plano, para grupos sociais aristocráticos 

e provenientes da alta burguesia, grupos sociais que se enquadravam no conceito do 

«Grande Hotel» que também era financeiramente e sociologicamente exclusivo para 

quem tivesse mais posses. A peculiaridade destes Banhos, nas traseiras no Hotel do 

Porto, era o facto de serem abertos ao público e não apenas aos residentes do hotel. 

Algo que também se repete no Hotel Francfort, dirigido por François Bubel, que também 

tinha um balneário aberto ao público.153 [Fig. 48]  Serão, então, estes os primeiros Banhos 

Públicos construídos no Porto, comparáveis com outros conhecidos na Europa daqueles 

tempos. Será necessário esperar um longo período de tempo para que estas práticas se 

multipliquem. No caso do Hotel do Porto, em 1899, o «Banho» foi transferido para a Rua 

de Sá de Bandeira, onde funcionou até 1908. 

Construções de origem privada – nas quais o Estado não interveio pode entender-se 

a sua fraca longevidade até pelo clima de instabilidade política e económica que Portugal 

atravessava. Não se estranha, assim, que as «Casas de Banhos» na Rua Santo António 

fechassem, também, as suas portas em 1909154, funcionando, ainda, como recinto de 

diversões noturnas até o ano 1928, altura do seu encerramento definitivo. Esta mudança 

de função neste Banho Público, não surpreende. Também os Banhos Públicos do Bairro 

dos Banhos parecem ter sido sujeitos a uma alteração que previa que os banhos quentes 

servissem para a satisfação de outros instintos que nada tinham a ver com as práticas reais 

dos banhos. 

O médico Ricardo Jorge, figura da maior importância para compreendermos a 

evolução destas terapias, também esteve condicionado pela instabilidade da época 

(afinal, a República proclamava-se em 1910). A sua acção já se vinha fazendo notar, em 

especial, face à peste que assolou o Porto em 1899, cabendo-lhe a responsabilidade de 

chamar a atenção para o perigo da insalubridade urbana, o que fez em várias conferências 

proferidas no Porto nos finais do século XIX. 

152 COSTA, Rui Manuel Pinto - Ricardo Jorge. Ciência, humanismo e modernidade. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2018, p. 100. 
153 O Tripeiro, Serie V, Ano XIII, p. 232. 
154 O Tripeiro, Serie VI, Ano IV, p. 336. 
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Figura 49. Fotografia do medico Ricardo Jorge. 
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Na primeira conferência, intitulada: A Hygiene em Portugal, públicada no livro 

Hygiene Social appplicada á nação portuguesa de 1885, afirmou que:

 

«Cada vez mais insalubre, a cidade não tem nas condições devidas nem agua, 

nem esgotos, esses dois elementos imprescindíveis da limpeza, que a experiencia 

tem mostrando reduziram a cifra da mortalidade geral. O hospital é um antro 

infecto, onde s’amontoam doentes fóra de todos os limites da tolerancia e 

n’um despreso repugnante das leis mais comesinhas da boa hygiene. As classes 

pobres, o mundo dos proletarios, vegetam encovados n’uns alveolos humidos 

e lôbregos, sem ar e sem luz, e abandonadas a uma especulação que tao 

sordidamente as explora com a miseravel edificação das ilhas.»155 

As suas observações apontam, ainda, para a qualidade das condições de 

habitabilidade nomeadamente nas ilhas operárias, que, na segunda metade do século 

XIX, se construíram cada vez mais rapidamente e em maior quantidade. Este médico foi 

também a força motriz por trás do início da construção da rede de abastecimento e da rede 

de saneamento no Porto. No seu relatório Saneamento do Porto, trabalho encomendado 

pela cidade, abordou minuciosamente as condições sanitárias e propôs planos para o  

melhoramento urbano. O seu trabalho deu fruto quando a cidade encomendou a criação 

da rede de abastecimento de água à empresa francesa Compagnie Générale des Eaux 

pour l’Étranger, em 1882, e a criação de rede de saneamento à empresa inglesa Hughes 

& Lancaster através do concurso público lançado em 1897. Aquando do desenvolvimento 

de redes sanitárias, Ricardo Jorge afirmou que «sem o saneamento total da cidade por 

agua abundante, que por um perfeito systema de canalisação que proveja á alimentação e 

remova a imundicie, todo o esforço hygienico se anulla ou esterilisa.»156 Mas não bastava.  

Era necessário que a água chegasse às casas e fosse usada na lavagem da casa e do corpo. 

A sua utilização para a higiene pessoal seria um grande obstáculo, porque, segundo o 

médico, «Não há peor inimigo da saúde do que a pobreza»157, o que torna óbvio que a 

155 JORGE, Ricardo – Hygiene social applicada à Nação Portuguesa : conferências feitas no Porto.  
Porto, Civilização, 1885, pp. 39-40. Sobre o enquadramento destas conferêcias no quadro das  
orientações científicas da época deve ler-se ALVES, Jorge - Ricardo Jorge e a Saúde Pública em Portugal 
Um „Apostolado Sanitário“. Arquivos de Medicina, vol. 22, nº 2/3, 2008, pp. 86-88. 
156 JORGE, Ricardo – Saneamento do Porto: relatório apresentado à Commissão Municipal de Saneamento,  
p. 19. 
157 JORGE, Ricardo - Demogenia e Mortalidade das cidades portuguesas em Arquivos do Instituto Central 
de Higiene, Secção de Higiene, vol. I. Coimbra: Imprensa da Universidade 1913, p. 94. 
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parte menos favorecida financeiramente da população, vivendo nos bairros considerados 

insalubres, não podia aceder tão rapidamente à água, fundamental para a sanidade 

pública. 

As propostas concretas feitas por Ricardo Jorge ao longo das últimas décadas do 

séc. XIX insistiam na limpeza urbana. Além do desenvolvimento de rede sanitária que 

minuciosamente estudou - mostrando assim uma dualidade na sua profissão como médico 

- apresentou várias soluções para melhorar o aspeto sanitário no espaço público.158 Estas 

propostas incluíam a construção de latrinas e mictórios coletivos, a criação de carros-

escovas para a limpeza urbana, o ordenamento para o tratamento do lixo fora da cidade 

como também um serviço regular de exaustão de fossas sépticas. Na realidade, a despeito 

destas constatações, obviamente fidedignas, sabe-se que foi feito um esforço para  

aumentar o número de «varredores e outro pessoal de limpeza».159

O esforço de eruditos como Ricardo Jorge [Fig. 49] e o esforço da cidade não foram 

suficientes para prevenir a propagação de um flagelo que se acreditava ter sido deixado 

para trás há séculos. Em 1899, a Peste Negra (bubónica) voltou à Europa, entrando no 

Porto - a cidade mais afetada de Portugal - onde morreram 111 pessoas.160 Esse ano 

marcou um momento negro na história da cidade, mas, ao mesmo tempo, constituiu um 

ponto de partida para a construção de primeiros Balneários Públicos. 

No próximo capítulo veremos como tudo se processou.

158 Para um maior desenvolvimento da concepção do Estado Higienista, veja-se, por todos, GONÇALVES, 
Eliseu - O alojamento operário portuense nas primeiras décadas do século XX: da Casa Familiar ao Bloco 
Comunitário. In Virgílio Borges Pereira (org.) - O Estado, a habitação e a questão social na cidade do 
Porto. Vol. 2, Porto: Afrontamento, 2016, pp. 127-128. 
159 SERÉM, Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins – O Porto Oitocentista, p. 393. 
160 Diário de Notícias, 31/01/1900. Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de, O Porto e as  
epidemias: saúde e higiene na imprensa diária em períodos de crise sanitária,1854-56, 1899 e 1918. 
Revista de História da Sociedade e da Cultura, vol. 12, 2012, p. 384. Sobre este flagelo, veja-se SERÉM, 
Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins – O Porto Oitocentista, pp. 408-410. 
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Figura 50. O Cordão Sanitário no Porto em 1899. 
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 2.3. A peste negra e o surgimento de Balneários Públicos do Porto

O Porto, uma cidade liberal, mercantil e em desenvolvimento industrial, não estava 

suficientemente preparado – em termos de salubridade urbana – para reagir à entrada da 

peste negra no Verão de 1899. O tema, como vimos, quando considerado na época, ainda 

aparecia em segundo plano. A maior atenção fora dada ao desenvolvimento urbano fora 

do perímetro das antigas muralhas medievais, mas os planos foram feitos de uma forma 

pouco coordenada. Surgem centenas de ilhas, construídas clandestinamente em torno das 

áreas fabris. Ainda não tinha chegado o momento em que as condições de habitabilidade 

dos trabalhadores da nova indústria eram equiparadas ao seu desempenho laboral. E 

muito menos as condições de salubridade da população residente no centro urbano intra-

muros, em casas sobrelotadas e ruas imundas.

Foi precisamente nas zonas urbanas que a peste negra se propagou, atacando 

a população local em Julho de 1899, embora se conheçam testemunhos de que já no 

ano anterior, teria  havido registo de sintomas idênticos.161 No Verão de 1899, o médico 

Ricardo Jorge foi chamado por um comerciante da Rua da Fonte Taurina, onde apareceram 

doentes com sintomas epidémicos. Demorou ainda mais um mês, até que, no dia 8 de 

Agosto, Ricardo Jorge conseguiu confirmar, através de uma análise bacteriológica, que se 

tratava de peste negra. O que se seguiu foram dias de agitação em que uma voz, cada vez 

mais alta, vinda de Lisboa, insistia na promulgação de medidas especiais para controlar o 

surto no Porto. 

«No dia 18 de agosto já tinham sido registados 38 casos, dos quais 14 óbitos, mas 

ainda havia entre a população alguma ‘repugnância em aceitar o diagnóstico da 

peste bubónica’, quando foi emitido o decreto ditatorial que tornou obrigatórias 

as providências higiénicas propostas pela Junta Consultiva de Saúde Pública, 

nomeadamente no que dizia respeito ao trânsito e inspeção de passageiros e 

mercadorias.»162 

161 O Comércio do Porto, nº 204, p. 2, terça-feira, 29-08-1899. «A peste do ano passado», onde se lê que 
«Relativamente às notícias que, sob esta epígrafe, publicámos nos dois últimos números, recebemos a 
seguinte carta: [...] Novas informações nos foram dadas com respeito a casos de doença ocorridos no 
ano passado e em que os sintomas eram perfeitamente iguais aos da moléstia que reina actualmente. 
Parece, pois, evidentemente demonstrado que a doença à qual agora tamanho vulto se deu, já em 1898 
nos tinha visitado sem causar tanto alarme. É preciso, pois, expulsá-la de vez.» Referida por ALMEIDA, 
Maria Antónia F. Pires de - Anexo base de dados completo, p. 528.
162 ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de  
Epidemias, 1854-1918, p. 87-88. 
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Figura 51. Medidas de desinfecção por queima das habitações pelos bombeiros. 

Figura 52. Medidas de desinfecção por queima das habitações pelos bombeiros.

Figura 53. Estufa de Desinfeção. 
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Começaram as visitas domiciliares pelos subdelegados de saúde, efectuadas a 

partir de dia 18 de Agosto. No total, fizeram-se 9.862 visitas até ao dia 22 de Setembro. O 

objectivo foi o de fiscalizar as condições de habitabilidade nos bairros mais imundos. Isto 

não impediu que o governo português ordenasse um cerco sanitário a partir do dia 24 de 

Agosto em torno do Porto, momento em que já milhares de pessoas mais abastadas tinham 

fugido da cidade. [Fig. 50] O cerco sanitário, uma medida muito discutida e criticada, foi 

visto como um mal contra o Porto, o que levou o jornal O Comercio do Porto a afirmar que 

«o cordão sanitário será um mal bem maior do que aquele que se pretende evitar.»163  

Mas a imprensa não se negou a participar na divulgação das instruções para evitar 

o contágio: 

«Ter o máximo asseio na sua pessoa e por isso deve diariamente lavar-se, em 

água corrente, sempre que seja possível, auxiliando esta limpeza da cútis com o 

sabão ordinário de  potassa. No fim do banho, para mais profícuo ser este, deve 

friccionar-se com um pouco de aguardente forte.»164

Foram estas instruções, entre outras, que chamaram atenção para os banhos 

regulares como meio de impedir a propagação da praga. Enquanto os conselhos circulavam 

também em torno da limpeza do vestuário e da habitação, para Ricardo Jorge as medidas 

indispensáveis consistiam na «desinfeção pessoal e livrarmo-nos dos animais que passam 

por ser os transmissores da doença: os ratos e os insetos.»165 Por esta razão foram também 

iniciadas caças aos ratos na cidade durante o cerco sanitário.

Por outro lado, começou a ser dada uma maior atenção às habitações e às pessoas. 

As brigadas sanitárias retiravam famílias inteiras das suas casas que consideravam como 

«focos de infeção». A casa, que funciona como uma segunda pele - quando não é limpa 

para proteger o homem, é portadora de micróbios que podem propagar-se com maior 

facilidade. Em consequência, muitas casas foram queimadas porque albergavam casos 

suspeitos e outros já confirmados de peste negra. [Fig. 51 / Fig. 52] Esta medida, tal como 

outras de foro sanitário, foram muito mal-aceites pela população, «gerando um clima de 

163 O Comércio do Porto, 27/08/1899, p. 1. Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde 
Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, p. 91. 
164 O Comércio do Porto, 31/08/1899, p. 1. Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde 
Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, p. 79. 
165 ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de  
Epidemias, 1854-1918, p. 88. 
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Figura 54. Posto de Desinfecção na rua da Murta no Porto, Planta de implantação.

Figura 55. Posto de Desinfecção na rua da Murta no Porto, Casa de Banhos.
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quase guerra-civil». Idênticas preocupações levaram a Câmara Municipal à instalação de 

Postos de Desinfecção, localizados nas entradas principais ao longo do cordão sanitário 

em volta do Porto. Estes postos encontravam-se, entre outros locais, na Rua Ivens, na Rua 

de Murta, na Estação de Campanhã e na rua Nova da Alfândega. Para o efeito, «o governo 

mandou construir oito estufas de desinfeção pelo acido sulfuroso, [...] destinadas à saída 

de mercadorias.»166  [Fig. 53] Por outro lado, nestes locais foram colocados «barracões para 

Banhos Públicos de aspersão», na realidade, os verdadeiros anteprojectos dos Balneários 

Públicos, construídos após o surto da peste. Um jornal refere que, naquela altura: 

«Em virtude de indicação feita pelo snr. dr. Ricardo Jorge, vai ser construído um 

barracão no terreno junto do Posto Municipal de Desinfecção, à rua da Murta. 

Serão ali instalados os aparelhos necessários para banhos aspersores, havendo 

lugares para homens e mulheres[...]».167 

Nestes «barracões», as pessoas que se sentissem infectadas ou que tivessem contacto 

com outras já contagiadas, eram «inspecionadas» pelos funcionários oficiais.168 A Planta 

do «Posto de Desinfeção Pública do Porto», construído ao lado da Biblioteca Municipal 

do Porto, na antiga Rua da Murta - hoje denominada como Rua do Morgado de Mateus 

- mostra o seu esquema funcional. [Fig. 54]. Incluía um salão de estufa, um gabinete de 

secretaria, um autoclave para a desinfeção de roupas contagiosas, compartimentos de 

fornos para aquecimento de água, um laboratório, uma câmara de sulfuração, casas de 

banho com sanitas, um compartimento com uma fossa séptica e quatro compartimentos 

com banheira. A divisão que albergava as casas de banho estava anexada ao forno, 

dividindo esta parte de edifício com o restante programa do «Posto Municipal».

Assim, o edifício «Casa de Banhos» representa um corpo longitudinal com um 

telhado de duas águas e um corredor central ao longo do qual as cabinas com banheiras 

são alcançáveis. [Fig. 55] Cada cabina possui uma janela virada para o lado de um jardim 

nas traseiras do complexo. Estas cabinas eram abertas para cima usufruindo de iluminação 

166 Diário de Notícias, nº 12120, p. 1, terça-feira, 05-09-1899. Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. 
Pires de - Anexo base de dados completo, p. 548 
167 Diário de Notícias, 29/08/1899, pp. 1-2. Referido por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde 
Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, p. 106. 
168 «No posto de Rua Ivens foram ontem inspecionados 294 indivíduos de procedência do Porto...», 
Diário de Notícias, 02/09/1899, p. 1. E ainda no dia 27 de dezembro foram inspecionados 193 indivíduos, 
idem, 28/12/1899, p. 1. Referida por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na 
Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, p. 85. 
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Figura 56. Piscinas de imersão e aspersão no Posto de Desinfecao Maritima junto ao Porto de Leixões.

Figura 57. Balneário e despiolhamento no Posto de Desinfecção Marítima de Lisboa. 

Figura 58. Entrada das estufas de desinfecção no Posto de Desinfecção Marítima de Lisboa. 

Figura 59. Aspecto da lavandaria no Posto de Desinfecção Marítima de Lisboa. 
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e de ventilação através de uma clarabóia que se encontrava no meio do telhado. Não 

existem fotografias que mostrem o interior edifício do Posto Municipal de Desinfecção 

da Rua na Murta, mas existem fotografias de um edifício equivalente, construído em 

Leça de Palmeira, junto ao Porto de Leixões. Esta obra foi iniciada no dia 23 de Outubro 

de 1900 após o surto da peste, e concluída quase 5 anos depois, em Fevereiro de 1905 

[Fig.56]. Estas fotografias revelam, além de compartimentos para banhos de imersão, 

piscinas com banhos de chuva. Outras fotografias de um Posto Municipal de Desinfecção 

Marítima em Lisboa revelam um esquema diferente: um espaço dotado de «balneário e 

despiolhamento» que integrava, igualmente, cabinas para os banhos, mas não apresentava 

janelas para o exterior. Visíveis nas fotografias são os chuveiros instaladas em cada cabina. 

[Fig. 57] As fotografias de restantes espaços como por exemplo da sala das estufas [Fig.58] 

e da lavandaria [Fig.59] podem dar uma ideia do que seria o aspecto interior do Posto 

Municipal de Desinfecção na Rua da Murta. Quando esse Posto Municipal de Desinfecção 

na Rua da Murta exibiu contornos de um edifício mais complexo, continha várias áreas 

complementares, além da Casa de Banhos. 

O «barracão para banhos públicos de aspersão» localizado ao Norte da Rua da 

Nova da Alfândega representou uma obra menos complexa, construído apenas como 

um edifício homogéneo. O projecto data do dia 8 de Setembro de 1899, pelo que veio a 

ser construído em pleno cerco sanitário no Porto, no local do antigo Bairro dos Banhos, 

destruído apenas há umas décadas atrás. Este «barracão» foi inteiramente construído 

em madeira.169 [Fig. 60] e está assente numa sapata de perpianho. No interior existiam 

três tipos de pavimentos, cada um colocado no seu compartimento. No «corredor de 

espera», o chão é feito em saibro, nos «gabinetes  de vestir», em soalho à justa de pinho 

da terra sobre barrotes da mesma madeira, e nos «compartimentos para os banhos» de 

betonilha assente sobre uma camada de pedra britada. Uma vez que as superfícies do 

chão foram escolhidas para cumprir as exigências de funcionalidade e uso, também as 

paredes e divisórias do barracão foram pensadas com idêntico objectivo. A vedação das 

divisões interiores dos gabinetes para vestir é feita de forro de pinho da terra, aplainado 

de ambos os lados de camisa e saia, compreendendo as cristas de madeira de soalho e 

paus de prumo de barrotes, também aplainados. Para as banheiras, as divisórias são feitas 

de chapa de ferro lisa galvanizada, com caixilhos de madeira de barrotes de pinho da terra. 

169 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), TG-a-753, Medição e orçamento para a construção 
d‘uma barraca destinada a banhos d‘aspersão, na Rua Nova Alfandega, no lugar fronteiro ao caes  
descoberto da estacão do caminho de ferro.   



128

Figura 60. Barracão para Banhos Públicos na Alfandega, Projeto. 

Figura 61. Barracão para Banhos Públicos na Alfandega, Planta da implantação. 
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Acerca da arquitectura deste Banho Público pode ser dito que, durante a fase 

de planeamento, ainda mostrava um edifício com duas partes e um corpo central 

mais destacado. Tal forma de implantação que reconhecemos nos Balneários Públicos 

construídos a partir de 1900, será abordada no capítulo correspondente. 

O barracão foi finalmente construído como um edifício retangular contendo um anexo 

acrescentado ao lado do compartimento para os homens onde se situam duas latrinas 

e o tanque da fossa séptica. [Fig. 61] Enquanto neste projecto as latrinas ainda foram 

construídas fora do banho, com acesso independente, nos Balneários Públicos estes foram 

já incorporados. Este esquema programático de áreas sanitárias, apresenta uma melhor 

aceitação do espaço de latrinas/retretes, característica que, também, é reconhecível 

no espaço habitacional privado onde a casa de banho passa por várias configurações 

espaciais. Esta nova configuração verificada nos Balneários Públicos explica a forma de 

implantação finalmente concebida. 

As plantas do barracão mostram ainda a existência de dois depósitos para água 

(em lousa) com a capacidade de 600 litros cada um, instalados na parte superior do 

edifício, em baixo do telhado. Estes depósitos, que necessitam de estar instalados a uma 

altura superior para garantir a pressão nos tubos de água, levaram a uma concepção 

arquitectónica particular expressa num segundo piso, com quartos para a guarda. 

Quando o «barracão para banhos públicos», com uma arquitectura de carácter 

temporário, desapareceu após o surto da Peste Negra, só vinte anos mais tarde os «Postos 

Municipais de Desinfecção» e as suas estufas de desinfeção voltaram, durante a epidemia 

de tifo em 1918, a ter um papel importante no combate à epidemia. 

Além disso, a obrigação de tomar banho, tal como o conselho dado a favor da 

vacinação, geraram, na altura do cerco sanitário, muitos rumores na população. Como 

já se referiu, as visitas domiciliárias das brigadas sanitárias foram acompanhadas pela 

força policial, muitas vezes com recurso à violência para procederem à limpeza pessoal 

e da habitação.170 Mesmo com a solidariedade dos médicos do Porto, Ricardo Jorge não 

conseguiu manter-se na cidade; necessitou de proteção pessoal para andar nas ruas. Um 

clima tenso que levou o médico até Lisboa, em Setembro 1899, onde assume a posição de 

«Inspetor-geral dos serviços sanitários do reino». O seu esforço para a criação dos Postos 

de Desinfeção e de Banhos Públicos no Porto deu fruto, quando, após a revogação do 

cerco sanitário em finais de Dezembro do mesmo ano, foram encaminhados os primeiros 

170 ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de  
Epidemias, 1854-1918, p. 106. 
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projectos de Balneários Públicos no Porto.

Daí surge, logo em 1900, um Balneário Público no Largo Viriato e, em 1906, outro, no 

Campo 24 de Agosto. Estes não apenas serviram para a «desinfeção pessoal» após o surto, 

mas também em 1918 durante a praga de Tifo que, também, assolou o Porto. Desta vez, 

o agente transmissor era o piolho. Tornou-se importante durante esta segunda grande 

epidemia impor mais um plano sanitário para a cidade. Ricardo Jorge, que em 1918 já 

incorporava a função de Diretor-Geral da Saúde, elaborou um relatório em que definiu 

um plano das medidas para o combate da epidemia. No relatório, públicado no Diário das 

Notícias no dia 21 de Fevereiro de 1918, o médico refere-se ao uso de Balneários Públicos: 

«Tinha pensado na serventia dos balneários públicos, findados no Porto após a peste, e 

aquando da minha visita a seis de janeiro insisti nesta medida: a câmara imediatamente os 

facultou para a instalação do serviço público de banhos e despiolhamento.»171 

Neste quadro epidemiológico compreende-se que os Balneários Públicos mantenham, 

desde o inico da sua construção, uma má conotação, atribuída pela população que, 

durante as pragas epidémicas do início do séc. XX, foi pressionada, com força policial, a 

tomar banho e a ser desinfetada. Ao carácter obrigatório juntava-se, ainda, a água fria, em 

pleno Inverno, o que ainda mais fomentou o descontentamento da população. Todas estas 

circunstâncias, a par de uma maior procura por parte da população carenciada, trouxeram 

alguma humilhação a quem os frequentava. Para compensar, durante o período de 

observação médica, que durava dez dias, «aos pobres é concedido um subsídio diário.»172  

O reavivar da Cultura do Banhos teve, obviamente, um começo muito difícil; a própria 

designação de uma «desinfeção pessoal», dificultou a compreensão pública, persistindo 

memórias de tempos complicados. Assim, não era esperada uma ampla, fácil e rápida 

aceitação destas praticas como consta de uma notícia de jornal em 1918, na altura da 

epidemia de tifo exantemático: 

«Têm felizmente decrescido em número os casos de tifo exantemático nesta 

cidade, onde as medidas sanitárias adotadas pelos funcionários de saúde estão 

dando o melhor resultado. [...]. Os hábitos de limpeza do nosso povo são tão 

171 Diário de Notícias, 21/02/1918, pp. 1-2. Referida por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde 
Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, p. 143. 
172 «A revisão médica nos indivíduos que tiverem contacto com os doentes é feita nos balneários  
municipais, onde podem ser limpos os que não estiverem em condições de asseio. A revisão médica 
dura dez dias e aos pobres é concedido um subsídio diário.» In O Comércio do Porto, 05/02/1918, p. 1. 
Referida por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos 
de Epidemias, 1854-1918, p. 151. 
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escassos que assim se explica o modo como certas doenças tomam o carácter 

endémico no Porto. [...] nota dos banhos dados nos dois Balneários Municipais. 

No mês de Dezembro não passou de 509 o número de banhos dados, o que 

corresponde a 16 banhos por dia, numa população de 200.000 habitantes. 

[...] Se os banhos fossem tépidos, pelo menos, certamente muita gente os 

aproveitaria»173 

Já no orçamento para o «barracão para banhos públicos» foi apontada uma 

falha relativa à instalação de aquecimento a gás em ordem a obter água quente, e, 

consequentemente, esta ausência também se verificou nas edificações de dois Balneários 

Públicos. Além de associada a custos acrescidos, a ausência de água quente nos banhos 

prende-se com o facto de que, para os tratamentos medicinais  o uso de água fria era mais 

eficaz. 

A prescrição medicinal de banhos de água fria tem origem nos tratamentos 

hidroterapêuticas e era defendida nas dissertações médicas naquela época, por exemplo, 

para a cura de Febre-Tifoide. Esta doença, com sintomas de febre alta, foi curada com 

recurso a banhos de água fria dentro do balneário do Hospital de Santo António. O tempo 

do tratamento em banheiras, durava enquanto a febre persistisse, atingindo cerca de 8 

dias. Este tempo é mais o menos equivalente ao previsto para a «revisão médica» nos 

Balneários Públicos no caso dos doentes com Tifo Exantemático. Segundo António Maria 

Flores Loureiro, autor da dissertação «A Febre Typhoide - Tratada pelos Banhos Frios» 

apresentada na Escola Médico-Cirúrgico do Porto «é necessário banhar todas as febres 

typhoides»174 explicando também a parecença de tratamentos medicinais para as duas 

doenças. 

Não menos importante é salientar que as aplicações terapêuticas com água fria para 

a cura de Febre Tifoide eram descritas, desde a antiguidade, por Hipócrates. Na Europa 

esta teoria e aplicação de água fria, sobretudo com Prießnitz e Kneipp, ganhou nova 

importância durante o séc. XIX.

Assim se percebe que o Balneário Público tenha funcionado, desde a sua criação, 

em primeiro plano, como estabelecimento para tratamentos terapêuticos prescritos à 

173 O Comércio do Porto, 30/01/1918, p. 2. Referida por ALMEIDA, Maria Antónia F. Pires de - Saúde 
Pública e Higiene na Imprensa Diária em Anos de Epidemias, 1854-1918, pp. 150-151. 
174 LOUREIRO, António Maria Flores - A Febre Typhoide - Tratada pelos Banhos Frios. Dissertação  
inaugural apresentada à Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Porto: Typ. da Empreza Litteraria e  
Typographica, 1899, p. 5. 
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Figura 62. Projeto de Melhoramentos a fazer no Balneário do Viriato. 

Figura 63. Projeto de Modificação e Instalação de Aquecimento no Balneário do Campo 24 de Agosto. 
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população portadora de doenças contagiosas. E mais: a associação da água fria a estes 

espaços foi, sem dúvida, um obstáculo para que os banhos registassem uma maior 

adesão por parte da população. Será importante salientar que o uso de água fria não 

ocorreu apenas por imperativos medicinais, ou de contenção orçamental, mas também se 

relaciona com uma dimensão psicológica. 

«Estas ambições científicas não teriam, no entanto, nenhuma importância se 

se limitassem a simples imagens fisiológicas. Mas está em jogo um interesse 

cultural. [...] A água fria é sobretudo matéria austera. A prática do banho 

frio é sobretudo ascética. O endurecimento é tanto moral como físico. E este 

endurecimento, por fim, é mais intuitivo do que realmente explicito. Trata-se 

de mobilizar a energia, de realçar a firmeza. A fisiologia, por fim, cede perante 

a referência antiga.»175 

O mero uso de água fria nos Balneários Públicos no Porto é assim também indicação 

de que, além da cura terapêutica, da «desinfeção pessoal» e do endurecimento físico 

também se pretendia atingir um endurecimento moral. Georges Vigarello refere-se neste 

contexto ao médico Tronchin e à sua tese de natureza ética, quando disse: «a moleza 

opõe-se à virtude e a fraqueza física à força moral.» Esta afirmação refere-se ao tempo 

dos romanos, período em que o uso de água quente também foi visto por certas camadas 

da sociedade como algo que deixa amolecer o corpo e o espírito. O uso de água quente 

contrastou naquela época com a tradição de banhos gregos, em que o usufruir prolongado 

de água quente não era previsto. Em várias culturas manteve-se ao longo dos séculos a má 

conotação dos banhos quentes. Estes eram vistos como «privilégio inútil e perigoso, […] 

recusado como um comportamento de classe decadente.»176 

Com efeito, será apenas no ano de 1954 que foram instaladas no Balneário Público 

no Largo Viriato caldeiras com água quente [Fig. 62] , e em 1959 ,no Balneário Público no 

Campo 24 de Agosto. [Fig. 63] Este passo, por sua vez, pode considerar-se como um momento 

chave para a concepção dos Balneários Públicos, agora, cada vez menos comprometidos 

com uma conotação de estabelecimento terapêutico e/ou de «desinfeção». Isto acontece 

num momento em que as doenças contagiosas já não eram a principal razão para a 

prescrição de banhos.  De um modo geral, a razão principal era oferecer às pessoas um 

175 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 96. 
176 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 97. 
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estabelecimento público que ajudasse a superar as suas deficientes condições sanitárias 

em casa. Como veremos, os Balneários Públicos do Porto podem integrar-se em três fases: 

A primeira fase, originada com o surto da peste negra no ano 1899; a segunda fase, com a 

criação de Estado Novo em 1933 e, a última fase, com o início da era democrática, a partir 

de 1974. Nessas três fases os edifícios diferem na sua conceção espacial, programática e 

na linguagem arquitetónica. Daí o seu enorme interesse. Pretende-se então prosseguir 

esta dissertação com uma investigação sobre estes Balneários Públicos no Porto, as 

suas tipologias, a sua arquitectura, os seus enquadramentos territoriais, bem como as  

circunstâncias que levaram para à sua construção. 

Antes de o podermos fazer, tornou-se clara a necessidade de acrescentar algumas 

reflexões em torno das condições sanitárias dentro do espaço habitacional - também ele 

com tipologias distintas: casas burguesas e ilhas - condições essas, agora fundamentais 

para explicar a necessidade de Balneários Públicos. 

2.4. Balneários Públicos do Porto

Desde os Banhos Medievais em Miragaia, passando pelos Banhos Públicos da época 

moderna, ligados à naturopatia e hidroterapia, o séc. XX, vai trazer novidades e desafios 

que importa considerar. Foi determinante referir a relevância da experiência arquitetónica 

feita com o «barracão para banhos públicos» construído em 1899 durante o cerco sanitário, 

bem como o aproveitamento de aparelhos desenvolvidos pela hidroterapia que tornaram 

possível que uma ampla massa de pessoas pudesse aceder a este tipo de Banhos. 

O Balneário Público enquadra-se, assim, na mesma lógica dos Banhos Públicos e, 

para melhor entendermos esta ligação, importa lembrar 

«que balneário é um termo genérico que engloba qualquer estabelecimento 

dedicado ao banho. Esta acepção, sinónima de casa de banhos, é valida para 

aqueles estabelecimentos em que são aplicadas técnicas hidroterápicas tanto 

com água do mar como água doce. Existe, porém, uma pugna por aplicar um 

regulamento em que unicamente se permita utilizar o termo balneário aqueles 

estabelecimentos que possuam águas minero-medicinais declaradas de utilidade 

pública, relegando o resto dos estabelecimentos a denominações especificas: 

talasso, para o estabelecimento que utiliza agua marinha, e spa (acrónimo de 
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salus per agua), para o que utiliza técnicas de hidroterapia com agua de qualquer 

natureza, sem necessidade de ser marinha nem minero-medicinal. Em alguns 

países a legislação proíbe a um estabelecimento colocar um rotuló de balneário 

se não estiver declarado de utilidade pública. Mas isso não será suficiente para 

acabar com o uso tradicional da linguagem, já que qualquer estabelecimento no 

qual se aplique o banho em água com fins terapêuticos é um balneário, seja de 

mar ou doutra natureza.»177  

O estudo da terminologia da palavra balneário ajuda a perceber que também este 

estabelecimento se enquadra na mesma série de Banhos Públicos até aqui abordados. 

Somente o projecto de Banhos Quentes na Foz se poderia apresentar como um Banho 

Público de talassoterapia. Por outro lado, mesmo sendo da mesma tipologia, o Balneário 

Público apresenta uma concepção arquitetónica e programática particular que veremos 

nos pontos seguintes.

177 GIL Francisco J. de - Balneários do Eixo Atlântico. Gijón: Ediciones Nigra Trea, 2019, pp. 13-14. 
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 2.4.1 Considerações prévias:

 As condições sanitárias no espaço habitacional:  

 da casa burguesa às Ilhas do Porto

Depois de delineadas as linhas gerais da arquitectura e da cultura dos banhos em 

instituições públicas, será aprofundado neste capítulo o desenvolvimento de instalações 

sanitárias e a higiene pessoal nos espaços privados habitacionais. Pretende-se apresentar 

uma breve análise de situação habitacional nestas datas, beneficiada pela criação de uma 

rede de abastecimento de água. O papel do Estado, como incitador e organizador do 

planeamento de sistemas de água foi inevitável, especialmente porque a industrialização 

na cidade tinha levado a população a um crescimento rápido, agravando as condições 

habitacionais e a salubridade pública. Esse mesmo Estado tentou prover, ainda, a uma 

melhoria nos padrões de higiene na tentativa de proteger a vida dos seus cidadãos da 

melhor forma, em especial porque as epidemias continuavam recorrentes. 

A despeito destas acções - e o fenómeno foi idêntico em toda a Europa -  os hábitos 

de lavagem foram introduzidos nos espaços privados com muita dificuldade. Isto prende-

se, em primeiro lugar, com o facto da utilização de água em casa ter continuado a ser, 

ao longo de muito tempo, um bem luxoso, a par da manutenção de algumas convicções 

culturais que impediram que as práticas de higiene pessoal se tivessem desenrolado 

livremente. 

Claro que o sistema administrativo estatal, pese embora as boas intenções 

manifestadas, nem sempre destinava as verbas necessárias para promover as obras 

necessárias. Por exemplo, em França, «o engenheiro-chefe das águas de Paris considera 

oneroso e arriscado prolongar as canalizações no seio das habitações. Daí resultaria 

uma incrível humidade.»178 Se esta convicção formou ainda um dos obstáculos para que 

a rede sanitária pudesse ser desenvolvida, todavia esta avançou na capital francesa, 

particularmente a partir 1861, ano em que a Compagnie Général des Eaux obteve a 

concessão para o abastecimento de água naquela cidade. Esta empresa foi chamada 

ao Porto, em 1883, altura em que lhe foi conferida a tarefa de estabelecer uma rede de 

abastecimento no município. Desta forma, a rede de abastecimento de água foi lentamente 

alargada nos anos seguintes mas, por questões várias, não abrangia toda a área urbana 

178 GIRARD, P.-S - Simple exposé de l‘état actuel des eaux publiques de Paris.  Paris, 1831, p.24 citada em: 
VIGARELLO Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 144. 
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Figura 64. Empresa de Obras e Saneamento do Porto : Hughes & Lancaster : maqueta. 
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da cidade.179  

O desenvolvimento de instalações sanitárias não alcançou logo os seus objetivos nem 

todos os cidadãos foram beneficiados na mesma medida. Estas dificuldades prenderam-

se também com a crise financeira que provocou a bancarrota parcial do Estado em 1891 

e, por outro lado, com os tempos políticos instáveis, com o fim da monarquia em 1910 e a 

eclosão do I Grande Guerra, em 1914. Todos estes factores, a par de uma fraca adesão no 

cumprimento da ligação das casas à rede urbana por parte dos proprietários, atrasaram a 

sua expansão. Num livro de Adriano de Sá lê-se que, a partir de 1929, momento em que 

foi aprovado um édito da câmara neste sentido, a classe burguesa finalmente também foi 

impelida a instalar ligações de saneamento, obrigando-se, assim, através deste passo a 

uma melhor higienização da população: 

«…uma só preocupação devem ter os retardatários: é dar cumprimento ao que 

dispõe o regulamento do município do Porto, aprovado em sessão de 30 de 

Maio de 1925, sobre a ‘Instalação do Saneamento Urbano’. A contar da data 

do começo da exploração de cada zona da rêde do saneamento, anunciada 

pela Câmara, todo o proprietário é obrigado a fazer, á sua custa, as instalações 

do saneamento, no prazo de 6 mezes. E nenhum projecto de edificação, 

construção, reconstrução ou ampliação, pode ser aprovado sem incluir a ligação 

ao saneamento.»180 

Se é verdade que se verifica uma aceleração no que diz respeito ao desenvolvimento 

sanitário nos finais dos anos 20, não obstante, muitas habitações ainda não eram 

abastecidas devidamente com água corrente e nem conseguiam ser ligadas à rede de 

esgotos públicos. 

«A própria lentidão do desenvolvimento sanitário, da rede de esgotos,explica 

a importância nunca de mais realçada das abluções parciais. [...] A limpeza 

fragmentada superava a de fora total. Lavavam-se as faces, as orelhas, o dorso, 

179 ANTAS, Azeredo, MONTERROSO, Manuel - A salubridade habitacional no Porto (1929-1933). Lisbo 
Ministério do Interior, Direção Geral de Saúde - Inspeção de Saúde do Porto, 1934, p. 10: «Há uma 
grande área que ainda a não possue. Dificuldades de toda a espécie, mesmo de ordem material, têm 
impedido e impedirão o seu alargamento. (…) Onde não existe o «saneamento» há que conservar as 
fossas… Ruas sem esgotos não são admissíveis numa cidade». 
180 SÁ Adriano de - O novo systema de exgottos do Porto, Porto: Typ. do Porto Medico, Praça da Batalha 
12-a, 1907. 



144

Figura 65. Aguadeiros no chafariz de Dentro ou de Alfama. 
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as pernas. E assim se fabricava um modo de estar.»181 

Esta forma de lavagem - ainda congruente com os conceitos de higiene dos séculos 

passados - inseriu-se num quadro de acções dentro duma sociedade em que o corpo estava 

sujeito a uma domesticação. A lavagem de partes ‘essenciais’ do corpo funcionava assim 

como um acto suplementar que suportava a ideia, até aí aceite, de uma aparência externa 

desejável de ponto de vista social. A razão que levou à lavagem do rosto e das mãos, 

as partes visíveis, não ocorreu, portanto, por razões de ordem sanitária. Seguramente, 

as lavagens parciais cumpriam os preceitos morais, segundo a tradição cristã, mas não 

cumpriam os mandamentos da medicina. 

A quantidade de água necessária para essa lavagem frugal não era muita pelo que 

não se justificava a instalação de uma rede domiciliar de água. Por outro lado, os custos 

associados a esta instalação constituíam outro obstáculo. A solução mais económica 

até aí encontrada foi o serviço de aguadeiros galegos que forneciam água, trazida em 

barris para as casas da classe burguesa. Deve ser mencionado que apenas as famílias 

mais ricas podiam aceder a este serviço que funcionou no Porto até a década de 50, 

embora, nessa década, já em menor número. [Fig. 65] Por fim, o desenvolvimento das 

práticas de abluções totais, introduzidas pela medicina, dava à burguesia uma razão para 

aceder à rede de abastecimento de água. Mesmo assim, com maior abastecimento, o 

banho manteve-se, ainda durante algum tempo, como um ritual medicinal reservado. Isso 

porque os conselhos e regras ditadas pela medicina tinham negligenciado, em grande 

parte, o banho de imersão, recaindo a preferência nas lavagens parciais. Foi, acima de 

tudo, a hidroterapia que introduziu novas técnicas de lavagem, entre outros pela mão 

do padre Sebastian Kneipp, que, por sua vez também influenciou as práticas promovidas 

pelos médicos portugueses: 

«As loções fazem-se passando o corpo uma ou duas vezes com um pano de 

linho áspero, mas pouco molhado e espremido até ao ponto de não escorrer 

água. [...] mas nas aplicações higiénicas pode ser substituído por uma esponja 

com a qual se pode comodamente fazer todas s aplicações. Chamados abluções 

às lavagens com a esponja.»182

181 BARREIRA Cecília - Historia das nossas avós - Retrato da burguesa em Lisboa 1890-1930. p. 141. 
182 CASTEL-BRANCO, João Bentes - Tratamento Natural (Fisiopatia), 2° parte, Coleção do Povo, Cientifica e 
Artística, Livraria Editora, Guimarães Libânio, Lisboa, p. 18 Referida por BARREIRA Cecília (1992) Historia 
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 Adaptado às circunstâncias domésticas, o médico português João Bentes Castel-

Branco (1850-1940) prescreveu a lavagem corporal nos fins do séc. XIX, apoiada na medicina 

hidroterapêutica aplicada, com pouco recurso à água. Será, além disso, compreensível 

que a prática nem por isso necessitou de uma banheira; era suficiente, para proceder à 

lavagem, o uso de um lavatório. Acrescenta-se, ainda, que a prática do banho quente não 

encontrou a sua introdução generalizada. 

«Daí que até aos anos 20 fosse aconselhável as pessoas consultarem um medico 

antes de seguirem um regime de banhos. Enquanto as abluções frias e rápidas 

eram particularmente indicadas às raparigas em idade púbere, o banho de 

beleza, preparado a temperatura moderada, era para mulheres mais velhas 

um tratamento ideal: quinhentas gramas de álcool, trinta e cinco gramas de 

essência de pinheiro e três gramas de essência de hortelã-pimenta.»183  

O uso de essências para ultrapassar os maus odores e, por outro lado, o uso de álcool 

para ‘purificar’ a água, são evidências que nos dizem que a qualidade de água seguramente 

não foi a mesma que se reconhece hoje em dia. Portanto tornou-se compreensível que a 

rede de saneamento e o abastecimento de água tinham de ser mais bem desenvolvidas 

e expandidas, para garantir a qualidade de água e as ligações na cidade. A água, como 

bem precioso, e o lento desenvolvimento da rede de abastecimento excluíram, ainda, 

uma grande parte de cidadãos de obterem condições sanitárias em casa. Por esta razão e 

também por falta de cumprimento nas garantias de qualidade da água, a Câmara do Porto 

anulou, em 1927, o contrato com a empresa francesa, e fundou a sua própria empresa 

«Serviços Municipalizados Águas e Saneamento.» A partir desse momento, é notável a 

expansão da rede de saneamento que começa a abastecer casas na cidade, beneficiando 

assim de uma melhoria nos padrões de higiene. Sabe-se que

 «em 1904 são iniciados no Porto os primeiros trabalhos de sanidade, com a 

construção de canalizações de água e dos esgotos. No entanto, em 1925 apenas 

25 prédios particulares estavam ligados à rede existente, em 1928 o seu número 

era de 1776 e em 1933 ascendia já a 2178.» 184

das nossas avós - Retrato da burguesa em Lisboa 1890-1930, p. 140. 
183 BARREIRA, Cecília - Historia das nossas avós - Retrato da burguesa em Lisboa 1890-1930, p. 142. 
184 MATOS Fátima Loureiro de - Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, p. 638. 
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Figura 66. Tipologias de Casas Burguesas. 

Iluminista LiberalMercantilista IluministaMercantilista



149

As primeiras casas que foram abastecidas com a água na cidade, pertenciam à classe  

burguesa e eram casas com espaço e condições de construção que permitiam o desenrolar 

das práticas de higiene. Ao contrário, noutra tipologia de habitação, nas casas de ‘ilhas’, os 

habitantes viram-se confrontados com obstáculos que impediram estas alterações: havia 

problemas de espaço e de financiamento. Vejamos como tal se processou, caso a caso.

A Casa Burguesa 

Pretende-se dar a conhecer a tipologia da casa burguesa tendo em mente as 

condições habitacionais e o desenvolvimento dos espaços interiores, mormente, os quartos 

de banho. Antes de mais deve ser salientado que a prática de banhos no espaço privado 

da classe burguesa não estava, ainda, devidamente desenvolvida. Sabe-se que, desde os 

tempos remotos, os banhos e o uso de sanitas tinha lugar nos estabelecimentos públicos 

ou, até, nos rios ou riachos da cidade. Apenas as lavagens parciais eram praticadas nestes  

espaços privados. Com o crescente desaparecimento de estabelecimentos sanitários 

públicos, a higiene pessoal começou a ser ainda mais condicionada, o que favoreceu a 

concepção de áreas sanitárias dentro de espaço privado. 

Permite-se concluir que a implantação de áreas sanitárias nas casas burguesas 

coincide com períodos temporais em que a tipologia da casa também se desenvolve. 

Segundo o arquitecto Francisco Barata, este desenvolvimento da casa burguesa pode 

ser dividido em três períodos cronológicos que possuem características arquitetónicas 

diferentes: o Período Mercantilista desde o século XVI até ao início do século XVIII; o 

Período Iluminista no século XVIII e o Período Liberal no século XIX.185

Através do estudo das plantas das várias épocas podemos verificar que no período 

mercantilista ainda não existia um sanitário ou um quarto de banho dentro da casa, 

devido ao confinamento espacial da casa. [Fig. 66]  Por outro lado não podia existir este 

tal «lugar chamado quarto de banho. Os nobres acham grosseiro dirigirem-se a um tal 

local. Inventou-se o sanitário móvel, que era uma caixa fechada de madeira que os criados 

traziam quando alguém chamava, retirando-a de seguida.»186 Estes sanitários moveis 

também passaram por um processo de desenvolvimento, em que mais tarde se inventou 

uma cadeira sanitária que podia ser usada em qualquer aposento da casa. [Fig. 67/Fig. 68]  

185 FERNANDES, Francisco Barata - Transformação e Permanência na Habitação Portuense - As formas 
da casa na forma da cidade, Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1999, p. 84. 
186 Idem, p. 127 
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Figura 67. Cadeira sanitária/ cadeira retrete. 

Figura 68. Cadeira sanitária/ cadeira retrete. 
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No período iluminista a casa burguesa ganha uma ampliação com um quintal anexado 

nas traseiras, permitindo, através do cultivo da terra, trazer uma certa auto-suficiência às 

famílias. Nesses quintais foi, pela primeira vez possível a instalação de um sanitário com 

retrete que incluía uma fossa séptica, em que as partes líquidas e sólidas eram separadas. 

Enquanto as partes sólidas podiam ser reutilizadas para fertilizar as hortas, a parte líquida 

era espalhada no solo. Só a partir do momento em que as famílias não necessitaram 

mais de depender dos cultivos das hortas é que se extinguiu o uso da fossa séptica como 

fertilizante. Os resíduos começam a ser bombeados por camionetas e transportados para 

fora da cidade, onde ainda podiam ser aproveitados para a fertilização de maiores campos 

agrícolas. Em princípio, a «retrete privada anuncia por seu lado, uma nova higiene: local, 

sem duvida, mas que escapa aos olhares e torna insuficiente a atenção dedicada apenas à 

roupa. Pratica inédita e sobretudo secreta: o local conta tanto como o comportamento.»187 

O sanitário com retrete no espaço privado conseguiu contribuir de forma significativa para 

uma melhoria da higiene. 

Quando, nos fins do século XIX, é conhecida a solução em que o sanitário 

foi colocada no meio da fachada nas casas de período mercantilista, [Fig. 66]   

posteriormente, na fase liberal, moveu-se para um dos lados das traseiras, onde teve 

diferentes  configurações espaciais, mostrando uma melhor aceitação dentro do próprio 

espaço privado da casa. Uma primeira característica espacial é a solução evidenciada 

na quarta planta dessa série, onde o sanitário é completamente fechada no recinto 

rectangular da casa. Nesta configuração, o sanitário já aparece dentro da planta com uma 

maior área, concepção que, provavelmente, se explica para «controlar a edificação mais 

o logradouro para assim poder assegurar medidas de quarteirão e padrões de malha.»188

No período liberal a casa finalmente recebeu a sua configuração espacial mais 

complexa, onde além do sanitário no recanto da planta da casa, também o quarto de 

banho aparece como espaço próprio.189  Essa última configuração revela que as exigências 

para a higiene pessoal se alteraram. Por fim, mas não menos importante, o abastecimento 

de água em casa começou a ser mais agilizado, existindo uma maior quantidade que 

permitiu novas práticas de lavagem.

Para concluir com uma imagem abrangente sobre os condicionamentos inerentes 

187 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 90. 
188 FERNANDES, Francisco Barata - Transformação e permanência na habitação portuense, p. 144. 
189 Usa-se o termo sanitário para a descrição de tal espaço, porque apenas consistia de um retrete/sani-
ta. O termo quarto de banho/ casa de banho será usado para os espaços que, além da sanita, também 
incluam a peça sanitária banheira/chuveiro que permitem a lavagem do corpo.  
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às práticas de lavagem na casa burguesa, deve ser mencionado que a ausência de 

aquecimento nas casas constituiu um obstáculo para as práticas de higiene. O elemento 

arquitetónico da chaminé, raramente visivel na paisagem da cidade, existe quase sempre 

nas casas mais ricas. Essa ausência pode ajudar a uma melhor compreensão face às 

distintas formas de lavagem. A chaminé, também usada para extrair o ar de exaustão da 

cozinha, não foi sempre necessária porque a cozinha, em muitos dos casos no ultimo piso 

nas traseiras, podia ser ventilada por uma janela na fachada. Por outro lado, a ausência 

da chaminé é uma indicação para se perceber que as áreas habitacionais não conseguiam 

ser aquecidas por uma lareira. Isso pode encontrar uma explicação no facto de que nos 

séculos XVIII e XIX o preço da lenha aumentou significativamente e tornou o aquecimento 

inacessível a uma grande parte da população. Esta ausência de aquecimento representou, 

portanto, um obstáculo para que a prática de banhos com o corpo nu pudesse ocorrer 

com naturalidade, especialmente no Inverno com temperaturas baixas e muita humidade. 

É compreensível que as lavagens parciais, feitas de maneira mais rápida, prevalecessem 

enquanto o banho, com maior duração, não seria, ainda, a melhor opção nos finais do 

século XIX.

Pode ser concluído que a implantação de sanitários e quartos de banho na tipologia 

da casa burguesa, ocorreram nitidamente ligadas ao desenvolvimento de redes sanitárias 

da cidade. Em primeiro plano a incorporação do sanitário e no espaço habitacional revela 

uma mudança na percepção do uso de retretes. A aproximação às práticas de abluções 

foi constrangida por parte da medicina que não objetivou o desenvolvimento de banhos 

generalizados, especialmente dos banhos quentes. O banho de água quente era ainda 

visto com certo preconceito por parte da classe burguesa - considerando que poderia 

prejudicar a saúde. Por outro lado, «é obvio que estas preocupações higienistas eram 

destinadas a uma burguesia que se podia dar ao luxo de possuir os dispositivos necessários, 

como a terrina ou a banheira, o tub ou o lavatório.»190   

As novas práticas desenvolvidas à luz da higiene medicinal reduziram o corpo a um 

mero constructo de suporte à sua aparência na sociedade. «Os conceitos que implicam 

higiene apresentaram normalmente uma conotação ética se nos reportamos ao período 

abrangido dos princípios do século até aos anos 20.» Era ainda muito importante 

preservar a identidade civil e «a intimidade reserva-se o direito de se preservar da vista 

de outrem, como se de uma mácula fosse. [...] Aliás é raro o tratado de higiene que não 

190 BARREIRA, Cecília - Historia das nossas avós - Retrato da burguesa em Lisboa 1890-1930, p. 142-145.
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encare a execução desses actos com repugnância, isoladas que deviam de estar da vista 

dos maridos ou amantes, interlocutores privilegiados da intimidade...»191   

A prática do banho assim se desenvolveu com constrições morais, essencialmente 

orientada para cumprir as necessidades de higiene pessoal, promovidas pela medicina 

como uma «cura terapêutica», prática isolada em si. Por fim, devido à atenuação de 

conceitos morais/medicinais e, por outro lado, também ao desenvolvimento das redes 

sanitárias, o fenómeno conheceu uma verdadeira evolução, mas não atingiu de imediato 

um amplo reconhecimento por parte de toda a população. Muitos foram os que, ao longo 

muito tempo, ficaram excluídos de tais desenvolvimentos. Por exemplo, a população 

residente nas ilhas, outra das tipologias de habitação no Porto, não conseguiu aceder tão 

rapidamente às novas instalações sanitárias. Por um lado, porque a rede sanitária não 

atingiu esses espaços habitacionais, particularmente na primeira metade do séc. XX, e, 

por outro lado, porque as condições financeiras e as condições espaciais não permitiram 

a implantação de novas instalações sanitárias. 

Será, então, no próximo ponto examinado o desenvolvimento de condições sanitárias 

nessa outra tipologia de habitação no Porto. 

Ilhas do Porto

No Porto, no final do século XIX, desenvolveu-se também uma outra tipologia de 

habitação, intimamente ligada à casa burguesa. A construção dessa tipologia recebeu 

um impulso entre os anos de 1864 e 1900, quando a população do Porto duplicou.192 

Este facto está relacionado com o início da industrialização, com a maior necessidade de 

trabalhadores que, por sua vez, proporcionalmente levou à procura de habitação e, assim, 

à expansão espacial da cidade. Face à ausência do Estado em tomar medidas tendentes à 

regulamentação do planeamento urbano, aproveitou-se o investimento privado decidido 

em obter um negócio lucrativo. Pela sua parte, a população alvo, muito marginalizada 

do restante tecido urbano, sujeitada à especulação imobiliária, viria a aceitar arrendar as 

casas, construídas nos quintais das casas burguesas, às quais se chamou ilhas. Os quintais, 

que até aí ainda eram usados para cultivo próprio de hortas e pomares, mudaram o seu 

propósito e albergaram os novos moradores, gerindo-se, assim, uma nova forma de negócio 

191 Idem, p. 146. 
192 MATOS Fátima Loureiro de - Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956. Análise Social, 
vol. 29, nº 127, 1994, p. 677. 
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Figura 69. Tipologia de uma Ilha. 
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e rendimento para a burguesia baixa e média.

As ilhas têm uma configuração morfológica que se baseia num princípio de um ‘corredor’, ao 

longo do qual as casas são construídas. Estas casas, na sua maioria de um só piso, são compostas e 

construídas em granito que permitem uma construção e remodelação fáceis. [Fig. 69]

Essas habitações, tantas vezes edificadas de forma clandestina, não tinham ligações à 

rede sanitária, nem, mais tarde e durante largo tempo, à elétrica e, além disso, a pouca luz e 

ar que circulava entre as casas contribuíu para as más condições de habitabilidade dos seus 

moradores. A ilha é apenas acessível por um túnel que passa pela casa burguesa e que a liga 

ao espaço público. Assim construídas e com preconceitos morais e sanitários existentes por 

parte da restante população, o espaço da ilha foi sendo desconsiderado e as únicas atenções 

e melhoramentos feitos dependeram da mera condescendência dos proprietários. A falta 

de compreensão da parte destes, mas também a falta de recursos financeiros, não deixou 

os moradores beneficiarem de melhores condições sanitárias ao longo muito tempo. Em 

1934, por exemplo, os moradores do Bairro Vila Castro, na Rua do Alto da Fontinha, tentaram 

ultrapassar esse obstáculo e criaram uma petição «pedindo à Câmara a construção de 

retretes para o referido bairro, tendo este cerca de 250 pessoas sem uma única retrete.»193 

Um documento da autoria do médico Ricardo Jorge datado de 1900, mostra que, nessa 

altura, cerca de 50.000 pessoas viviam nessas casas das, constituindo um terço da 

população do Porto. Em relação às condições sanitárias existentes, o médico descreveu a 

situação num texto de 1885 onde de pode ler o seguinte: 

«A Ilha tinha um aspeto desagradável, era um pardieiro onde se matavam e 

salgavam porcos, entre excrementos humanos e de animais que polvilhavam o 

chão empoeirando, e havia fumo, muito fumo, vindo de fogueiras acesas dentro 

das casas, sem qualquer ventilação apropriada.»194  

As ilhas formaram, assim, um microcosmo social, excluídas de muitas outras 

concepções urbanas existentes na mesma altura. A classe operária residiu nestas casas, 

feitas de modo clandestino nos quintais da classe burguesa e, deste modo, se manteve  

esta situação longe do conhecimento da esfera pública. As considerações acerca da 

193 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), A-PUB/15372(2) - n° 14147
194 JORGE Ricardo; D‘OLIVEIRA Emygdio; A miséria no Porto. In A Folha Nova, de 20 de Julho de 1885. 
Referido por PINTO, Jorge Ricardo -Ilhas do Porto- Levantamento e Caracterização. Porto: Município do 
Porto, 2018, p. 5. 
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Figura 70. Corredor duma«Ilha», documentação fotográfica de 1960.



159

insalubridade habitacional das ilhas - quando foram feitas - foram-no, somente, por parte 

dos proprietários. A autarquia não considerava as necessidades dessa parte da população, 

um grupo crescente, num tempo em que se desejava incentivar a industrialização. O 

«Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas», aprovado pelo Decreto Lei de 

14 de Fevereiro de 1903, estabelece um plano para tornar o espaço habitacional das Ilhas 

salubre; na verdade, verifica-se que a respectiva aplicação será muito lenta. Ainda em 

1934 a «Inspeção de Saúde do Porto» apontava a lentidão e a falta de intervenção nestes 

espaços habitacionais num relatório que foi, então, públicado: 

«Se o regulamento de 1903, para a sua época modelar, e ainda hoje de subido 

valor, tivesse sido pôsto em plena execução desde logo, pode-se afiançar 

que a cidade do Pôrto seria outra, bem diferente da actual, e, decerto, as 

catastróficas cifras da mortalidade, acusadas pelas estatísticas, teriam sofrido 

uma considerável redução. Não se teriam construído centenas de ilhas e não 

se teriam apertado, estiolado e definhado em cubículos, sem ar nem luz, sem 

esgotos nem conforto de ordem alguma, muitos milhares de pessoas que, 

assim, foram votadas à doença e à morte, pela inconsciência de alguns e pela 

criminosa ganância de muitos.»195 

Sobre a situação da insalubridade habitacional das ilhas, a Câmara tinha 

conhecimento, sobretudo através de inquéritos e levantamentos que foram feitas nos finais 

dos anos 20 e até ao início dos anos 30. São conhecidos os inquéritos de 1929, iniciados 

por Almeida Garrett (Inspector de Saúde do Porto), e o inquérito da Delegação Geral de 

Saúde entre 1929-1933 que complementou o anterior. Estes relatórios desenharam uma 

imagem preocupante, porque mostraram que das 7. 768 habitações examinadas apenas 

42 tinham esgotos e em média existia uma retrete para 5,1 casas. Tornou-se, portanto, 

cada vez mais clara a necessidade de intervir neste espaço habitacional.196 O facto de a 

Câmara se manter distanciada das intervenções prende-se com a convicção de que as 

habitações operárias, tal como as suas condições sanitárias, faziam parte do estatuto 

social que lhes estava associado. Pode acrescentar-se, por curiosidade, que um discurso 

dotado de uma carga moral discutível, surgia em Paris na altura da construção de rede 

de saneamento da cidade. O chefe do sistema de saneamento usou as seguintes palavras 

195 ANTAS, Azeredo, MONTERROSO, Manuel - A salubridade habitacional no Porto (1929-1933), p. 15. 
196 Idem, p. 23. 
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Figura 71. Interor de uma casa numa«Ilha», documentação fotográfica de 1960.
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para justificar a insalubridade habitacional da classe operária: 

«Todos aqueles que viveram um pouco com a classe operária conhecem bem 

a diferença que existe entre duas famílias de iguais recursos, mas das quais 

uma, habituada ao asseio, tem dentro de casa salubridade e ordem, enquanto a 

outra, entregue à sujidade, passe a expressão, acompanha este habito de vício 

e desordem.»197  

A preocupação era, em primeiro lugar, uma preocupação estética e moral, mas 

muito pouco humanitária. 

Retornando ao Porto, a situação tinha de ser reconhecida pela autarquia, 

particularmente porque o estado de coisas nestes bairros insalubres começou a deteriorar-

se fomentando o aparecimento de mais surtos de doenças infecciosas. Ezequiel Campos, 

engenheiro da Câmara do Porto, evidenciou no seu «Prólogo ao Plano da Cidade do 

Porto», de 1932, que todas as 

«questões relacionadas com a higiene do corpo e do espirito são de grande 

valia. Surge então o problema das casas e do ambiente da vida - e a grande 

tarefa de eliminar as ilhas e o seu âmbito moral - cidade intrusa e escondida no 

Porto por detrás das fachadas aparentes das ruas e das praças.»198  

Este engenheiro, responsável municipal entre 1922 e 1939, já tinha apontado a 

necessidade de intervir na morfologia urbana das ilhas, o que, sem dúvida, iria provocar 

uma destruição de muitas delas e o realojamento de uma grande parte da população. Até 

aí, as poucas experiências de habitação operária de carácter filantrópico feitas no início do 

séc. XX dependeram da volatilidade da atenção dispensada pelos poucos proprietários da 

indústria tal como da Câmara que, através da construção de «Colonias Operárias», podia 

alojar cerca 300 famílias no início do século, um número que estava longe de trazer uma 

resposta adequada para dar solução à insalubridade habitacional.199  

197 H.C. Emmery - Statistique des eaux de la ville de Paris, Annales des Ponts-et-Chaussées, Paris, 1839, p. 
67, citada em VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 156. 
198 CAMPOS, Ezequiel de - Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica do 
Porto, 1932, p.46. 
199 Uma análise criteriosa sobre o espaço habitacional das ‚Ilhas‘ no Porto pode ler-se em PEREIRA, Virgi-
lio Borges (2003), Uma imensa espera de concretizações. Ilhas, bairros e classes laboriosas brevemente 
perspectivados a partir da cidade do Porto. Sociologia, nº 13. Porto, Departamento de Sociologia da 
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Figura 72. Ortofotografia do Largo Viriato. 

Figura 73. Planta indicada de situação de Banhos Públicos municipais. 
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Face às constrições financeiras, assim como também às turbulências políticas 

conhecidas durante a ditadura militar, entre 1928-1933, o realojamento da população 

não se iria realizar num tempo considerável, o que tornou evidente a necessidade de 

intervenções imediatas para melhorar as condições de habitabilidade - especialmente 

no âmbito das condições sanitárias. Considerando estas circunstâncias, Ezequiel Campos 

salientou, também, a importância de instalar balneários pela cidade. Esta acção visava, 

sobretudo,  dar condições sanitárias mínimas a uma população carenciada, mas, de igual 

modo, oferecer condições para «acostumar a gente a tomar banho.»200 

2.5 Balneários Públicos da primeira fase [1900-1930]

Conjugadas as condições sanitárias e as correspondentes respostas habitacionais que 

o Porto ofereceu nas décadas iniciais do século XX, olharemos, então para os Balneários 

Públicos que se inscrevem neste período. 

Uma primeira observação pareceu-nos interessante: para analisar a sua componente 

arquitectónica deve ser salientado que a sua localização na cidade também nos oferece 

informações importantes a ter em linha de conta. Por exemplo, umas das razões para a 

sua implantação em determinados lugares, podia prender-se com a existência de cursos 

de água. Estes podiam constituir um importante indicador uma vez que só «em 1904 são 

iniciados no Porto os primeiros trabalhos de sanidade, com a construção de canalizações 

de água e dos esgotos.»201  O Balneário Público no Largo do Viriato podia ter beneficiado 

de água do manancial de Rio Frio, apesar de ter havido ainda dúvidas, como denota que 

a primeira implantação estudada que o situa em frente do Hospital de Santo António, 

no ângulo sol-nascente. [Fig. 72 / Fig. 73] Não aconteceu assim, mas a hipótese mostra, 

mais uma vez, a ligação medicinal ao referido Hospital e ao seu balneário onde decorriam 

tratamentos hidroterapêuticos naquela altura. Pela sua parte, o Balneário Público no 

Campo 24 de Agosto poderia receber água do rio de Mijavelhas. Relendo O Tripeiro pode 

verificar-se que o curso de água deste rio que, já nos tempos remotos, abastecia um antigo 

lavadouro destruído em 1899 aquando da peste bubónica, acolheu o novo Balneário 

Público.202  A orientação de Lavadouro, assim como o alinhamento de ruas circundantes 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 139-148.
200Idem, p. 34. 
201 MATOS Fátima Loureiro de - Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, p. 682. 
202 O Tripeiro, Serie VI, Ano XII, p. 9: «Para noroeste, nas traseiras do Balneário Municipal, em ponto  
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Figura 74. Ortofotografia do Campo 24 de Agosto. 

Figura 75. Arca de água, fonte, tanques e carreira dos cavalos, no Campo Grande. 
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foram determinantes para a sua implantação. [Fig. 74 / Fig. 75] 

Ambos os projectos dos Balneários Públicos têm em comum que o lugar da sua 

implantação foi escolhido num pequeno lote livre, na malha urbana, deixando que, deste 

modo, se destacassem visivelmente na esfera pública, sublinhando o seu valor e potencial 

comunitário. Encontramos ainda referências que justificam a escolha particular dos lugares 

de localização destes dois Balneários. Ambos se encontram relativamente perto dos novos 

bairros da classe burguesa construídos no séc. XIX. O primeiro, no Largo Viriato, encontra-

se perto da zona residencial entre a Rua da Santa Catarina e do Largo da Maternidade, na 

freguesia de Cedofeita. O segundo Balneário, no Campo 24 de Agosto, encontra-se perto 

da zona residencial entre o Jardim de São Lázaro e o Largo Soares dos Reis, na Freguesia 

do Bonfim. 

Esta proximidade das imediações de novas áreas residênciais da classe burguesa, 

pode seguir uma tendência da época, uma vez que, também em França (país de referência 

para Portugal em questões de higienização e construção de estabelecimentos sanitários), 

se constatou a mesma coincidência na implantação de Balneários Públicos. Os Balneários 

Públicos em Paris, por exemplo, 

«na sua maior parte (83 dos 101 estabelecimentos, em 1839) situam-se na 

margem direita do Sena, a dos bairros mais ricos (Excluindo o bairro de Saint-

Germain). E muitos deles instalaram-se, a partir de 1830, a oeste da Rua Saint-

Denis, onde se estendem novos bairros da burguesia.»203  

Os dois Balneários Públicos no Porto não apenas se situaram perto de áreas 

residenciais da classe burguesa, como também ficaram longe de áreas residências da classe 

menos favorecida que vivia em habitações consideradas insalubres. São as conhecidas 

ilhas, que receberam  cabinas de chuveiro apenas na segunda metade do século XX e 

áreas residenciais infra muros que receberam os Balneários Públicos durante o último 

quartel do século XX.204  

Por fim, importa sublinhar que o estilo arquitetónico atribuído a estes Balneários 

muito fundo, borbulhava uma copiosa nascente, cuja água alimentava uma fonte de chafurdo ou de 
afoga caneco, abastecia um lavadouro grande e outras mais pequenos (destruídos em 1899 aquando da 
peste bubónica)». 
203 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 147. 
204 Balneário Público do Barredo (1965-1991), Balneário Público da Sé (1974), Balneário Público de  
Miragaia I (1978), Balneário Público de São Nicolau (1993), Balneário Público de Miragaia II (1999). 



166



167

Públicos se processou de forma particular. Destacam-se os elementos arquitetónicos do 

segundo Balneário Público, construído no Campo 24 de Agosto, que se podem relacionar 

com o estilo Arte Nova. Este edifício foi construído apenas 3 anos após a realização de um 

outro Balneário, desta vez no Jardim do Passeio Alegre, um outro exemplo que devemos 

incluir nestas considerações. 

É interessante notar que, na sua evolução, estes balneários ajudam a perceber 

melhor a interação entre banhos e hidroterapia, como, aliás, se tem vindo a afirmar. No 

caso do Balneário Público no Largo Viriato, construído no ângulo sul do Hospital de Santo 

António, é mais que notória esta relação. Havendo prova da existência de vários aparelhos 

e métodos de aplicações hidroterapêuticas no balneário do Hospital Santo António, 

estes, no Largo Viriato, foram reduzidos à sua essencialidade, garantindo unicamente 

uma aplicação hidroterapêutica com água. Esta modificação na função dos balneários 

é algo comum no resto da Europa naquela altura. A premissa começou a ser: «lavar o 

maior número de corpos com redução de tempo e de consumo de agua.»205  Por isso, as 

banheiras, usadas nos estabelecimentos de hidroterapia, como por exemplo no projecto 

de «Banhos Quentes» na Foz, mas também as banheiras na Casa de Banhos do Posto de 

desinfeção Municipal na rua da Murta, formaram um

 «velho processo, [é] demasiado prolongado e demasiado caro para a massa 

dos operários. Perda de tempo e de dinheiro [...]. Atingir a maioria, evitar 

grandes investimentos, reduzir as abluções à limpeza estrita, são outros tantos 

objetivos confirmados. Sendo assim, a higiene popular não pode escapar ao 

estabelecimento público para a maioria. Os espaços e instrumentos deste 

estabelecimento especificam-se. Na segunda metade do século XIX define-se 

um modelo: utilizar o chuveiro em vez do banho, manter o individuo de pé e 

não deitado. [...]»206 

Os tratamentos hidroterapêuticos, incluindo os jactos de água, aplicados 

horizontalmente, passavam a ser executados através de chuveiros com a água 

verticalmente aplicada. Desde forma, a área necessária para o tratamento era menor 

assim como o desperdício de água era mais reduzido. Considerando a ligação às “modas” 

vindas de França, pode ser equacionado que a origem desta forma de aplicação derive dos 

205 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 172. 
206 Idem, pp. 172-173. 
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Figura 76. Projeto de Casa de Banhos Públicos Municipais a construir no terreno fronteiro ao Hospital St. António, no ângulo Sul-poente.
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primeiros chuveiros instalados para os exércitos e nas prisões francesas. Em 1876, no 69.° 

regimento de infantaria francês, existia um estabelecimento de banhos, dirigido por um 

banheiro.207  Este homem, tal como nas áreas balneares nas praias, agiu como ajudante ao 

mesmo tempo que mantinha a sua função de guarda, até moral. Na verdade, os banhos 

em grupo comportavam riscos comportamentais associados ao nudismo que exigiam uma 

observação atenta que pretendia garantir a «ordem social». Outras soluções surgiram 

para controlar estas situações, como aconteceu na prisão de Ruão, onde foi criado um 

outro esquema de balneário, com cabines justapostas em que cada pessoa, munida com 

uma barra de sabão, podia-se lavar, sem ser vista pelos outros. 208

Esta disposição é encontrada no projecto do «barracão de banhos ásperos» e nos 

referidos Balneários Públicos no Porto, que integram cabines particulares com um espaço 

para o vestiário e para o chuveiro. Além disso, os dois projectos de Balneários Públicos 

desenvolvidos apresentam duas portas separadas no portal principal de acesso – uma 

para homens e outra para mulheres. É uma particularidade arquitectónica que provém do 

«barracão para banhos públicos» e que nem em todos os Balneários Públicos construídos 

se pode encontrar. Esta conceção arquitectónica com duas entradas para os dois sexos, 

pode prender-se com o facto de segregar fisicamente os géneros, evitando assim uma 

«promiscuidade» que pretendia prevenir. 

Tentando, agora, caracterizar a arquitectura dos Balneários Públicos pode ser dito 

de antemão que estes foram concebidos em três volumetrias conjugadas, têm um corpo 

central mais alto e duas volumetrias (com os balneários para cada sexo) anexadas. Sobre 

o seu estilo arquitectónico sabe-se que o primeiro Balneário Público foi sujeito a várias 

alterações na fase de planeamento. A primeira entrega do projecto do Largo Viriato, data 

do dia 28 de Dezembro de 1899, seis dias após a revogação do cerco sanitário no Porto. 

Da autoria do Eng.º João Carlos d’Almeida Machado, mostra um edifício de implantação 

retangular de um piso, ao que acresce um elemento central de dois pisos. [Fig. 76] 

Entrando, pelo portal na fachada principal com duas portas, alcança-se um vestíbulo. 

Através deste, pode aceder-se aos balneários destinados a homens e a mulheres em cada 

207 HARO, «Bains par effusion froide», Recueil de mémories de médecine militaire, Paris, 1878, 3° série, 
t. XXXIV, p. 502; citado a partir de VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 173 
«Um banheiro dirige o jacto de cima para baixo sobre cada homem, dentro de uma bacia de zinco e com 
os pés dentro de água. Desde modo, todo o regimento (1300 homens) pode tomar banho em quinze 
dias, à razão de um cêntimo por cabeça». 
208 M. Merry-Delabost - Sur les bains-douches de propreté. Paris, 1889, p. 5; citado a partir de VIGARELLO, 
Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 173. «Com oito compartimentos (...), no espaço de 
uma hora, podem lavar-se 96 a 120 detidos, com uma despesa de cerca de 1500 a 1800 litros de água, 
correspondentes ao conteúdo de seis a oito banheiras.» 
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Figura 77. Projeto d’um Balneário Público no Largo de Viriato.

Figura 78. Balneário Público no Largo de Viriato.
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um dos lados do edifício. 

Para a sua descrição, serviram-nos as plantas de arquitectura,209 onde se vê que 

cada balneário é concebido como um «corredor dos banhos», com cinco cabinas onde os 

banhistas guardavam a sua roupa. Estas cabines, denominadas como «compartimentos 

para se despirem e vestirem» nas plantas do projecto, deixavam passar o banhista pela 

segunda porta com acesso ao espaço dos chuveiros, denominado como «compartimento 

para tomarem banhos». Assim, a cabina funcionava como um espaço de transição entre 

chuveiros e o «corredor dos banhos». O «compartimento para tomarem banhos» com os 

chuveiros não era um espaço em si fechado, tinha ainda uma passagem para os outros 

compartimentes de chuveiros, permitindo assim que o processo do banho pudesse ser 

fiscalizado pelos oficiais. O «corredor para a distribuição de água e fiscalização de banhos» 

permitiria ao fiscal e aos banhistas aceder a uma casa de banho com sanita. Esta casa de 

banho, uma para as mulheres e outra para os homens, encontrava-se atrás de uma escada 

central que transporta o utente para o piso superior. Neste piso superior existem «dois 

reservatórios para agua dos banhos com 0,5 m³ cada um de capacidade» como também 

os «quartos e guarda roupas a cargo do fiscal dos homens e das mulheres.» 

Pode ser resumido que, em termos de utilidade imediata, o programa de Balneário 

Público e o seu funcionamento interno, serviram explicitamente para o serviço público 

de banhos e despiolhamento, inscrevendo-se no plano de «revisão médica» com duração 

de dez dias.  Sobre a sua linguagem arquitectónica pode ser acrescentado que, além 

de elementos clássicos na fachada principal, com guarnições dos vãos e com empena 

aguçada na fachada principal, é legível também uma certa influença do estilo de Arte 

Nova, emergente na altura da construção do edifício. A Arte Nova, caracteriza-se pelo 

uso de novas técnicas e matérias inovadoras, como por exemplo betão e ferro e uma 

tectónica ornamental floral, naturalista e curvilínea. Por outro lado, este estilo, que tinha 

como base o estilo evolui da arquitectura historicista, procura estabelecer maior ligação 

com o artesanato. Isto revela-se nas peças de ferro que suportam a saliência do telhado 

tal como nas fixações de caleiras em formas ornamentais. Quando é reconhecível o uso 

de blocos de granito, bem como de peças de pedra para a pormenorização da saliência do 

telhado, o uso de ferro é uma indicação para a transição a um outro estilo.    

O projecto desenhando pelo Eng.º João Carlos d’Almeida Machado era destinado ao 

Balneário no Largo Viriato no ângulo sul-poente do hospital de Santo António, no Porto. 

209 AHMP, TGa-CMP-02-444-004 e AHMP, TGa-CMP-02-444-005. 
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Figura 79. Projeto d’um Balneário Municipal a construir no Campo 24 de Agosto.

Figura 80. Balneário Público no Campo 24 de Agosto.
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De acordo com estas plantas nunca foi construído, foi alterada no dia 14 de Maio 1900 e 

finalmente aprovado no dia 17 de Maio de 1900. 

As plantas deste projecto alterado do Balneário Público no Largo Viriato apresentaram 

ainda cornijas pronunciadas, guarnições dos vãos e um portal de duas portas com pilastras. 

[Fig.77] O elemento de destaque é o vão com três janelas de arco no primeiro piso e o 

telhado quase plano com duas torres de ventilação. Nem assim o projecto foi finalmente 

executado e apresenta-se hoje com uma linguagem arquitetónica muito mais sóbria e 

com uma aparência exterior muito mais simples. [Fig. 78] A tectónica e a pormenorização 

floral que lhe fora atribuída no início, foi dispensada, e em vez disso foi concebido 

arquitectonicamente com formas clássicas. Destas formas clássicas presentes na segunda 

entrega do projecto, resta hoje apenas um friso de forma cúbica que se situa em baixo da 

sarjeta ao redor do piso superior. O portal, desenhado com duas Portas ainda foi assim 

representado no Plano de Melhoramentos em 1954, mas acabaria por ser finalmente 

remodelado, mostrando hoje um portal de arco e apenas uma porta. Após seis anos, no 

dia 19 de Abril em 1906, foi aprovado o segundo projecto para o Balneário Público no 

Campo 24 de Agosto. 210 Acerca da sua lógica de implantação pode-se reconhecer uma 

mudança no pragmatismo.

O Balneário Público no Largo Viriato, ainda que revele uma relação estreita entre 

os dois estabelecimentos públicos, ficou isento dessa relação medicinal, uma vez que, 

também se encontra perto de uma outra nova área residencial burguesa – como dissemos. 

Curiosamente, este edifício foi construído com base nas plantas do projecto original, no 

qual a ornamentação floral na fachada principal, tal como a formulação arquitetónica 

floral de suportes em ferro da saliência, sublinha uma nova forma tectónica do estilo 

Arte Nova, alcançado pelo uso de novo material de betão e ferro neste edifício. [Fig. 

79 / Fig. 80] Quando estes dois projectos foram construídos como edifícios solitários, 

o do Campo 24 de Agosto recebeu um anexo tardiamente. Esta modificação não foi a 

única, uma vez que o Balneário Público no Largo Viriato também sofreu alterações. 

Ambos receberam uma reconfiguração espacial interior decisiva. Através dos projectos 

de melhoramento, o «corredor dos banhos», nos dois casos, foi convertido num espaço 

com cabines, duplicando assim a quantidade de lugares para tomar banho. Esta alteração 

de projecto pode prender-se com ao facto de que os estabelecimentos naquela altura já 

210 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), TGa-CMP-02-444-004, Projecto de casas de banhos 
públicos municipaes a construir no terreno fronteiro ao hospital de Sto Antonio, no angulo sul poente, 
Porto e Pacos de Conselho 28 de dezembro de 1899. Cfr. ANDRÉ, Stefanie Braz - Higiene e Desenvolvimento 
Urbano. Porto: Faculdade de Arquitectura do Porto, 2014, p. 118. 
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Figura 81. Anteprojeto dos balneários do Passeio Alegre : cerca de 1909. 

Figura 82. Pavilhão sanitária da Empresa Compagnie Nouvelle des Châlets de Commodité. 

Figura 83. Planta do edifício das instalações sanitárias no Jardim do Passeio Alegre. 
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recebiam uma maior afluência, após a extinção do principal propósito da «desinfecção» 

e «despiolhamento». O Balneário Público começou a servir a população principalmente 

nas questões de tratamento terapêutico, de higiene sanitária e de lavagem que muitos, 

simplesmente, não podiam fazer em casa. 

 Sanitário Público no Jardim do Passeio Alegre 

Convém não esquecer, também, o Sanitário Público na Foz, também denominada 

como Balneário, o qual foi construído no âmbito da criação do Jardim do Passeio Alegre, 

em 1910.211  Alguns anos antes, em 1876, Ramalho Ortigão apontava no seu livro As Praias 

de Portugal a ausência de um estabelecimento sanitário na praia da Foz tal como um 

jardim e espaços de lazer.212 Esse desejo foi realizado com a criação do jardim do Passeio 

Alegre, que incorpora os elementos programáticas mencionados. Deve-se entender que 

o projecto de Jardim do Passeio Alegre se inscreveu num plano urbanístico para a Foz, 

uma zona da cidade que registou um maior afluxo por parte da classe burguesa. Na altura, 

procuravam frequentar os banhos terapêuticos no mar durante o Verão, assim como 

outros banhos oferecidos pelo estabelecimento de «Banhos Quentes» na Foz. 

O «Anteprojecto dos balneários do Passeio Alegre», que data de 1909, mostra 

um edifício com um esquema muito parecido com o dos Balneários Públicos até aí 

concebidos. Com uma corpo longitudinal com forma de implantação rectangular, é 

dividido em duas partes volumétricas, consistindo num balneário para os homens e outro 

para mulheres. [Fig. 81] Claro que se registam as diferenças esperadas: enquanto que o 

espaço quadrangular, no balneário para os homens, contém um mictório, no equivalente 

espaço no balneário para as mulheres prevê-se a instalação de um banco circular. Os 

balneários dos dois sexos teriam quatro cabinas cada, com sanita e bidé. No entanto, não 

foi a este plano que obedeceu a construção deste Sanitário Público (como finalmente foi 

denominado). Por hipótese, surge-nos a ideia de que a arquitectura deste Sanitário possa 

ter colhido a sua influência nas propostas da empresa francesa Compagnie Nouvelle des 

Châlets de Commodité, empresa esta que foi chamada ao Porto, para construir outros 

211 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Anteprojecto dos balneários do Passeio Alegre: cerca 
de 1909, D-PST/2972.
212 ORTIGÃO, Ramalho - As Praias de Portugal, Guia do banhista e do viajante. Porto: Livraria Universal 
de Magalhães & Moniz Editores, 1876, p. 31 «A arte de empregar o tempo agradavelmente, rara em  
portuguezes, é inteiramente desconhecida na Foz. Não há estabelecimentos dos banhos como nas prai-
as francezas; Não há um parque com flores, com agua, com musica, com jogos de jardim, [...]». 
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Figura 84. Sanitário no Jardim do Passeio Alegre, fotografia. 

Figura 85. Bidé no Sanitario Figura 86. Mictórios no Sanitário
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estabelecimentos sanitários públicos como sanitas e mictórios previstos para a cidade. 

[Fig. 82]

«Para a criação das sentinas foram aproveitados mais espaços onde se pudesse 

esconder a sua existência, o pudor que a sociedade tinha sobre este tema, 

devido à opressão que o regime conservador exercia sobre o povo, aliado à 

crise económica que Portugal vivia, não terá deixado de influenciar este tipo de 

atitude.»213  

Nesta lógica, o Sanitário no Jardim do Passeio Alegre destaca-se em particular dessa 

série de instalações sanitárias inseridas no espaço urbano da cidade, por ser construído em 

maior escala para poder ter maior representatividade pública. Neste projecto foi finalmente 

dispensada a sala com banco para se sentar destinada ao balneário das mulheres, o que 

permitiu um ordenamento da área interior mais reduzido. Inicialmente desenhado como 

um corpo longitudinal, pela alteração projectual, o edifício chega quase ter uma forma de 

implantação octogonal. [Fig. 83] Mesmo sendo concebido arquitectonicamente de forma 

diferente dos Balneários Públicos, as duas tipologias de projecto têm em comum um 

espaço próprio para vigilância. Um guarda controlava o uso da casa de banho no Sanitário 

Público, tal como  acontecia com os banhos nos Balneários Públicos. 

O edifício é considerado como um edifício de estilo de Arte Nova pura. Continha as 

guarnições dos vãos, desta vez com um arco de tijolo incorporado, um maior friso incluindo 

azulejos com padrões florais, e suportes de forma floral para a saliência do telhado, desta 

vez feita em madeira. A aparência exterior, ainda assim, mostra que a arquitectura não se 

apropriou totalmente de um estilo de Arte Nova puro, até porque, ainda se encontram 

elementos clássicos incorporados, um sinal que marcou o gosto arquitectónico portuense. 

Ao contrário, no interior, onde existe uma vasta colecção de peças em estilo de Arte Nova, 

já podemos afirmar que existiu uma total identificação com esse novo estilo. Existem 

quatro casas de banho com sanita e bidé para as mulheres e, para os homens três casas 

de banho com sanitas (uma delas com um bidé). As peças sanitárias são luxuosas, com 

um mictório em porcelana no centro do balneário dos homens, e a loiça sanitária dos 

lavatórios, das sanitas e dos bidés, é decorada com flores. O bidé, por sua vez, originário 

de França, representa aqui um elemento explicativo para a compreensão do uso de 

213 ANDRÉ, Stefanie Braz - Higiene e Desenvolvimento Urbano, p. 92. 
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peças sanitárias da classe burguesa naquela altura. O bidé, que só no final do séc. XIX 

se espalhou nas casas da classe burguesa francesa, também em Portugal foi introduzido 

naquela altura, tendo ganho um forte papel nas rotinas de higiene pessoal. Acerca desta 

preferência, o historiador francês Alain Corbin disse que

 «mesmo dentro da burguesia, novos comportamentos [higiénicos] só se podem 

estabelecer lentamente. Os raros espaços para a lavagem não são a única 

evidência; o bidé também só se espalhou no final do século; o uso da banheira 

[‘tub’] importada da Inglaterra permaneceu como um sinal de snobismo por um 

longo tempo. Em 1900, o parisiense burguês ainda estava satisfeito com banhos 

de pés ocasionais. Se os médicos contemporâneos - como pode ser visto nos 

registos - realmente tinham inúmeras‘banheiras’, é apenas porque formam uma 

vanguarda encarregada de promover medidas de higiene. Quanto ao homem 

comum do povo, seria inapropriado no momento prescrever um ritual com 

o qual nem as elites estão familiarizadas. Então ele permanece condenado a 

apodrecer sob a sua camada oleosa e fedorenta de terra, a menos que aceite a 

promiscuidade podre e imoral do banho público.»214 

A observação de Corbin confirma que a prática dos banhos por parte da burguesia 

era negligenciada e entendida como um snobismo, explicando, também, a preferência de 

bidés em vez de chuveiros no Sanitário Público. As lavagens parciais do corpo, feitas através 

do uso de bidé, satisfaziam as necessidades. Além do bidé ser uma peça sanitária que 

melhorou bastante a higiene pessoal, o seu uso desenvolveu-se à margem das exigências 

culturais segundo as quais o corpo não se podia apreciar sem motivos morais-medicinais. 

Corbin refere-se a essa adopção pela medicina francesa e ao influente médico François-

Joseph-Victor Broussais que estabeleceu a medicina psicológica. Esta área científica 

214 Tradução do autor. CORBIN Alain, Pesthauch und Blütenduft -Eine Geschichte des Geruchs,  
Frankfurt: Fischer Verlag, 1988, p. 239: «Sogar innerhalb der Bourgeoise können die neuen [sanitären]  
Verhaltensweisen sich nur langsam durchsetzen. Die seltenen Waschräume sind nicht der einzige  
Beweis; auch das Bidet findet erst am äußersten Ende des Jahrhunderts allgemeine Verbreitung; die 
Benützung des von England importieren tub bleibt lange ein Zeichen des Snobismus. Im Jahr 1900 
gibt die gutbürgerliche Pariserin sich immer noch mit gelegentlichen Fußbädern zufrieden. Wenn die  
zeitgenössischen Ärzte tatsächlich - wie aus den Verzeichnissen zu schließen ist - über zahlreiche‚ 
Halbwannen‘ verfügten, so nur, weil sie eine mit der Förderung hygienischer Maßnahmen beauftragte 
Avantgarde bilden. Was den gewöhnlichen Mann aus dem Volke betrifft, so wäre es ihm Augenblicke fehl 
am Platze, ihm ein Ritual vorzuschreiben, mit dem noch nicht einmal die Eliten vertraut sind. Er bleibt 
also dazu verdammt, unter seiner öligen, stinkenden Dreckschicht zu vermodern, es sei denn, er nimmt 
die faulige und unsittliche Promiskuität des öffentlichen Bads in Kauf.» 
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centra-se no cuidado higiénico dos órgãos secretores, responsáveis pela depuração. Para 

ele «a teoria médica afiança essa divisão do corpo, que determina o decurso do ritual 

higiénico. É importante garantir que as mãos, pés, axilas, virilhas e órgãos genitais sejam 

mantidos limpos.»215 A medicina psicológica, portanto, também enquadra determinadas 

ideais morais que transtornam a percepção do próprio corpo com a constrição de lavagem 

que impedira que uma cultura de banhos gerais (abluções totais) se pudesse desenvolver 

livremente. 

Pode ser dito que em Portugal esta peça sanitária era vista por sectores da sociedade 

como algo em que «o corpo nas suas poses naturais é colocado a ridículo como se de um 

espectáculo vergonhoso se tratasse.»216 Cecília Barreira, refere-se ao escritor Alfredo Gallis, 

que, na sua altura, só podia públicar certas suposições acerca de questões higiénicas sob 

uso de múltiplos pseudónimos. Ele afirmou que «sentadas no clássico bidé a assearmos 

as partes podendas do nosso corpo ou de pipo irrigador em punho, somos simplesmente 

detestáveis de ridículo.»217  Torna-se evidente que com a introdução de bidé as lavagens 

parciais, antiga tradição clerical, prevaleceram, sem que os banhos gerais conseguissem 

ser introduzidos. E mesmo assim «muitas além de não tomarem o banho geral, também 

não executam um correta limpeza parcial, diária e indispensável, porque basta a exsudação 

do sono para dar ao corpo um cheiro gorduroso sebáceo pouco agradável.»218 

Não era apenas a preferência pelo bidé que deixava o burguês escapar ao banho 

integral mas também a visão de que o estabelecimento público conhecido por Balneário 

era assumido para aceitar a sua «promiscuidade podre e imoral». Não menos relevante 

é de apontar que o Balneário Público no Porto se inscreveu numa condição histórica 

particular. O uso obrigatório dos banhos nos Balneários Públicos durante as crises 

epidémicas, contribuiu para acentuar a sua condição desfavorável e afastar uma ampla 

aceitação destes estabelecimentos por parte da população. Esta má conotação deixou 

o Balneário Público fora das considerações cívicas, mas também políticas ao longo 

das primeiras décadas do séc. XX. Mesmo que uma parte considerável da população 

215 Tradução do autor. CORBIN Alain, Pesthauch und Blütenduft -Eine Geschichte des Geruchs, p. 233-
234: «Die medizinische Theorie verbürgt sich also für jene Zerteilung des Körpers, die den Ablauf des  
Toilettenrituals bestimmt. Im wesentlichen ist darauf zu achten, dass Hände, Füße, Achselhöhlen,  
Leisten und Geschlechtsorgane sauber gehalten werden.» 
216 BARREIRA, Cecília - História das nossas Avós, Retrato da Burguesa em Lisboa, p. 146. 
217 GALLIS, Alfredo - O que as Noivas devem saber! (3.ª ed. 1910, sob o pseudónimo de Condessa de Til), 
p. 104;  Referido por: BARREIRA, Cecília - História das nossas Avós, Retrato da Burguesa em Lisboa, p. 
146. 
218 GALLIS, Alfredo - O que as Noivas devem saber!, p. 98 Referido por BARREIRA, Cecília - História das 
nossas Avós, Retrato da Burguesa em Lisboa, p. 146. 
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conseguisse escapar ao uso deste estabelecimento público, como por exemplo a classe 

burguesa, através da implantação de bidés no espaço habitacional, para muitas pessoas 

não foi possível a instalação desta peça sanitária. O Balneário Público tornou-se, portanto, 

um estabelecimento indispensável para prevenir epidemias contagiosas e para melhorar 

os padrões de higiene da população no Porto. 

Por fim, é essencial sublinhar que o nascimento do Balneário Público estava 

nitidamente ligado ao momento histórico da industrialização. E esse desenvolvimento 

arrancou nos vários países em momentos distintos. Na França, o verdadeiro salto 

deu-se entre os anos 1830-1860 e em Portugal entre 1870-1913.219 Nestas fases de 

desenvolvimento económico e - ainda mais importante - de incremento populacional, as 

condições de salubridade começaram a agravar-se. O Balneário Público era, portanto, um 

estabelecimento que, em primeiro lugar, previa garantir a salubridade pública, deixando-

se, naturalmente, o seu conceito hidroterapêutico para segundo plano. Quando se 

verifica a existência de 11 Balneários para cada 100.000 habitantes em Paris na altura do 

desenvolvimento industrial daquela cidade, no Porto contava-se 1 Balneário para cada 

100.000 habitantes num momento do desenvolvimento industrial equivalente.220 Número 

seguramente insuficiente se consideramos também a localização destes estabelecimentos, 

que ficavam ainda longe de muitos bairros que não tinham condições sanitárias mínimas. 

Por esta razão, verifica-se, sobretudo a partir da década 30, a existência de especialistas a 

chamar atenção para esta ausência, também porque este estabelecimento funcionava, ao 

mesmo tempo, como uma ferramenta de ensinamento para uma melhoria dos padrões 

de higiene da população

219 REIS, Jaime - A industrialização num país de desenvolvimento lento e tardio: Portugal, 1870-1913. 
Análise Social: revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, vol. 23, nº 2, 1987, pp. 
207-227. 
220 VIGARELLO, Georges - A Higiene do Corpo desde a Idade Média, p. 147 
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 2.6. Balneários Públicos da segunda fase [1930-1974]

A construção de novos balneários ao longo destas décadas do século XX não constituiu 

assunto de discussão; as opiniões foram unânimes no que diz respeito à sua necessidade. 

Na verdade, a utilidade dos dois existentes, muito relacionada com práticas de «desinfeção 

pessoal» e «despiolhamento» no quadro de epidemias e de doenças contagiosas, obrigou 

a que, por fim, se reivindicasse, em 1932, e pela voz do engenheiro Ezequiel Campos, a 

construção de mais balneários pela cidade. Para além de outras funções, estes teriam, 

também um carácter educativo para a higiene pessoal da população. 

A interferência neste processo não surge unicamente por parte do referido 

engenheiro; também a «Inspeção da Saúde do Porto» tomou o assunto a seu cargo, 

lembrando a necessidade da sua implementação. Azeredo Antas e Manuel Monterroso, 

condensaram as conclusões dos relatórios efectuados na públicação A salubridade 

habitacional no Porto (1929-1933), na qual reforçaram, para além da importância da 

demolição de ilhas, a criação de mais balneários nos bairros operários, porque os dois 

existentes «deixaram muito a desejar». Propuseram que 

«a Câmara - a exemplo do que se faz, há muitos anos, na Bélgica e na Alemanha 

- conseguisse aumentar o seu número e distribuí-los, justamente, pelos bairros 

operários, desde que, com a colaboração de alguns industriais, se aproveitasse 

a água de condensação das máquinas de vapor, de certas fábricas. Poderia 

até fazer-se a instalação de amplas piscinas, que funcionariam, com pequena 

despesa e sem prejuízo dos industriais, desde que fôssem regulamentadas e 

fiscalizadas.»221 

Após tomar conhecimento sobre a situação de insalubridade em muitas habitações 

de famílias operárias no Porto, a «Inspeção da Saúde do Porto» reforça a importância 

de construir estabelecimentos de utilidade comum, para que a população tenha acesso 

às instalações sanitárias que não possuíam em casa. O espírito criador dos médicos 

propunha que os novos balneários, quando fossem construídos, tivessem melhores 

condições de modo a aproveitar sinergias no quadro das estruturas já existentes. Por 

exemplo, a água resultante da condensação das máquinas de vapor vinda das fábricas, era 

221 ANTAS, Azeredo, MONTERROSO, Manuel - A salubridade habitacional no Porto (1929-1933), p. 11. 
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Figura 87. Congresso de Medicina [contra a Tuberculose], 1907: Exposição [de Higiene no Mercado] Ferreira Borges. 
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uma delas. Cabe, ainda, sublinhar a reivindicação de amplas piscinas nos balneários, uma 

acção que, por sua vez, também podia ter proporcionado um programa mais alargado de 

actividades. Balneários deste género, já existiam naquela altura noutros países da Europa, 

e apresentavam um modelo que podia ajudar a entender a funcionalidade dos balneários 

no Porto - uma funcionalidade mais equiparada a um estabelecimento público dotado das 

condições para oferecer novas formas de convívio, bem-estar e, claro, higiene pessoal. 

Neste clima propício à introdução de novos Balneários, importa relembrar alguns 

passos marcantes para o melhoramento dos hábitos de higiene consubstanciados na 

criação da rede sanitária urbana, criada pela autarquia. Processo lento, como sabemos, 

desenvolvido nas primeiras duas décadas do século, iniciará funções em Junho de 1927 

e, em 1928, o número ligações das casas à rede pública era de 776 e em 1933 já ascendia 

a 2178. De igual forma, também a rede sanitária de abastecimento de água registava 

13.259 casas ligadas ao abastecimento público em 1928, atingindo-se um valor de 19.499, 

em 1933.222 É considerável o desenvolvimento nestes 5 anos, altura em que as ligações 

aos esgotos públicos aumentarem em 180%, tal como aumentaram as ligações à rede de 

abastecimento público em 47%. 

Estes avanços, provocaram, numa parte da população, um interesse na aquisição de 

novas peças sanitárias, justificando-se a despesa financeira para obter as ligações de água 

e saneamento em casa. O recurso à divulgação de novidades medicinais e terapêuticas, 

entre outros, durante o Congresso de Medicina, em 1907, através da Exposição de Higiene 

no Mercado Ferreira Borges [Fig. 87] ou da Exposição de Higiene e Terapêutica no Palácio 

de Cristal, em 1925, contribuíram para uma maior visibilidade destas novidades. Mas 

apenas a classe burguesa foi capaz de desenvolver as estruturas sanitárias dentro do 

seu espaço privado, acompanhando a constante extensão de rede pública ao longo das 

décadas seguintes. Uma grande parte da população viu-se, ainda, excluída destas novas 

instalações que eram importantes a todos os níveis da vivência quotidiana, sem esquecer 

a sua poderosa ajuda no combate às doenças infeciosas.

E, nesta última dimensão, cumpre salientar um programa implantado pelo Estado 

Novo, conhecido por Parque Sanitário, aberto em 1927 para o combate às doenças 

infeciosas. Somente 20 anos depois seria integrado na Direcção-Geral de Saúde, organismo 

que regulamentou as suas atribuições. Entre outras funções, este organismo decidiu 

«promover a montagem de material sanitário em qualquer ponto do país e as instalações 

222Idem, p. 6.
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Figura 88. Planta de projeto de um balneário para o Bairro da Sé. 
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de urgência destinadas aos serviços de profilaxia das doenças infecciosas e sociais». Os 

serviços de profilaxia tornaram-se importantes porque

 «em meados dos anos quarenta, Portugal era ainda um dos países do mundo 

onde as doenças infecciosas grassavam com maior intensidade. Doenças quase 

extintas num grande número de países, como a varíola, a difteria, a febre tifoide 

ou a sífilis, ainda ceifavam muitas vidas lusas.»223  

Certamente que todas estas questões preocuparam também a autarquia portuense 

que, entre outras iniciativas, debatia a salubridade pública, como consta das atas das 

comissões administrativas do ano de 1933. Umas das maiores preocupações girava em 

torno das questões de higiene infantil, porque «mais de 20% de crianças morrem antes 

de atingirem um ano», o que levou a que se atingisse «a taxa de mortalidade infantil mais 

alta da Europa». Propõe-se, portanto, a «construção de balneários anexados às escolas 

das crianças e ainda nos bairros operários.»224  

Submetido para aprovação no dia 5 de Junho de 1933225, o «Balneário para os 

dois sexos no Bairro da Sé», ainda hoje se desconhece se recebeu ou não aprovação. 

Conhecemos a data da sua entrega ainda em planta cedida pelo arquivo Municipal 

do Porto na qual ainda é legível um selo da Câmara Municipal do Porto e dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento do Porto (SMAS), o que sugere que possa ter sido 

desenvolvida por um gabinete tutelado por este organismo. A presença do Engº. Monteiro 

de Andrade, responsável dos SMAS, numa reunião de Junho desse mesmo ano, e não 

sendo conhecida a autoria do projecto da arquitectura, permite, porventura, presumir 

que o mesmo pudesse ter sido desenvolvido com conhecimento do referido engenheiro. 

A planta deste balneário integra as características dos Balneários Públicos construídos 

no início do séc. XX, com um corpo central mais destacado e duas alas anexadas para os 

balneários masculinos e femininos. [Fig. 88] É visível que o corredor destinado à fiscalização 

dos banhos já não existia, os compartimentos para tomar banho são fechados e garantem 

a privacidade de cada banhista. Por outro lado, a planta revela, ainda, a existência de 

duas entradas para os dois sexos num dos lados do edifício, e as saídas seriam feitas pelo 

223 ALMEIDA, Andreia da Silva - A saúde no Estado Novo de Salazar (1933-1968) politicas, sistemas e 
estruturas, Dissertação de Doutoramento em História Contemporânea, Lisboa: Faculdade Letras Lisboa, 
2017, p. 642. 
224 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Actas da Comissão Administrativa, Livro 43, fl. 149-150.
225 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Actas da Comissão Administrativa, Livro 43, fl. 121v. 
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Figura 89. Estufa de Desinfeção. 
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lado oposto. Este esquema parece ter origem nos «Postos de Desinfeção Pública» em 

que também se definiu áreas «sujas» e áreas «limpas», evitando desta forma um possível 

contágio entre os utilizadores. 

Uma outra orientação proveniente dos «Postos de Desinfeção Pública» aqui visível 

é a implantação de compartimentos com banheiras, algo que não se tinha verificado na 

construção de primeiros dois Balneários Públicos. Mostra assim que podiam ter coexistido 

dois sistemas de banhos diferentes: banhos de maior duração nas banheiras e banhos 

mais rápidos nos chuveiros. Esta menção às banheiras é importante porque até aí estas 

apenas constituíam uma peça sanitária nas casas de famílias mais abastadas da cidade. 

As condições para a lavagem de roupa neste balneário projectado para o Bairro da Sé, 

estavam garantidas por um espaço exclusivo, que funciona através de uso de um autoclave, 

que já fora usado nos «Postos de Desinfeção Pública» da cidade. O compartimento com 

o autoclave (as vezes também denominada como estufa de desinfeção) forma o coração 

deste projecto. [Fig. 89] No lado da entrada do balneário é entregue a roupa suja, recebida 

depois, após a desinfeção pelo ácido sulfuroso na saída do balneário. Este projecto de um 

balneário com lavagem de roupa antecipou assim os modelos de balneários construídos no 

terceiro período, após a queda do Estado Novo. Com o desenvolvimento deste balneário 

tornou-se visível um certo caracter filantrópico que lhe está subjacente, a par de uma 

consciencialização de que, para a saúde e a higiene de cidadãos, não podia haver respostas 

e soluções que se prendessem apenas com determinados sectores individualizados.

As variantes a ter em consideração eram muitas e de diversa índole. Na verdade, a 

mera criação de instalações sanitárias no espaço habitacional privado da classe burguesa, 

não iria resolver a questão da salubridade pública. Sobretudo porque as doenças 

infecciosas não distinguiam os seus alvos entre os estratos sociais nem tinham em conta as 

condições higiénicas por estes praticadas, sendo elas mais ou menos rigorosas. Por outro 

lado, esses tempos, já com maiores níveis de industrialização, propiciaram o trabalho em 

massa, sujeito a vários níveis de exploração (excesso de horas de trabalho, ambientes 

insalubres, má alimentação, entre outros), o que lembra as palavras de Michel Foucalt, 

ainda que escritas sobre o século XIX: 

«salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do 

meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. 

Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde 
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Figura 90. Abrigo dos Pequeninos, balneário.

Figura 91. Abrigo dos Pequeninos, balneário.

Figura 92. Abrigo dos Pequeninos, balneário.
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possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de 

higiene pública, técnica de controle e de modificação dos elementos materiais 

do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. 

Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e do meio enquanto afetam 

a saúde; a higiene pública – no séc. XIX, a noção essencial da medicina social 

francesa – é o controle político-científico deste meio.»226 

Tornava-se evidente que, por si só, a rede pública estatal não podia lograr uma 

total melhoria nos padrões de higiene na população. Esta precisava de condições, sim, 

mas, também de ensinamento, de uma pedagogia que tardaria a chegar. Especialmente 

para aqueles que, sem condições de acesso a tratamentos médicos e para os quais não 

existia a possibilidade de obter instalações sanitárias no seu espaço habitacional. Quando 

o Estado invoca doenças sociais, fica claro que a saúde da população naquela altura não 

era considerada como um todo, mas como um estado de saúde manifestado, de forma 

distinta, pelos vários estratos sociais. Olhava-se, por exemplo, com algum cuidado para 

a infância, como se percebe pelo diploma de 22 de Junho de 1933, entregue na Câmara 

e destinado à criação de uma instituição de profilaxia para crianças carenciadas, que 

residiam nos bairros insalubres da cidade: 

«O Abrigo dos Pequeninos foi criado pela Câmara Municipal do Porto [em 1935] 

para servir as crianças pobres das ilhas de São Vítor. Nessa creche-dispensário 

foram inicialmente admitidas 100 crianças de ambos os sexos, desde recém-

nascidos até à idade dos 5 anos, sendo exigidas duas condições: pobreza 

extrema e não serem portadoras de doença contagiosa. Essas crianças, depois 

de recuperadas, transitavam para as escolas infantis e primárias ou outras 

instituições municipais.»227 

A higiene de crianças foi muito negligenciada, sofrendo especialmente face à 

insalubridade nas habitações e das ruas imundas que as rodeavam. 

226 FOUCAULT, Michel - A política da saúde no século XVIII. A Microfísica do Poder. Tradução: Roberto 
Machado, Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 93. 
227 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Abrigo dos Pequeninos: balneários, F-NP/2-
GBB/1/23(14); F NP/2-GBB/1/23(15); F-NP/2-GBB/1/23(16). 
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Figura 93. Balneário da Junta da Freguesia de Cedofeita, planta da implantação, 
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«Estas questões preocupavam as autoridades devido a deficiências encontradas nas 

populações escolares do ensino primário e das primeiras classes do liceu, traduzidas por 

um número de crianças ‘linfáticas e estados de carência’. Era necessário, segundo Américo 

Cortez Pinto [Inspetor da Saúde Escolar], uma ‘profilaxia de definhamento da raça e o 

amparo da formação plástica, orgânica e fisiológica dos seus homens’.»228  

Tornam-se essenciais as iniciativas municipais que dizem respeito á inspeção 

sanitária escolar e o ensino de normas de higiene para a população, particularmente 

para as crianças - os mais vulneráveis na sociedade. O Abrigo dos Pequeninos, obra 

do arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, integra, em particular, um balneário onde 

se podiam transmitir ensinamentos de higiene. As fotografias antigas revelam peças 

sanitárias propositadamente concebidas para as crianças. Encontram-se pias para banhar 

os recém-nascidos, [Fig. 90] uma banca com assentos onde os pés podiam ser lavados 

num tanque longitudinal, [Fig. 91] e também chuveiros [Fig. 92]. Instalações feitas à 

medida para as crianças. Mas ainda não era suficiente, como se percebe. Estas instalações 

sanitárias não podiam satisfazer todas as necessidades de higiene das crianças, muito 

menos as das restantes famílias que, nas suas casas, não possuem tais recursos, nem 

possuem possibilidades financeiras para os construírem. 

Neste âmbito, em 1936, o governo português interveio ao nível local da cidade 

através do Decreto-Lei n.º 27424 que regula a transferência destas responsabilidades para 

as Juntas de Freguesias. Através de verbas financeiras cedidas às comissões municipais 

de higiene, estas Juntas deviam organizar um serviço público de apoio à população nas 

questões de higiene. O Art. 49° do Decreto refere também que «no uso de atribuições 

respeitantes à salubridade pública, pertence as câmaras deliberar» entre outros «a 

construção e administração de banhos públicos e de Águas medicinais.»229 tal como 

também «a construção e conservação de lavadouros.» Ao abrigo desta lei, ou melhor ainda, 

ainda na fase da sua preparação, foi assinada a escritura da empreitada da construção do 

edifício da Junta de Freguesia de Cedofeita no dia 3 de Janeiro de 1935.230 

228 ALMEIDA, Andreia da Silva - A saúde no Estado Novo de Salazar (1933-1968) políticas, sistemas e 
estruturas. Lisboa: Faculdade Letras de Lisboa, 2017, p. 537. De acordo com esta autora, tem interesse 
para o desenvolvimento desta vertente a obra de PINTO, Américo Cortez – O papel da Saúde Escolar 
na medicina preventiva e educação higiénica da adolescência. Sua articulação com a Saúde Pública. 
Subsecretariado da Assistência So-cial – Boletim da Assistência Social. Lisboa: Tip. Casa Portuguesa, nº. 
17/19, Julho a Setembro 1944. pp.284-293.  
229 Ministério do Interior - Direcção Geral de Administração Política e Civil. Decreto-Lei n.º 27424  
públicado no Diário do Governo n.º 306/1936, Série I de 1936-12-31, fl.1792.  
230 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), D-CMP-25-696-2. 
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Figura 94. Balneário da Junta da Freguesia de Cedofeita, planta
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O projecto da Junta de Freguesia da autoria do arquitecto Júlio de Brito contém 

quartos para consultas médicas, um barbeiro e instalações sanitárias. Na cave desta 

Junta, acessível directamente pelo nível da rua pública em frente do edifício, situam-

se instalações sanitárias para os dois sexos com entradas separadas. Estas instalações 

integravam sanitas, mictórios e bidés. No mesmo ano foi ainda decidida a construção 

de um Balneário Público para ser anexado à referida Junta de Freguesia. A memória 

descritiva e justificativa, aprovada no dia 7 de novembro de 1935, refere-se à «construção 

do balneário destinado às classes pobres da Freguesia de Cedofeita, a edificar no pátio 

[Fig. 93] da Sede da respetiva Junta» e faz a seguinte descrição do edifício: 

«Como se vê na planta topográfica que faz parte integrante dêste projecto, o 

balneário será construído no ângulo interior do pátio da Junta da Freguesia de 

Cedofeita. Aproveitou-se êste pátio por sêr terreno municipal e pelas vantagens 

de toda a ordem que deverão resultar da proximidade da Séde da entidade que 

deverá dirigir e fiscalizar a sua exploração. Procurou-se que o aspecto exterior 

do balneário que terá um só pavimento se harmonise com o do Edifício da Junta. 

A distribuição interior foi estudada de modo a permitir a completa separação 

dos serviços, para homens e para mulheres. Assim, haverá duas entradas, 

comunicando cada uma com a respectiva sala de espera, onde se instalará o 

serviço de bilheteira e de fornecimento de roupas. Desta sala se ingressará 

nos quartos de banho, atravez do respectivo vestiário e nas retretes, uma para 

homens e outra para mulheres. Cada quarto de banho será provido de chuveiro 

com água quente e fria, fornecida por uma caldeira que, com a respectiva 

aparelhagem misturadora, será instalada no canto do Edificio. Todos terão 

bancos, cabides e espelhos. As salas de espera, vestiários e quartos de banho 

serao iluminadas e ventiladas por lanternins colocadas no tecto. As paredes 

exteriores serão de perpianho, devidamente impermeabilisadas e asfaltadas 

nos alicerces. Êstes irão até ao firme. As divisórias interiores serão de blocos 

de cimento e de tijolo, devidamente revestidas com argamassa ordinária. A 

cobertura será de cimento armado, provida das necessárias juntas de dilatacao 

e impermeabilisada com hidrofugu conveniente. [...] ».231  

231 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), D-CMP-25-696-38 e D-CMP-25-696-39. 
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Figura 95. Balneário da Junta da Freguesia de Cedofeita, planta. 
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O projecto do Balneário Público no terreno da Junta de Freguesia de Cedofeita 

é interessante sob diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, porque se tratou, pela 

primeira vez, de uma iniciativa estatal para a construção de Balneários Públicos no Porto. 

A construção de balneários em conjunto de edifícios das Juntas de Freguesia, não foi 

apenas uma realidade na cidade do Porto; também noutros lugares se constatou a mesma 

orientação, como por exemplo em Lisboa, na Junta de Freguesia de São Vicente, em 1956. 

Por outro lado, o Balneário Público da Junta de Cedofeita já iria ter garantido o 

recurso à água quente, o que constituía uma alteração reveladora, se comparada com os 

dois antigos Balneários Públicos existentes (estes, aliás, somente no final da década 50 

irão dispor de caldeiras para água quente). Em Cedofeita, o aquecimento foi assegurado 

pelo uso de carvão, obrigando à existência de uma chaminé, que ainda se destaca no 

alçado [fig. 95]. Na altura em que as cidades portuguesas ainda não estavam totalmente 

electrificadas, o recurso ao carvão para o aquecimento de balneários foi comum, como 

aconteceu no Balneário Público, construído junto do Bairro de Casas Económicas da 

Ajuda em 1918. Tal como aparece na memória descritiva do Balneário de Cedofeita, este 

edifício lisboeta contém idênticos elementos arquitectónicos, estabelecendo desde modo 

uma relação nítida entre estes dois edifícios. Não é conhecido se o projecto também é 

da autoria do arquitecto Júlio de Brito, resta apenas o conhecimento de que as plantas 

foram assinadas pelo engenheiro Guilherme Bonfim Barreiros, Engenheiro-Chefe adjunto 

da Repartição de Engenharia do Porto. [Fig. 94/95] 

Também não fica claro por que razão o chefe da Repartição de Engenharia do Porto 

formalizou, no dia 31 de Marco de 1936, um pedido ao pelouro da Câmara, referindo-se 

ao processo da obra do Balneário, refere que

 «Atendo que as exigências da administração municipal não aconselham, no 

presente momento, à realização imediata da obra do Balneário anexo ao edifício 

da Junta da Freguesia de Cedofeita, PROPONHO que se desista do pedido de 

comparticipação do Estado pelo fundo de Desemprego, feito em 19 de novembro 

de 1935, a S. Exa o Snr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações.»232  

O mesmo tipo de argumento foi aduzido na sessão de 16 de abril de 1936, quando 

foi decidido que se «desiste de comparticipação de Estado, pelo Fundo do Desemprego, 

232 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), D-CMP-25-696-77. 
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feito em 19 de Novembro de 1935, ao S. Ex. o Snr. Ministro das Obras Públicas e 

Comunicações.»233 Resta-nos, apenas, o conhecimento da documentação do projecto de 

arquitectura deste balneário.

Como a construção de mais Balneários Públicos pela cidade, reivindicação dos 

especialistas, engenheiros e médicos de então, não se tinha verificado, permaneceu apenas 

o esforço da Câmara em alargar a rede sanitária para abastecer mais casas na cidade. E, 

mesmo assim, por razões conhecidas, muitos moradores de habitações insalubres não 

conseguiram obter acesso à água nem aos serviços de saneamento. 

A desejada construção do Balneário Público no terreno da Junta de Freguesia de 

Cedofeita pode ser compreendida com uma intervenção estratégica, mas, que se tenha 

conhecimento, não passou de uma manifestação de interesses. Isto porque a segunda 

maior concentração de ilhas se situava naquela freguesia, em particular em torno do 

Monte Pedral. O relatório do «Plano de Salubrização de Ilhas de 1956» revelou que, em 

1940, existiam na freguesia de Cedofeita 236 ilhas com um total 2.588 casas quando na 

cidade total existiam 1.153 ilhas com 13.597 casas.234  O referido relatório refere-se ainda 

à «campanha de salubrização de ilhas» que tinha sido levada a efeito nos anos de 1940 a 

1943 «de forma sensível» pela qual 104 ilhas foram melhoradas. 

«Foi adaptado o critério de demolir em cada agrupamento as casas 3.a, 6. a, 9. 

a ... permitindo assim construir grupos separados de duas casas que passavam, 

cada um a ter duas fachadas livres, e aos quais eram impostas obras tendentes a 

melhorar as condições de ventilação, iluminação directa, a dotá-las com esgoto, 

saneamento privativo, água e eletricidade.»235  

Os melhoramentos prenderam-se, em primeiro lugar, na erradicação de uma 

parte das casas nas ilhas para que os moradores destas casas fossem realojados em 

novas habitações públicas. Em segundo lugar, a construção de instalações sanitárias, 

respectivamente esgotos e abastecimento de água, iria tornar este espaço habitacional das 

ilhas mais saudável. Se, no início da década 40, 104 ilhas puderam ser melhoradas, faltavam 

ainda 1.049 para que o cenário se alterasse. Os únicos dois Balneários Públicos existentes 

naquela época, ficaram ainda inacessíveis para muitos moradores das ilhas, especialmente 

233 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), D-CMP-25-696-76. 
234 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO - Plano de Salubrização das Ilhas. Porto, 1956, p. 6. 
235 Idem, p. 7.



202

Figura 96. Cabina de chuveiro e pias de despejo numa ilha na zona do Ouro do Douro. 
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quando se sabe que não havia muitos transportes públicos em funcionamento naquela 

altura. Face a estes constrangimentos sanitários, muitos moradores viram-se forçados a 

recolher água nas fontes públicas, para proceder à lavagem, o que se fazia dentro de numa 

bacia colocada no chão.236  

Mas não apenas estes obstáculos impediram que as práticas de lavagem se pudessem 

desenrolar dentro do espaço habitacional com mais facilidade, o próprio confinamento 

espacial das casas revelou-se, também, um outro impedimento. Se até aí a prática de 

lavagens parciais podia ser feita no lavatório, dentro de espaço privado das ilhas, de forma 

mais ou menos discreta, a lavagem total era difícil por não haver condições de privacidade 

suficiente. E, se é verdade que a repartição espacial feita nas casas burguesas permitiu 

que se ganhasse mais privacidade para os actos de lavagem, nas casas das ilhas isso não 

foi, naturalmente, possível. Já era difícil criar mais uma divisão para uma casa de banho, 

quanto mais para um quarto de banho completo. Basta pensar que, nas ilhas, a área 

habitável para uma família variava entre 16 e 20m². 

Em face de tais constrangimentos, a Câmara lançou uma solução em que as condições 

sanitárias podiam ser melhoradas, servindo todos moradores de ilhas de mesma forma. O 

Eng.º Albano do Carmo Rodrigues Sarmento menciona estas intervenções: 

«Uma questão que suscitou muitas dificuldades e levantou muitas discussões, 

dada a importância dos interesses atingidos, foi o saneamento das ilhas. E 

contudo ela era de interesse primordial, pois se todas as habitações precisavam 

mais ou menos de ser canalizadas, as ilhas necessitavam-no em grau superlativo. 

A solução encontrada representa um compromisso feliz, embora a sua aplicação 

nem sempre tivesse sido a melhor. Consistiu em construir para cada grupo  

de cinco casas uma cabine de retrete, uma cabine de chuveiro e uma pia de 

despejo.»237 

Em 1954, o engenheiro refere-se a instalações sanitárias comuns, construídas 

nos corredores das ilhas. A fotografia [fig. 96] mostra um exemplo numa ilha na zona 

236 «O quarto de banho é que não tinha! Quando quiser tomar banho, tinha que aquecer água para por 
na bacia, porque a gente não tinha água em casa, [...] Era! E tinha que ir à fonte buscar água!» PEREIRA, 
Virgílio Borges - A Habitação social na transformação da cidade, Porto: Edições Afrontamento, 2016,  
p. 130. 
237 SARMENTO, Albano do Carmo Rodrigues - Esgotos do Porto. Boletim da Ordem dos Engenheiros, 
volume III, n° 3, de 1 de Fevereiro de 1954, pp. 1-3. 
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Figura 97. Tina de uso múltiplo com chuveiro para banho. 

Figura 98. Tina de uso múltiplo com chuveiro para banho.
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do Ouro do Douro, na freguesia Lordelo do Ouro. A criação de cabinas com sanitas e 

cabinas de chuveiros representou, sem dúvida, e de um ponto de vista económico e 

técnico, uma solução favorável para a Câmara, evitando as intervenções directamente 

feitas nas casas que seriam associadas a custos e esforços técnicos muito mais elevados. 

Mas, na realidade, os chuveiros nas cabinas, representaram, para os moradores, uma 

solução pouco viável, especialmente quando se considera que a única água disponível 

era fria. Tomar banho nestas cabines tornou-se indubitavelmente num acto corajoso, 

especialmente no Inverno com temperaturas baixas, muita chuva e alta humidade. Isto é, 

fosse nas cabines de chuveiros nas ilhas ou nos dois Balneários Públicos existentes naquela 

altura, o fornecimento exclusivo de água fria era um obstáculo grande, dando lugar e toda 

a preferência, às abluções parciais, feitas nos lavatórios.  

Entre os anos 1940 e 1956, a partir do momento em que o Plano de Melhoramentos 

entrou em vigor, «a Câmara construiu 1094 habitações novas, sendo ainda melhoradas 

285 casas de ilhas, enquanto 360 foram demolidas».238 Ficou claro que este processo era 

lento demais para dar uma resposta adequada no que diz respeito à construção de novas 

habitações para os moradores que viviam em condições insalubres. Para a Câmara

 «a razão do insucesso residia principalmente no facto de ter faltado à iniciativa 

o apoio indispensável do realojamento das pessoas a deslocar, uma vez que ela 

principiou sem que a Câmara tivesse criado a possibilidade de fornecer nova 

habitação aqueles que ficavam sem ela pelas demolições ordenadas.»239  

Por tais questões, através do Plano de Melhoramentos de 1956, foi incentivado 

a construção de mais 6.000 fogos, para dar habitação suficiente aos moradores que 

necessitavam de ser realojados. Quando se iniciam os referidos realojamentos, os novos 

inquilinos, agora habitantes de bairros camarários, não tinham tido qualquer experiência 

anterior em espaços com rede sanitária funcional. Na verdade, esta realidade acabou por 

gerar algumas dificuldades na transferência da população até porque os problemas eram 

vários, como notou António Teixeira Fernandes: 

238 MATOS Fátima Loureiro de - A Habitação no grande Porto. Uma perspectiva geográfica da evolução 
do mercado e da qualidade habitacional desde finais do séc. XIX até ao final do milénio. Porto: Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 2001, p. 291. 
239 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO - Plano de Salubrização das Ilhas. Porto, 1956, p. 8 
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Figura 99. Vista para o Largo Dr. Pedro Vitorino em 1940
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«não bastava construir bairros, era necessário ensinar as pessoas a habitá-los e 

a viver neles. A título de exemplo, pode-se dizer que nem sequer sabiam para 

que servia a bacia de banho instalado nos seus quartos de banho, dando-lhes 

destinos inusitados.»240

O mesmo autor refere a «tina de uso múltiplo com chuveiro para banho», assim 

descrita no Plano de Melhoramentos, instalada nos 6.072 fogos dos bairros camarários 

de Habitação Económica.241  [Fig. 97 / Fig. 98] Em relação a estas dificuldades na adesão 

ao uso de instalações sanitárias com chuveiros nos novos espaços habitacionais, pode ser 

lembrado que «desde o séc. XIX, pelo menos, que o desconforto, a falta de higiene e a 

sobrelotação dos alojamentos […] nunca deixaram de ser denunciados como expressões 

maiores das desigualdades sociais e da injustiça bem como contradições centrais das 

sociedades industriais e urbanas.»242  

Na verdade, a inconsistência na conceção de instalações sanitárias, quer por parte 

da classe burguesa, quer pela classe operária, resultou na ausência de hábitos regulares 

de higiene. A observação lida em Fernandes leva-nos também a compreender que as 

instalações de cabinas com chuveiros nas ilhas nem por isso resultaram numa maior 

adesão ao acto de tomar banho, dando-se aos chuveiros, nas novas habitações, «destinos 

inusitados». As cabinas de chuveiros com as suas condições, simplesmente não podiam 

satisfazer as necessidades da população das ilhas, explicando mais uma vez que apenas as 

instalações sanitárias mais preparadas, assim como os Balneários Públicos, eram capazes 

de «acostumar a gente a tomar banho.»243  

O reconhecimento das condições desfavoráveis nas referidas instalações sanitárias, 

especialmente no que diz respeito ao uso de água fria, coincide com o momento em que 

os dois Balneários Públicos existentes, passaram a ter caldeiras de água quente, razão 

que pode explicar melhor a maior adesão aos banhos por parte da população. Estes 

melhoramentos nos Balneários Públicos existentes no final da década 50, deram a estes 

estabelecimentos uma nova importância explicando também a concordância em torno da 

240 FERNANDES, António Teixeira - A Igreja e a questão social na cidade do Porto. In Pereira, Vírgilio 
Borges (org.), A habitação social na transformação da cidade: sobre a génese e efeitos do «Plano de 
melhoramento para a cidade do Porto» de 1956, Porto: Afrontamento, 2016, p. 71-72. 
241 VAZ, José Albino M. - Plano de Melhoramentos 1956-1966. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1966, 
capitulo IV: Moradias construídas, p. 17. 
242 MATOS Fátima Loureiro de - A Habitação no grande Porto, p. 31. 
243 CAMPOS, Ezequiel de - Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica do 
Porto, 1932, p. 34. 
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Figura 100. Balneário no Largo Dr. Pedro Vitorino. 
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construção de outros estabelecimentos similares.

Com efeito, no momento em que foram conhecidos os planos para tornar salubres os 

espaços habitacionais das ilhas, os especialistas do início da década 30 não se esqueceram 

de mencionar as condições deploráveis em que muitas pessoas viviam naquela altura 

na área urbana intra-muros. Segundo cálculos de Sr. Dr. Almeida Garrett, em 1929, 

havia 10.000 pessoas a viver «em velhas e insalubres casas, alugadas aos andares, nos 

arruamentos da Sé e da beira-rio, e que necessitam de ser demolidas.»244  Será esta ideia 

de demolições de um parte das casas nesta zona urbana que acompanhou os vários planos 

urbanísticos, desenvolvidos a partir da década 40, seguindo assim o mesmo princípio 

aplicado nas ilhas da cidade. E, da mesma maneira em que os melhoramentos das ilhas 

beneficiaram de instalações sanitárias de utilidade comum, também a parte urbana intra-

muros será melhorada. A diferença reside, apenas, no contraste existente entre os planos 

de melhoramento realizados para a zona urbana intra-muros e os planos desenvolvidos 

sobre o espaço habitacional das ilhas. Para a primeira zona referida, a implantação de 

cabinas de chuveiros e cabinas com sanita não representou uma solução viável. Assim, a 

opção recaiu na edificação de verdadeiros Balneários Públicos. Pretendemos, portanto, 

de seguida, abordar estes planos que visavam uma profunda reestruturação desta zona 

urbana para o que nos apoiamos no livro «A cidade em suspenso»245 que resume os 

projectos desenvolvidos em torno do lugar da Sé e da Zona Barredo. 

Como ponto de partida para a transformação da envolvente da Sé do Porto, foi 

importante conhecer as obras feitas na catedral, entre os anos 1936 e 1938. Na altura, o 

país punha em marcha os grandes preparativos para a comemoração do Duplo Centenário 

da Fundação e da Restauração da Nacionalidade (1140-1940), e, nesse contexto, foram 

entregues os primeiros trabalhos para a elaboração de um plano urbanístico da zona 

envolvente da Sé. O plano previa o melhoramento dos acessos ao monumento, resgatando 

as vistas mais importantes e tornando esta zona mais atractiva de ponto de vista turístico. 

Ao mesmo tempo o plano cuidaria da salubridade das habitações, justificando-se, assim, 

a elaboração de um Balneário Público nessa área habitacional da Sé. O projecto foi 

desenhado no âmbito do estudo do «Arranjo da Zona da Sé», em 1939, e iria ser construído 

numa cota inferior ao Largo. [Fig. 99] Aconteceu, no entanto, que esta obra não chegou a 

ser realizada, porque, de acordo com a memória descritiva 

244 ANTAS, Azeredo, MONTERROSO, Manuel - A salubridade habitacional no Porto (1929-1933), p. 24. 
245 COELHO, Sofia Thenaisie - A cidade em suspenso: projectos em torno da Sé do Porto (1934/2001). 
Porto: CUC - Centro de Cultura Urbana Contemporânea, 2001. 
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Figura 101. Balneário do Barredo 1962, planta da implantação e corte. 

Figura 102. Balneário do Barredo 1962, alçado. 

Figura 103. Balneário do Barredo 1962, planta. 



211

«não se pretendeu adoptar a solução de um arranjo total e definitivo de toda 

a encosta que da Sé vai até às ruas da banharia e dos mercadores». Limitava-

se apenas «a criar um terreiro ou explanada em volta da Sé, melhorando, 

simultaneamente, o acesso até lá.»246  

É assim que o balneário desenvolvido para o bairro da Sé denota uma continuidade, 

no que diz respeito às necessidades de melhoramento da área, já patente nos escritos 

entregues na Câmara do Porto em 1933. No entanto, ambos os projectos foram desenhados 

com compartimentos, contendo banheiras para os banhos, desta vez o Balneário Público 

não iria ter compartimentos para chuveiros. [Fig. 100] Quando as instalações sanitárias 

com mictórios e sanitas desenhadas no primeiro projecto foram incluídas nos balneários, 

desta vez estas instalações eram apenas acessíveis por uma única entrada exterior, comum 

a homens e a mulheres. Também visível na planta do projecto de 1939 é um cilindro, 

explicando que os banhos nas banheiras já iriam funcionar com água quente, oferecendo, 

assim, um maior conforto. O próprio edifício do Balneário é desenhado para ser inserido no 

subsolo, em baixo da esplanada do Largo da Sé, tirando em grande parte a sua presença no 

espaço público. A balaustrada de cantaria por cima do balneário «é inspirada em motivos 

do século XVIII existentes no local, vai limitar pelo poente a esplanada defronte dos Paços 

de Conselho», e assim integrar o balneário da melhor forma na área envolvente.247  

Não é conhecida a autoria do projecto do balneário, sabe-se apenas que o arquitecto 

Rogério Azevedo e o arquitecto Arménio Losa pertenciam ao grupo de responsáveis pela 

elaboração do plano para o «Arranjo da Zona da Sé». Seguiram-se vários planos e estudos, 

dedicados à reorganização e melhoramento da zona urbana intra-muros. São, ainda, 

conhecidos mais três estudos sobre esta área urbana da cidade, feitos pelo engenheiro 

José Júlio Afonso em 1949 («Estudo de arranjo e salubrização da zona do Barredo»), pelo 

arquitecto Manuel Marques de Aguiar em 1954 («Estudo de Reconstrução a longo prazo») 

e pelo arquitecto/urbanista Robert Auzelle, no âmbito do «Plano Director da Cidade do 

Porto» em 1962. Todos estes planos visavam uma profunda transformação do tecido 

urbano e social, tornando a área num espaço turístico e com áreas verdes de lazer.  

No entanto, a melhoria das condições sanitárias e viárias nesta área urbana trouxe, 

246 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Memoria Justificativa e Descritiva do Projecto de  
Arranjo da Zona da Sé e dos Paços do Conselho, 1939, processo 642.2. 
247 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Memoria Justificativa e Descritiva, em adiamento ao 
projecto de Arranjo da Sé e dos Paços do Conselho, processo 642.2. 
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Figura 104. Vista para o Balneário do Barredo

Figura 105. Balneário do Barredo.

Figura 106. Balneário do Barredo, planta da Implantação na Rua da Lada. 
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para os engenheiros e arquitectos modernistas da altura um grande obstáculo. No seu 

entender, justificava-se uma remodelação morfológica profunda. 

Ainda que tenham sido elaborados levantamentos minuciosos das condições da 

habitabilidade, ficava claro que uma grande parte da população iria ser realojada para 

outros lugares, o que iria dificultar este processo. Esta condição, o esforço financeiro 

inerente e, em particular, a preocupação com o património cultural não permitiu a 

realização destes planos que implicavam uma vasta destruição de casas antigas naquela 

área histórica da cidade. 

A não concretização destes projectos veio também adiar a questão da insalubridade 

habitacional naquela zona, que, apenas a partir da década 60, seria beneficiada com a 

construção de um novo Balneário Público. Será, então, através de um outro programa 

intitulado «Programa de Beneficiação da Zona do Barredo e Ribeira» que, em 1965, 

um novo Balneário foi construído. Com base num estudo de 18 de julho de 1962, a sua 

construção estava prevista num socalco na Rua de São Francisco de Borja, na entrada 

para as Escadas do Barredo. [Fig. 101] O balneário estava desenhado como um corpo 

longitudinal, tendo um piso com uma entrada pela fachada principal. [Fig. 102] Partilhando 

a entrada num portal com arco, os homens e mulheres podiam entrar nos respectivos 

balneários pelas duas portas, separadas através de um pequeno hall de entrada. A planta 

dos balneários foi desenhada para que, cada género, dispusesse de cinco cabinas com 

chuveiros com uma sanita. [Fig. 103] Pela observação do corte torna-se compreensível que 

apenas o balneário para os homens iria ser iluminado pelas janelas na fachada principal, 

enquanto que o balneário para as mulheres, virado para a escarpa do morro da Sé, apenas 

iria ser iluminado por uma clarabóia no tecto. Não terá sido esta condição redutora, do 

ponto de vista da iluminação e da ventilação, a que prevaleceu para impedir o avanço 

deste projecto, mas escreveu-se que a «traça arquitetónica  [que] não se identifica com o 

ambiente», segundo uma nota acrescentada na planta do alçado do projecto entregue.248   

No seguimento da elaboração do «Programa de Beneficiação da Zona do Barredo 

e Ribeira», o balneário mudou a sua configuração arquitectónica e o local de construção 

para a Rua da Lada/Largo dos Arcos da Ribeira. O programa visava, para além do Balneário, 

a edificação de um armazém, de um grupo sanitário e a regulação e consolidação da 

escarpa rochosa. No programa pode ser lida a memória descritiva, que relata da seguinte 

forma o que se pretendia: 

248 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), D-CMP-25-26-54. 
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Figura 107. Planta do Balneário do Barredo. 

Figura 108. Alçados do Balneário do Barredo. 
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«É esta a primeira experiência séria que se faz na nova vida que se pretende dar 

aos moradores deste bairro. Projectou-se um balneário a construir ao fundo 

da escarpa sem seguimento do armazém referido na alínea anterior, contendo 

sete cabines para homens e sete para mulheres, todos de chuveiro com água 

aquecida eletricamente e em regime de administração igual aos restantes da 

cidade, sendo nossa opinião que os banhos neste caso deverão ser totalmente 

gratuitos.»249 

Na planta de implantação mostra-se a localização na área urbana do Barredo, 

também visível nas fotografias tiradas na altura da requalificação da área envolvente.[Fig. 

106] O projecto, da autoria de arquitecto Alberto Rosmaninho, foi construído numa cota 

pouca elevada no Largo dos Arcos da Ribeira. O acesso ao balneário era possível através de 

uma rampa ou de uma escada que transportava os utentes da Rua da Lada para o socalco 

elevado. De ponto de vista da arquitectura, o balneário do Barredo contrasta com o seu 

anteprojecto, tendo desta vez resolvido melhor as questões de iluminação e ventilação no 

espaço interior. Janelas na fachada principal e na fachada das traseiras permitem que os 

balneários de dois sexos beneficiem, assim, de iguais condições. 

O corpo do balneário do Barredo representa um corpo longitudinal com forma 

de implantação rectangular, proveniente do esquema elaborado para os dois primeiros 

Balneários Públicos já construídos. [Fig. 107] Apenas neste caso não existia piso superior 

nem um corpo central mais destacado. A estrutura interna, muito provavelmente, é 

proveniente das Plantas de Planos de Melhoramentos de Balneários no Largo Viriato e 

do Campo 24 de Agosto, que nos finais da década de 50, foram alteradas, recebendo, 

assim, um corredor de distribuição entre as duas alas das cabinas de chuveiros. As casas 

de banho, desta vez, foram integradas numa cabine em cada balneário, complementado, 

no caso dos homens, com um mictório. Os balneários dos homens e das mulheres têm 

entradas separadas, ambos com uma sala de espera. 

No anteprojecto lia-se que «não se podia identificar com o ambiente», mas, desta vez, 

o edifício foi elaborado com uma parede exterior feita em blocos de granito, integrando-

se, desta forma, plenamente no muro existente. [Fig. 108] Mas não foi apenas a sua 

aparência externa, do ponto de vista da matéria usada, que beneficiou a sua realização, 

mas muito provavelmente o facto de se aproximar do esquema arquitectónico já conhecido 

249 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Programa de Beneficiação da Zona do Barredo e  
Ribeira, Memoria descritiva do projecto de Balneário do Barredo, C-CMP/25 (26). 
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noutros Balneários Públicos. Não se sabe quando este Balneário Público do Barredo terá 

desaparecido, resta apenas o conhecimento da reconstrução de novas habitações entre 

o Largo dos Arcos da Ribeira e a Rua de Lada na década 90. Provavelmente, naquela 

altura, também a regulação e consolidação da escarpa rochosa foi finalmente executada, 

escondendo, assim, o balneário no subsolo atrás do muro. 

Podemos concluir que, no período entre 1930-1974, o Balneário Público voltou a ser 

uma realidade a ocupar o espaço público da cidade. Exigido pelos médicos e engenheiros 

no início da década 30, o Balneário Público foi difundido para dar resposta às questões 

de higiene pessoal de uma população pouco informada dos novos avanços da medicina 

e que esteve excluída, ao longo muito tempo, do acesso às instalações sanitárias no seu 

próprio espaço habitacional. A função do Balneário Público, nas primeiras duas décadas 

mais comprometida com o combate às doenças infecciosas, e o seu funcionamento só 

com água fria, foram factores decisivos para que os banhos nestes estabelecimentos não 

tivessem tido uma maior aceitação por parte da população. 

Mesmo com apoio financeiro do Estado português, os Balneários Públicos, na 

segunda metade da década de 30, ainda não se apresentavam como uma solução viável 

para a Câmara do Porto. O Balneário, quando reaparece, como aconteceu no projecto 

do Bairro da Sé, em 1933, ou no projecto de Abrigo dos Pequeninos em 1935, é ainda 

compreendido como estabelecimento de profilaxia contra doenças contagiosas e sociais. A 

transição observada neste tipo de estabelecimentos fez-se nos finais dos anos 30, quando, 

um projecto desenvolvido para a Zona da Sé, pretendia, também, cuidar da salubridade das 

habitações. Estas preocupações foram determinantes para o futuro destas construções. 

Na verdade, o conhecimento de vários estudos e levantamentos feitos sobre o espaço 

habitacional das ilhas e das casas na área urbana intra-muros mudou a visão e a estratégia 

da Câmara no que diz respeito à edificação de mais balneários, para que a população, sem 

abastecimento de água e saneamento em casa, pudesse beneficiar de melhores condições 

sanitárias. Cruzam-se aqui dois caminhos distintos: as zonas habitacionais das ilhas e a 

zona habitacional da área urbana intra-muros da cidade. Ambas foram melhoradas. Se 

é verdade que a implementação nas ilhas se deu de um modo mais espartano com a 

instalação de cabinas de chuveiros, já a área urbana intra-muros, pelo contrário, recebeu 

as melhores instalações com equipamento próprio de um Balneário Público. 

Acerca da arquitectura dos Balneários desenvolvidos ao longo deste período, pode 

ser sintetizado que o estabelecimento passou por várias fases em que as transformações 
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são reflexo das condições da época e da cultura. Porém, a existência de banheiras, já 

conhecidas nos primeiros dois projectos de balneários destinados ao bairro da Sé, mostra 

uma postura de carácter filantrópico, traduzida na disponibilização de um dispositivo 

sanitário que se começara a disseminar nas casas da classe burguesa a partir dos anos 30. 

Por fim, este esquema dotado de banheiras no Balneário Público representou 

um processo de lavagem lento demais para ter funcionalidade para uma ampla massa 

de população. Nem por isso, o balneário do Barredo, em 1965, recorreu a um esquema 

de cabinas de chuveiros conhecidos nos dois primeiros Balneários Públicos construídos, 

como também aconteceu no projecto para a Junta da Freguesia de Cedofeita. É óbvio 

que mesmo com a construção do Balneário Público do Barredo, este não iria ser capaz de 

servir toda a população que residia, naquela altura, nas habitações insalubres na parte 

urbana intra-muros. 

Por esta razão era de prever a construção de mais Balneários Públicos, edificados 

após da queda do regime, em 1974. Será neste momento que as Brigadas do S.A.A.L.250 

se dedicaram exaustivamente ao estudo de condições de habitabilidade das casas e aos 

levantamentos sociais que, em consequência, levaram à construção de novas tipologias 

de habitação social, edificação de equipamentos públicos, como aconteceu, entre outros, 

com os Balneários. Estas mudanças, tiveram, ainda em linha de conta, os estudos antes 

desenvolvidos que registavam a necessidade dos moradores da zona urbana intra-muros 

usufruirem de novos estabelecimentos sanitários. 

 2.7. Balneários Públicos da terceira fase [1974-2000] 

Serão, agora, abordados os estudos de renovação urbana que levaram à construção 

de Balneários Públicos no período entre 1974-2000. Em Setembro de 1974 foi criado 

o CRUARB (Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira /Barredo) para 

conduzir a operação de renovação urbana no Centro Histórico do Porto. É inquestionável 

que este programa constituiu a maior intervenção na morfologia e no tecido social do 

centro histórico do Porto, levando também à construção de mais Balneários Públicos 

naquela zona da cidade. Como seria de esperar, este gabinete aproveitou os estudos 

e levantamentos produzidos nos anos anteriores, como por exemplo o «Estudo de 

250 Sobre este projecto, importa conhecer a obra de BANDEIRINHA, José António - O Processo SAAL e a 
Arquitectura no 25 de Abril de 1974. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2011. 
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Figura 109. Estudo de um Quarterão na área urbana do Barredo. 
Figura 110. Interior de uma Casa na área habitacional da zona urbana do Barredo. 
Figura 111. Interior de uma Casa na área habitacional da zona urbana do Barredo. 
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Renovação Urbana do Barredo», elaborado pelo arquitecto Fernando Távora durante os 

anos de 1968 e 1969251 . Contou, ainda, com os estudos desenvolvidos pelos estudantes 

do Instituto de Serviço Social entre 1963 e 1968 e com os trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes de arquitectura da ESBAP (Escola Superior de Belas Artes do Porto) durante o 

ano académico de 1967/1968. [Fig. 109] 

O mote estava dado para o desenvolvimento de uma estratégia de renovação urbana 

da zona, sobretudo, quando o arquitecto Fernando Távora, na sequência da «Carta de 

Veneza» lançada em 1964, havia proposto uma nova visão sobre o centro histórico e as 

formas de nele intervir. Pretendia-se

 «que a morfologia física e social do sector deverá ser alterada por um processo 

dinâmico, seguro e permanente de renovação a todos os níveis, dando portanto 

à palavra renovação o seu verdadeiro sentido que é o de continuar-inovando, 

num movimento constante de modificação para melhores condições, mas 

respeitando os valores positivos que porventura possam existir e que não 

deverão, portanto, ser destruídos.»252

Segundo estas directrizes, os trabalhos a desenvolver pelo CRUARB na área previam 

intervenções mais cirúrgicas e mais pontuais que permitissem que a substância existente 

fosse mantida em grande parte e melhorada.253  Ao mesmo tempo, os levantamentos feitos 

tinham trazido à luz  a certeza de que as condições sanitárias e higiénicas das habitações 

não cumpriram sequer as condições mínimas. Esta situação, manifestamente  insuficiente, 

era, ainda, agravada pela sobrelotação dos prédios, a proximidade dos animais do espaço 

doméstico e a ausência de tratamento dos resíduos domésticos. Mesmo que este plano 

não previsse alterações profundas no tecido social, indubitavelmente foi necessário 

realojar uma parte da população para novas habitações.254 

Antigos moradores da zona da Ribeira referem-se à inexistência de casas de banhos 

251 Flores, Joaquim Moura - Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Porto 1969. In Congresso da  
reabilitação do Património, Aveiro: Universidade de Aveiro, 2017, pp. 621-629, trabalho que seguimos 
de perto nestas considerações. 
252 TÁVORA, Fernando - Estudo de renovação urbana do Barredo. Porto: Câmara Municipal do Por-
to (CMP)/Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), 1969, pp. 46-47. Citado a partir de FLORES,  
Joaquim - Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Porto 1969, p. 624. 
253 FLORES, Joaquim - Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Porto 1969, pp. 621-629. 
254 Como nota complementar, talvez se deva referir que, retirada a população, seria mais fácil preparar 
uma parte da área habitacional para a exploração turística, de forma a receber recursos económicos. 
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Figura 112. Planta da implantação do Balneário da Sé. 

Figura 113. Aspetos do Balneário da Sé 

Figura 114. Planta da implantação do Balneário da Sé. 

Figura 115. Aspetos do Balneário da Sé 
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e de quartos de banhos nas casas antigas, sendo que os únicos dispositivos para a higiene 

pessoal em casa eram pequenas ‘baciazitas’ que serviram para lavar a cara.255  Os raros 

dispositivos para a higiene pessoal eram peças sanitárias móveis, com função de bidé, cujo 

exemplo pode ser observado numa fotografias, tirada numa casa na zona urbana intra-

muros.[Fig. 111] Com muita dificuldade, devido à falta de área e aos custos associados, 

as instalações para o banho previstas para este espaço habitacional foram construídas, 

por iniciativa da Câmara, nos arredores destas casas. A estratégia desenvolvida pelo 

CRUARB aproveitou-se da experiência do Balneário do Barredo de 1965, mesmo que a 

arquitectura dos novos estabelecimentos se configurasse em moldes diferentes. Cinco 

destes balneários foram construídas ao abrigo do Plano desenvolvido pelo CRUARB   serão 

agora abordados com mais pormenor, do ponto de vista arquitectónico.256 

Balneário Público da Sé [1974-77]

O primeiro Balneário Público a ser construído localizava-se na zona da Sé, mais 

precisamente num socalco em frente da Igreja dos Grilos. Naquele lugar havia poucas 

ruínas e poucos prédios devolutos. No entanto havia construções sobreocupadas sem 

condições sanitárias mínimas e muito degradadas. Este local pareceu, então, perfeito 

para implantar o edifício do Balneário e Lavadouro, projecto de autoria do arquitecto José 

Gigante. Desenvolvido e construído nos anos 1974-77, situa-se no lado Sul de uma viela 

que corre paralelamente à Rua de Santana. O acesso ao estabelecimento é possível pelo 

Rua dos Mercadores, ou por uma escada, posteriormente construída, que liga o Largo do 

Colégio/Miradouro do Colégio à cota do Lavadouro/Balneário. [Fig. 112] 

A particularidade deste projecto é que o Balneário foi conjugado com um Lavadouro, 

conferindo-lhe, assim, uma dupla utilidade pública. Recorreu-se ao conhecido modelo de 

Lavadouro, usando as telhas como material para a cobertura. Este telhado, em forma de 

pirâmide, cobre toda a área de implantação do edifício, protegendo os 48 tanques de 

lavagem. Além disso, algumas telhas são de material translúcido, para garantir que a luz 

natural entre pela treliça do telhado, contruída em aço e madeira. Para providenciar um 

maior espaço à área foram colocadas colunas de ferro no perímetro e uma única no centro 

255 QUEIRÓS, João - Aleixo. Génese, (des)estruturacao e desaparecimento de um bairro do Porto [1969-
2019]. Porto: Edições Afrontamento, 2018, p. 32-33. 
256 Balneário Público da Sé (1974), Balneário Público de Miragaia (1974), Balneário Público de São  
Nicolau (1993), Balneário Público de Miragaia (1999). 
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Figura 116. Balneário Público  na rua de Miragaia, fotografia. 
Figura 117. Balneário Público  na rua de Miragaia, planta. 
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da área, onde as vigas horizontais convergem concentrando uma grande parte da carga 

nesse ponto. Esta quantidade de luz natural que envolve as lavadeiras na parte superior 

do edifício, contrasta com a iluminação do balneário, na parte inferior que é muito mais 

reduzida.

Aí, encontra-se uma sala de espera com uma mesa de rececção na parte Sudoeste, 

balneários para os dois sexos, com cabinas de chuveiros na parte de trás. Somente a zona 

de acesso à sala de espera insere aberturas, permitindo, assim, que também o balneário 

seja iluminado.  

O elemento programático com maior expressão comum na parte do balneário é a 

sala de espera com bancos de dois lados, situados atrás de uma fachada com uma série 

de janelas de guilhotina em madeira. Estas janelas, também usadas nos prédios antigos 

da cidade, são um elemento arquitectónico que ajuda a relacionar este edifício com a 

sua área envolvente. O Balneário contrasta os demais construídos anteriormente, por 

ser o primeiro que, em grande parte, apresenta uma dimensão subterrânea. Não tendo 

janelas suficientes para o exterior, o balneário não apenas recorre à iluminação eléctrica 

no interior como também necessita de ventilação mecânica. Esta ventilação é feita através 

de um ventilador na sala de espera, através de uma abertura circular na parede exterior 

que é tapada com uma rede de ferro. 

Balneário Público na Rua de Miragaia [1978]

Um outro Balneário Público foi construído em 1978, na Rua de Miragaia, oferecendo 

aos moradores daquela zona um estabelecimento sanitário de uso comum. O edifício 

encontra-se em frente do parque de estacionamento da Alfândega Nova, numa cota 

subterrânea da rampa que liga a Rua Nova da Alfândega com a Rua de Miragaia. [Fig. 

118] O projecto destaca-se visivelmente no espaço urbano porque se trata de um edifício 

autónomo. A parede exterior na fachada principal é construída em granito, tal como o 

muro existente em baixo da rampa que, ao contrário da parede do balneário, apresenta 

uma inclinação. Existe uma certa semelhança com o projecto do balneário construído em 

1940 em baixo do Terreiro da Sé; os dois foram projectados como edifícios, prolongando a 

esplanada da cota superior e integrando-os numa cerca/balaustrada que corre em volta. 

O esquema interior do Balneário Público na Rua de Miragaia aproveitou-se de modelos 

já conhecidos, com duas alas separadas para os dois sexos e com entradas próprias [Fig. 
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Figura 118. Balneário Público na Rua Senhora da Luz, fotografia. 
Figura 119. Planta do Balneário Público na Rua Senhora da Luz. 
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119]. Cada balneário contém duas casas de banho e uma cabina de chuveiro, e o dos 

homens têm mictórios e, no das mulheres, foi inserido um compartimento para o cilindro. 

Porém, cada balneário, além da porta de entrada, tem duas janelas situadas na fachada 

principal, todas elas alinhadas com um mesmo ritmo métrico. Torna-se compreensível 

que, pela ausência de ventilação mecânica, o espaço interior subterrâneo seja ventilado 

com dificuldade, mesmo que as cabinas de chuveiros disponham de uma janela própria. 

Não é claro se foi esta condição que constrange o seu uso, mas certo é que segundo 

informações da Junta de Freguesia, o balneário, logo após a sua abertura, entrou em 

decadência, levando, pouco depois, ao seu encerramento.257 

Para além das razões já apresentadas, o fecho deste serviço, construído pela 

Câmara Municipal, pode, ainda, encontrar uma explicação na inexistência de um balcão 

de atendimento e de pessoal responsável para prover ao controlo da sua utilização. Seja 

como for, a partir deste momento, todos os Balneários Públicos vão incluir balcões de 

atendimento com empregados que fiscalizam e controlam o seu funcionamento.

Balneário Público na Rua Senhora da Luz [1980]

O Balneário Público, junto à praia dos ingleses, foi construído na década de 80, nas 

imediações de um Lavadouro que já existia junto ao Mar. Consideramos a sua construção, 

independentemente da probabilidade de não ter tido serventia para a população local da 

Foz no que diz respeito às questões da higiene pessoal. A sua proximidade da praia, tal 

como a existência de um compartimento próprio destinado ao banheiro, dá-nos a ideia de 

ser esta a principal serventia para os banhistas. 

Porém, é interessante examinar este projecto com base na sua arquitectura. O 

edifício encontra-se em grande parte inscrito no subsolo, seguindo o princípio dos dois 

Balneários Públicos anteriormente abordados. Importa destacar que este estabelecimento, 

pela primeira vez, se afasta do conceito que prevê uma implantação quadrangular/

rectangular. O edifício representa dois corpos ligados, em que um apanha o alinhamento 

da rua em frente. Os balneários para os dois sexos têm entradas separadas, acessíveis 

pelas escadas da frente. Existe um único balcão de atendimento no balneário dos homens. 

O sistema de ventilação mecânica, bem como a iluminação eléctrica, muito necessária 

porque nos compartimentos no fundo do edifício não existem janelas para exterior, foram 

257 Informação disponibilizada pelo responsável do gabinete da Junta de Freguesia de São Nicolau  
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Figura 120. Planta e corte do Balneário Público do São Nicolau. 



229

fundamentais para garantir a sua operacionalidade. O cariz subterrâneo do edifício, com 

as desvantagens da fraca iluminação e ventilação natural, beneficia, por outro lado, do 

seu desaparecimento da perceção pública, estando coberto por relva. Esta concepção 

arquitectónica constitui uma característica que muitos outros estabelecimentos sanitários 

também apresentam.

Balneário Público de São Nicolau [1993]

O Balneário Público na zona de São Nicolau, na margem do Douro, foi projetado 

pelos arquitectos Rosário Abreu e Paulo Providência, em 1993, sendo este um trabalho 

desenvolvido e promovido pelo gabinete de CRUARB.  O lugar da sua implantação não se 

encontra muito longe do antigo Posto de Banhos, que, nos finais do séc. XIX foi destruído 

para dar acesso ao edifício da Alfândega Nova. Situado entre a Rua da Reboleira e da 

Rua do Outeirinho, o estabelecimento conjuga o funcionamento de um balneário e um 

lavadouro e recorre à estratégia, já praticada, de construir o edifico inteiramente no 

subsolo. Segunda arquitecta Rosário Abreu, conseguiu-se, assim, conceber uma praça na 

mesma cota da adjacente à Rua da Alfândega, e atender aos requisitos de protecção de 

monumentos nacionais. Na verdade, sabe-se que existiu um anteprojecto de um Balneário 

Público previsto para aquele lugar que se iria destacar visivelmente no espaço público. 

Tal proposta foi reprovada pela Direcção Nacional do Património Cultural, porque não se 

permitia a construção de novos edifícios nas imediações de igrejas classificadas, tal como 

era o caso da igreja de São Francisco em São Nicolau. 

Mesmo que o Balneário de São Nicolau se encontre num subterrâneo, o projecto 

destaca-se, neste conjunto de Balneários Públicos construídos na terceira fase, porque, 

pela primeira vez, conjuga o lavadouro e balneário dentro de um espaço só. Vê-se na 

planta do projecto [Fig. 122] que estavam previstos vários compartimentos: uma sala 

comprida com os tanques de lavagem, iluminados por uma clarabóia no tecto [Fig. 123], 

os balneários com as cabinas de chuveiros justapostas, as instalações sanitárias gerais, 

tudo isto acessível directamente pelo lado da rua. Logo na entrada principal também fica 

situado o balcão de recepção, inserindo, ainda, um espaço onde as máquinas de lavar 

estão situadas. Estas máquinas foram pensadas pela arquiteta Rosário Abreu, que assim 

quis que o estabelecimento também garantisse uma outra funcionalidade, num momento 

em que este tipo de electrodoméstico já começava a ser instalado em muitos espaços 
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Figura 121. Balneário do Balneário Público do São Nicolau, 
Figura 122. Lavadouro do Balneário Público do São Nicolau
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habitacionais naquela zona urbana. O lavadouro no interior serve hoje, em primeiro lugar, 

para a lavagem de grandes peças como, entre outras, carpetes, e as máquinas de lavar 

ainda encontram utilidade para alguns moradores daquela zona urbana, prolongado 

assim o uso deste estabelecimento público. 

O espaço arquitectónico destaca-se nesta série de Balneários Públicos, por ser 

construído, pela primeira vez, inteiramente em betão à vista. Os azulejos, usados noutros 

Balneários para revestir paredes, são, neste caso de São Nicolau, usados de uma forma 

mais subtil, tapando apenas a parte de baixo das paredes do balneário até à altura das 

cabinas de madeira. [Fig. 124] Também o chão é libertado do uso excessivo de azulejos, 

constituído aqui apenas por uma superfície lisa de uma laje de betão. A própria constituição 

espacial é algo que diverge da de outros balneários construídos, especialmente no que diz 

respeito ao corredor de distribuição entre os balneários e o lavadouro que, deste modo, 

estabelece uma relação muito clara entre estas duas funções e os respectivos utilizadores. 

O Balneário Público de São Nicolau não foi o último a ser construído. No final 

da década de 90 encontramos ainda mais um exemplo, na zona de Miragaia, com 

características arquitectónicas parecidas.  

Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga [1999]

O Balneário Público na Rua de Tomás Gonzaga foi, também, uma obra promovida 

pelo gabinete do CRUARB. Já em 1993 foi levantada a ruína que se encontra entre a 

Rua Tomás Gonzaga e a Viela da Baleia, albergando, aí o Balneário que se edificou em 

1999. Obra em três pisos, segue o mesmo princípio programático do Balneário de São 

Nicolau e também integra um Lavadouro e máquinas de lavar. Com esta construção foram 

preservados os traços da anterior, continuando a existir, no rés-do-chão de cada lado da 

rua, a parede do perímetro em granito. No lado da Rua Tomás Gonzaga encontra-se a 

entrada principal através da qual se alcança o salão de entrada. Depois, segue-se, junto 

ao balcão de recepção, o espaço das máquinas de lavar, com uma vista para o rio Douro 

facilitada pela janela virada a Sul. Por outro lado, no mesmo piso existem os balneários 

para os dois sexos, cada um com uma cabina de chuveiro e casa de banho. Os balneários 

não contêm janelas para o exterior, antes são iluminados por clarabóias e revestidos com 

azulejos quadrangulares azuis. 

Descendo pela escada chegamos ao piso 1, que contém um outro espaço para 
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Figura 123. Planta do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
Figura 124. Planta do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
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máquinas de lavar, bem como um espaço exterior acessível. Descendo mais um lanço, 

chegamos ao nível do rés-do-chão onde se encontram os tanques do Lavadouro. Este 

espaço apresenta uma mesma articulação para o exterior como acontece no Balneário 

Público de São Nicolau, tem uma clarabóia retangular e dois portais virados para a Viela 

da Baleia que iluminam o seu interior.

    

2.8. SÍNTESE

Acreditamos ter interesse fazer uma síntese sobre o que até aqui foi registado a 

respeito dos balneários no Porto. Desde cedo fomos alertados para o valor cultural e 

social que lhes assiste, enquanto projectos pensados para uma comunidade que os acolhe 

e insere. Na realidade, desde as comunidades castrejas e romanas, que as práticas do 

banho funcionaram como um elemento de coesão, inscrevendo-se no quotidiano e, de 

forma particular, nos rituais comunitários. Enquanto, para os romanos, o banho público 

continha uma visível conotação de sociabilização e uma clara noção de bem-estar, também 

o tempo medieval conseguiu preservar esta herança em moldes mais visíveis do que, à 

partida, se poderia prever. Nesta época, é conhecido que os estabelecimentos balneares 

sofreram uma transformação em que, não raras vezes, o consumo excessivo de álcool e 

a prostituição, obrigaram estes estabelecimentos a cumprir uma existência mais recatada 

na cidade, muitas vezes com um funcionamento à margem da lei. Não menos infeliz foi 

a estigmatização destes estabelecimentos de banhos face às epidemias que, ao longo de 

séculos flagelaram as comunidades europeias. Já no final na época contemporânea o acto 

de lavagem foi, novamente, inserido nas exigências culturais que, dada a secularização da 

medicina, viu novas oportunidades para se impor nas sociedades. 

Assim, também no Porto do séc. XIX é reconhecível o esforço de médicos para a 

construção de novos estabelecimentos balneares na cidade. É notável que mesmo os 

tradicionais conceitos sobre a lavagem, especialmente o uso de água quente, levou a 

que se pudessem estabelecer novos estabelecimentos balneares. No Porto, promovidos 

pela hidroterapia medicinal, estes reaparecem na segunda metade do séc. XIX, numa 

situação em que introdução de actos de lavagem não se confinava a uma mera higiene 

pessoal. Testemunho disto é o facto de que os estabelecimentos balneares aparecem num 

quadro da sociedade em que acto de lavagem é associado a um acto de prazer, onde se 

consumiam bebidas e durante a frequência dos banhos turcos. Tal é verificável na barcaça 
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Figura 125. Cortes do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
Figura 126. Alçado do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
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no rio Douro e no estabelecimento de Casas de Banhos na Rua 31 de Janeiro. Todo este 

desenvolvimento de estabelecimentos de banhos no Porto viu o seu fim abrupto com a 

eclosão da epidemia da Peste Bubónica. «A dura lição que o Porto recebeu em 1899 com 

a Peste Bubónica, enraizou em muito espirito a ideia de que a higiene não é uma palavra 

vã, assentando assim a necessidade de prevenir novos ataques de doenças infecciosas.»258 

Tornava-se claro que o acesso até aí limitado aos estabelecimentos balneares foi algo que 

não foi suficiente para alterar os hábitos de higiene e para prover às doenças infecciosas. 

A construção de mais estabelecimentos balneares era, portanto, um passo certeiro para 

que uma maior parte da população tivesse acesso às instalações sanitárias.

O Dr. José Coelho D’Andrade usa no seu livro «O Saneamento é a primeira Condição 

para a Salubridade do Porto» o acontecimento histórico da Peste Bubónica como 

argumento para justificar esta criação da rede sanitária no espaço urbano da cidade. 

Este desenvolvimento que se deu mais visivelmente a partir dos anos 30, sem dúvida 

levou à introdução de actos de lavagem no espaço privado, favorecendo melhores 

padrões de saúde em que o «processo da higiene corresponde o maior grau da civilização 

moderna.»259 No entanto, a mera criação da rede sanitária no Porto, não conseguir fazer 

que as instalações sanitárias fossem instaladas em todo espaço habitacional. Excluída 

deste desenvolvimento era a população menos favorecida. Daí que, ao longo do sex. XX, 

se explique a necessidade de mais Balneários Públicos que ajudaram esta camada da 

população a superar a ausência de instalações próprias em casa. 

Se é verdade que os primeiros dois Balneários Públicos ainda se inscreveram numa 

situação em que este tipo de estabelecimento serviu, em primeiro lugar, para combater as 

doenças contagiosas, os Balneários construídos na segunda parte do séc. XX funcionaram 

mais como estabelecimentos para a higiene pessoal, apoiando assim a salubridade 

habitacional. Mesmo assim, a funcionalidade de Balneários Públicos no Porto prendeu-

se em primeiro lugar a uma necessidade de higiene pessoal e menos a uma vontade de 

receber uma cura hidroterapêutica, razão que tinha levado a população mais favorecida a 

frequentar estes estabelecimentos balneares durante o séc. XIX. 

Os Balneários Públicos servem ainda hoje em dia uma parte da população do Porto 

para a higiene pessoal, e é inteiramente claro que a ausência de espaços habitacionais 

sem instalações sanitárias para tomar banho se tenha, entretanto, manifestado. Tudo 

258 D‘ANDRADE Dr. José Coelho - O Saneamento é a primeira Condição para a Salubridade do Porto.  
Porto: Ramire Aranha, Filho e Loubet Lda Publicitarios, 1929, p. 22. 
259 Idem, p. 25. 
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Figura 127. Fotografias do interior do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
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aponta, de resto, para que esta seja uma realidade que não é exclusiva no espaço da 

cidade do Porto. Com efeito, «A nível nacional, os Censos feitos em 2011 pelo Instituto 

Nacional de Estatística apontam para 156 mil pessoas a viver sem instalação de banho 

ou duche.»260  Torna-se assim claro que o Balneário Público manteve a sua importância 

para um segmento não negligenciável da população. Relacionado com o tempo actual 

em que esta dissertação é desenvolvida podemos destacar que os Balneários Públicos 

mantiveram grande importância para uma parte da população, no quadro da pandemia 

de Covid-19, que eclodiu no iníco do ano 2020. No entanto, como sabemos, durante 

alguns meses os Balneários Públicos no Porto ficaram encerrados, o que não acontecia 

pela primeira vez - já na época medieval durante as várias epidemias se tinha constatado 

um tal encerramento.261A exclusão de banhos para uma parte da população tornou-se 

assim mais uma vez problemática, especialmente porque a higiene pessoal é essencial na 

prevenção contra o contágio tornando-se fundamental para a salubridade pública. 

Por fim, não deve ser esquecida a importância que os edifícios construídos na 

terceira fase - incluindo balneários e lavadouros - tiveram para que estes estabelecimentos 

públicos também se entendam, hoje, como espaços sociais apetecíveis para a população 

local. A implantação de uma lavandaria mecânica nos Balneários Públicos não é apenas 

uma funcionalidade pública que serve pessoas menos favorecidas, mas é também uma 

acção que se inscreve num plano de exigências ambientais em que a existência de uma 

máquina de lavar em cada casa particular se torna algo questionável. Já em 2001, por 

ocasião do “Porto 2001”, se previa a instalação de uma lavandaria num novo Balneário 

Público.262  Um projecto do arquitecto Camilo Cortesão previa, além disso,  a inclusão de 

um café e uma esplanada, no local que iria substituir o antigo e emblemático balneário 

no Largo Viriato. São então estes componentes, tais como as lavandarias, os cafés e 

esplanadas que, também do nosso ponto de vista, podem ajudar o Balneário Público de 

hoje a encontrar a sua utilidade para cidade. 

A nossa proposta de Banho Público para a cidade do Porto, deve, assim, tomar 

em conta as mencionadas funcionalidades complementares, já existentes ou pensadas 

para outros Balneários Públicos. A nossa opção é, assim, a de cumprir um programa que 

260 CARVALHO, Rita Pereira - Balneários públicos. Os banhos que são para todos e custam um euro.  
Públicado no Jornal I, de 9 de Abril de 2019.
261 MOREIRA, Cristiana Faria - Balneários públicos: da peste bubónica à covid-19, a ajuda no combate a 
epidemias. Jornal Público, de 1 de Junho de 2020. 
262 PEREIRA, Ana Cristina - Porto 2001 tenciona demolir balneários do Largo do Viriato. Jornal Público de 
6 de Abril de 2001.



238

Figura 128. Fotografias do interior do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. 
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congregue a maior parte de virtualidades visíveis ou escondidas em cada uma das épocas 

temporais que, também, conheceram a prática do banho.

O Banho Público compreende-se, assim, como estabelecimento terapêutico, 

fornecendo também um espaço social de relaxamento e bem-estar. Optamos por uma 

construção nova de um Banho Público que assim ajuda a fixar este conceito em função da 

cidade, libertando-se de uma mais redutora função de prover à higiene pessoal. 

No próximo capítulo abordaremos as estratégias para a sua implementação na 

cidade, a apropriação de um espaço existente no reservatório do Amial e a sua composição 

arquitetónica.  
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3. Projecto do Banho Público do Carriçal 

 3.1. A estratégia para a sua implementação na cidade 

Para a presente dissertação tornou-se essencial o conhecimento de um antigo 

reservatório das Águas do Porto, situado no Amial, freguesia de Paranhos - sítio ideal 

para implantar o projecto de um novo Banho Público no Porto. Esta consciência advém 

do facto de este reservatório, tal como outras infra-estruturas existentes no parque de 

equipamentos da empresa das Águas do Porto, não se encontrar em funcionamento, 

ao que acresce a vontade da empresa pretender requalificar estes espaços através de 

implantação de novos programas que lhes possam fornecer um novo uso. Pretendemos, 

assim, usar as sinergias do «Programa de valorização do património da empresa Águas 

do Porto, EM», que nos permitem enquadrar o nosso projecto no âmbito de um antigo 

reservatório situado na zona do Amial. 

Um relatório de 2015, desenvolvido pelo gabinete de arquitectura «Atelier 15», 

abordou diversas possibilidades programáticas para tais equipamentos sem uso, definindo 

uma visão geral direcionada para a valorização deste património da empresa.263  Os seus 

objectivos dividem-se em quatro pontos, cuja finalidade é criar parâmetros para a melhor 

avaliação de uma realidade que se apresenta multifacetada. No relatório complementa-se 

esta ideia quando se lê que 

«igualmente importante, por outro lado, foi assumir a necessidade de assegurar 

uma combinação de usos diversificados, dotando assim estes diferentes espaços 

e equipamentos de uma desejável polivalência e versatilidade, nomeadamente, 

em complementaridade com outras estruturas urbanas e culturais que com elas 

se possam vir a relacionar.»264 

Torna-se compreensível que a proposta não apenas pretenda valorizar o património 

do ponto da vista da sua construção e da sua história, mas, além disso, apresente conceitos 

que visam a incorporação de outras estruturas urbanas e culturais, permitindo, assim, 

263 ÁGUAS DO PORTO - Relatório Programa de valorização do património da empresa Águas do Porto, 
EM. Porto, Setembro 2015, p. 5. 
264 ÁGUAS DO PORTO - Relatório Programa de valorização do património da empresa Águas do Porto, pp. 
4-5. 
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interligar o património com as comunidades locais. Não menos importante, é destacar que 

muitas destas estruturas patrimoniais se encontram em áreas urbanas menos conhecidas, 

cuja valorização também iria contribuir para uma qualificação dos diferentes contextos 

urbanos da cidade em que se inserem, dotando-os de um valor acrescentado para os 

cidadãos. A empresa Águas do Porto pretende, deste modo, promover uma aproximação 

ao público, responsabilizando-se, no âmbito das potencialidades da cidade, por oferecer 

várias atividades culturais e de lazer relacionadas com o elemento da água e a história 

do seu património. Para tal, como já referimos, a empresa definiu quatro tipologias de 

intervenção que assentam em ações de cariz artístico-cultural e patrimonial. Em todas 

elas, deve ser tida em consideração a presença da água na cidade do Porto, no passado 

e no presente, difundindo, desta forma, uma «internacionalização deste património 

histórico, na perspetiva de promover uma rede de cidades europeias cujos projectos de 

abastecimento público de águas foram concebidos e implementados, em determinado 

período, pela Compagnie Générale des Eaux pour l´Étranger.»265 

A primeira tipologia aponta para “ações de cariz cultural-patrimonial nos bens, 

espaços e equipamentos, de modo a alicerçar um discurso consistente em torno da história 

e memória da empresa”266, prevendo, até, acções de cariz museológico. Neste quadro de 

acções extremamente comprometidas com a rentabilização de espaços desactivados e, 

ao mesmo tempo, dotadas de um compromisso muito louvável com o desenvolvimento 

da interacção entre o público e a cidade, inscreve-se facilmente o nosso projecto de 

Banho Público, até porque o próprio desenvolvimento da rede sanitária urbana no Porto 

sempre esteve relacionado com as questões de higiene, preocupação que evoluiu a par do 

desenvolvimento da cultura dos banhos no espaço habitacional. 

A segunda tipologia pretende acolher e desenvolver diversos tipos de atividades 

culturais e artísticas, particularmente no domínio das áreas performativas das artes 

visuais e da música: «Trata-se de uma aposta na disponibilização de espaços patrimoniais, 

associados à água e ao seu abastecimento público, que possam ser cenários de algumas 

atividades performativas, em programação regular ou mais pontual.»267  

A terceira tipologia relaciona-se com objectivos socioculturais diversos, tanto 

desportivos, como lúdico-culturais ou educativos sempre com uma visível intencionalidade 

265 ÁGUAS DO PORTO - Relatório Programa de valorização do património da empresa Águas do Porto, 
p.5. 
266 Idem. 
267 Idem, p.6. 
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Figura 129. Fotografias aéreas do Bairro do Regado e zona envolvente incluindo o reservatório de água. 
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social. Por esta razão, também esta vertente pode servir para acolher o projecto de 

Banho Público, cujos contornos estão intimamente relacionados com a utilidade social, 

oferecendo, igualmente, aos visitantes uma vivência lúdico-cultural. Acresce, ainda, e 

não menos importante, a possibilidade que tal espaço oferece para a leitura, num espaço 

privilegiado de relaxamento, promovendo-se de igual forma uma faceta educativa. 

Por fim, propõe-se uma quarta tipologia que incide na exploração do património 

para fins comerciais, na qual, «a sua exploração e utilização não se compadece com 

programa exclusivamente de iniciativa pública.»268  

Em resumo, o reservatório do Amial, tal como se acabou de referir, permite incorporar 

o projecto do Banho Público através da sua inclusão numa variada tipologia de actividades 

socioculturais, fazendo sobressair uma também importante visão de estratégia cultural 

e patrimonial. Essas duas tipologias devidamente conjugadas, mesmo que partindo de 

características diferentes, não se contradizem se integradas no projecto em causa, mas 

mantêm uma certa autonomia na sua funcionalidade. 

Se até aqui foi abordada a estratégia para a implementação do Banho Público no 

Reservatório do Amial, usando, como base, o «Programa de valorização do património 

da empresa Águas do Porto, EM», cumpre apresentar uma aproximação ao lugar da 

intervenção do projecto. Será o que faremos nos pontos seguintes. 

3.2. Localização e Caracterização 

O reservatório do Amial encontra-se na Freguesia de Paranhos, no limite Norte-

Nordeste da cidade do Porto. No âmbito do referido município, Paranhos confina com 

a Freguesia de Campanhã a Oeste, a Sul com a freguesia do Bonfim, Santo Ildefonso e 

Cedofeita e a Este com a freguesia de Ramalde. Além das fonteiras internas, Paranhos 

confina com Rio Tinto, freguesia do Concelho de Gondomar, Pedrouços, freguesia do 

Concelho da Maia e S. Mamede Infesta, freguesia do Concelho de Matosinhos.

Face a estas balizas, a freguesia de Paranhos integra-se numa rede de vizinhança 

com as zonas limítrofes da cidade as quais, desde tempos antigos, marcavam os limites da 

zona alfandegária do Porto. Tais limites eram assegurados pela Estrada da Circunvalação, 

inaugurada em 1896269, onde se acredita terem estado referenciados 13 postos de recolha 

268 Idem. 
269 SILVA, Mariana Helena Godinho da - Em Ruína: O território da Estrada da Circunvalação do Porto 
como última „muralha“ da cidade. Porto, FAUP, 2019, p. 37. 
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de impostos, exigidos para a entrada de bens na cidade. Extinto em 1922 o conhecido 

imposto Real da Água,  a Estrada da Circunvalação marca, desde então, o limite do 

concelho do Porto e ocupa, na sua totalidade, 16 Km.270 

Actualmente, a freguesia de Paranhos caracteriza-se por ser a maior freguesia do 

município e a quinta maior do país. A sua maior evolução demográfica registou-se no 

final do século XIX, fruto da fixação de novas fábricas, sobretudo no âmbito da indústria 

têxtil algodoeira. No Censo de 2011, conta com 44.298 habitantes registados.271 Com 

a afirmação das actividades industriais, uma nova população fixou-se na freguesia, na 

cidade e na área metropolitana do Porto, favorecendo o desenvolvimento de uma rede 

de transportes rodoviária eléctrica, que atravessava toda cidade. Duas das suas linhas 

atravessavam a freguesia de Paranhos e funcionaram até à década de 80, altura em que 

foram encerradas. Paranhos mantém, na actualidade, um serviço público de autocarros 

com várias linhas e, em 2005, recebeu de novo uma linha rodoviária elétrica [neste caso, a 

Linha D – Metro do Porto] que hoje liga Vila Nova de Gaia ao Hospital de São João. 

A freguesia de Paranhos enquadra-se nas zonas da cidade com ocupação mista, 

reunindo a este propósito projectos de iniciativa privada e pública. Os primeiros 

resultam sobretudo na construção de zonas habitacionais e de comércio. Já os segundos, 

dependendo dos períodos considerados, incluem práticas de promoção da habitação 

social e a instalação de diversos equipamentos públicos. Destes, sobressaem pela sua 

importância para a cidade, os projectados no âmbito dos planos directores e reguladores 

de 1947-52 e de 1962. Relevantes para as considerações sobre esta área urbana, estes 

planos visaram a organização das zonas residenciais homogéneas e a «criação de novas 

vias de penetração, traçadas sobre terrenos rurais e ao longo dos quais não fosse 

permitida a edificação».272 Digna de menção é a criação da Via de Cintura Interna que, 

desde a sua concepção em 1963, formou, a partir da década de 80 e a par com a Estrada 

de Circunvalação, uma segunda “barreira física”, estabelecendo desta forma um perímetro 

dentro qual coexistem, lado a lado, grandes polos de utilidade pública, tais como o Hospital 

Universitário de S. João, o Instituto Superior de Engenharia do Porto, hoje Politécnico do 

Porto, e o Pólo Universitário da Asprela. [Fig. 128] 

270 Idem, p. 48. Cfr. MARÇAL, Horácio. Estrada da Circunvalação: antiga linha de fiscalização e cobrança 
do denominado imposto do “real de água”. O Tripeiro. Porto: 6ªsérie, ano 11, nº7, 1971, pp. 193-195. 
271 MARTINS, Isabel - Censos 2011. Mudanças Demográficas. Porto, Câmara Municipal do Porto e  
Direcção Municipal do Urbanismo, 2014, p. 65.
272 AMORIM, Maria Alexandra Martins Soares de - Porto, a cidade planeada - 1930/1980. Porto: Faculdade  
de Engenharia da Universidade do Porto, 1998, p. 152. Dissertação de Mestrado em Planeamento e 
Projecto do Ambiente.
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Figura 131. Vista para o Bairro do Carriçal e o Reservatório do Amial. 
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Na segunda metade do séc. XX, mais concretamente na década de 60, a urbanização 

desta zona da cidade implicou a criação de uma rede sanitária urbana (saneamento e 

abastecimento de água), que, por razões topográficas, precisava de ser melhorada. Assim, 

lê-se no Relatório e contas da gerência da empresa das Águas do Porto elaborado em 1962 

que: 

«Como algumas das zonas de distribuição têm uma área muito extensa, e os 

respetivos Reservatórios de alimentação, por condições de ordem topográfica, 

lhes ficam excêntricos, acontece que em determinados locais da periferia 

daquelas mesmas zonas, por efeito da perda da carga em percurso, nos períodos 

de grandes consumos e nas horas de ponta, se verifica uma quebra acentuada 

de pressão no abastecimento de água, que, por esse motivo, deixa de chegar 

aos andares mais elevados dos prédios.»273

A história também revela que, desde o início da ocupação das habitações públicas 

do Bairro do Carriçal, em 1961, os moradores eram obrigados a abastecer-se de água 

numa fábrica próxima, servindo-se de baldes para o efeito. Foi esta a razão que levou 

à construção do reservatório do Amial, com a finalidade de prover às questões de 

abastecimento, resolvidas em 1963, data em que a obra do reservatório foi concluída. Esta 

construção está, assim, visivelmente ligada ao desenvolvimento urbano, particularmente 

à construção da habitação pública que, necessariamente, favoreceu um aumento da 

população aí residente e, consequentemente, um maior consumo de água. 

Salta à vista uma relação muito estreita entre a construção do Reservatório do 

Amial no Bairro do Carriçal, e o desenvolvimento urbano registado, principalmente, na 

segunda metade do séc. XX. Nos dias de hoje, este desenvolvimento abrandou ou até 

estagnou, colocando a descoberto uma área urbana de ocupação mista na qual alguns 

traços da ruralidade - característica de épocas anteriores -, ainda sobrevivem. Podemos 

também concluir que o local para a implantação do Banho Público usufrui, em termos 

de acessibilidades, de boas ligações, tanto ao nível de transporte particular, com acessos 

imediatos pela Estrada de Circunvalação e pela Via de Cintura Interna, quanto ao nível 

dos transportes públicos, com o acesso à linha amarela de Metro do Porto [Linha D], com 

paragem no – IPO, a 1km de distância, como já se referiu.

273 ÁGUAS DO PORTO - Relatório e contas da gerência do ano de 1962, p. 26.
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Figura 133. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, 

Figura 132. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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3.3. Levantamento do terreno

Pretendemos, neste capítulo, registar os fenómenos e características físicas do 

terreno do Reservatório do Amial, tornando mais fácil a sua descrição. Na verdade, a 

investigação feita no terreno fará sobressair determinadas qualidades que, por certo, 

permitirão valorizar a nossa proposta para um novo projecto naquela localização. Como 

escreveu Álvaro Siza: «o arquitecto é um detetive... um amador de puzzles, sugere uma 

busca de pistas que possam revelar a estrutura formal e essencial e uma compreensão das 

forças ativas na localização, com base para uma filosofia de intervenção.»274 

Neste sentido, as características inerentes ao terreno não revelam apenas os traços 

da sua configuração ao longo do tempo tornando-o classificável, mas também servem 

como «estruturas formais e essenciais», qualidades que podem ajudar no processo da 

sua transformação. As características da sua localização são várias e não são apenas 

formadas pelas partes fisicamente visíveis, como acontece com a topografia do terreno 

e a tectónica do reservatório. Por exemplo, os fenómenos atmosféricos e os fenómenos 

meteorológicos, que variam ao longo de tempo e das estações, devem ser igualmente 

mencionados. Quanto mais o projecto de intervenção tomar estes fenómenos e elementos 

em consideração, mais facilmente pode aproveitar as suas valências e obter um melhor 

resultado final. Deste modo Frampton, em trabalho que seguimos de perto,275  afirma 

que o projecto de arquitectura forma parte de uma cultura autóctone, em contraste com 

os métodos de trabalho de uma civilização universal que não toma em consideração os 

fenómenos e as características locais. Continua o autor, esclarecendo que 

«A transformação de uma topografia irregular num local plano é claramente 

um gesto técnico que aspira a uma condição de absoluta indiferença, enquanto 

transformar o mesmo local para receber a forma faseada de um edifício é um 

compromisso no acto de “cultivar” o local.»276 

274 Tradução do autor. „Project for a City“, citado a partir de QUINTÃO, José - A arquitectura de Álvaro 
Siza, Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988, p. 134.
275 FRAMPTON, Kenneth - Towards a critical regionalism. GSD 7212 - Issues in Architecture. Harvard 
Design School, 1981.
276 Tradução do autor. FRAMPTON, Kenneth - Towards a critical regionalism, p. 3: «The bulldozing of 
an irregular topography into a flat site is clearly a technocratic gesture which aspires to a condition of  
absolute placelessness, whereas the terracing of the same site to receive the stepped form of a building 
is an engagement in the act of „cultivating“ the site.»
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Figura 134. Planta da implantação do Reservatório do Amial. 
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Aproveitando estes ensinamentos, pretendemos investigar as características 

topográficas do terreno, rastreáveis até ao início da alteração decorrente da construção 

do reservatório. Serve de exemplo ilustrativo uma fotografia do ano da construção que 

nos mostra a sua localização num planalto ligeiramente elevado. [Fig.130 e 131]

No lado Sul e Oeste do terreno, um murete forma o limite a partir de qual o terreno 

começa a inclinar para a envolvente interior do Bairro do Carriçal. Este murete, na parte 

Sul-Leste do terreno, foi executado em degraus, adaptando-se desde modo à topografia do 

lugar. Em suma, podemos afirmar que a construção do reservatório no terreno dentro do 

Bairro Carriçal não apenas aproveitou as condições favoráveis, tais como uma localização 

numa superfície plana, mas também a sua proximidade de núcleos de habitação social 

que pretendia melhorar. Tudo isto foi feito tendo em consideração a possibilidade de 

manter a coexistência de traços da presença anterior, como acontece com os antigos 

muros existentes. 

Além das suas características topográficas, o terreno apresenta particularidades 

no quadro da qualidade paisagística, um facto que o diferencia da área envolvente. 

Destacamos a existência de dois sobreiros, característica paisagística particular e única nas 

proximidades. Estes sobreiros, já existentes na altura da construção do reservatório, são 

árvores com uma certa idade e altura considerável (ditas, de grande porte) e começam 

a estender-se para fora do terreno, impedindo a passagem da luz para iluminar algumas 

janelas dos blocos de habitação do Bairro do Carriçal. Seria ideal conseguir preservar a sua 

manutenção, mas tal significaria uma deficiente iluminação para os moradores. Tornaram-

se, assim, obstáculos complexos pelo que consideramos necessária a sua eliminação. 

Relativamente ao limite do terreno, este é cercado por um muro de pedras de 

granito a Norte/Este e por uma cerca metálica instalada posteriormente no limite Sul/

Oeste do terreno, na qual marca uma barreira física, restringindo o acesso ao planalto. 

Sabemos que, na altura da construção do reservatório, esta cerca ainda não existia, o que 

permitia à comunidade local aproveitar-se da área para fazer churrascos, por exemplo, 

durante as festas da cidade, no dia de São João, segundo informação fornecida por um 

antigo morador do Bairro do Carriçal. Durante a transformação do terreno em torno do 

reservatório não foi apenas a cerca que estabeleceu uma nova barreira física, mas também 

o muro alto que separa a envolvente do Bairro do Carriçal da restante área habitacional, 

como revela ainda a fotografia do ano 1962. [Fig. 131]

A parede do perímetro nestes lados do terreno, também de altura considerável (5-6 
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Figura 135. Reservatório do Amial. 
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metros), prolonga-se ao longo do Bairro. Congrega vários materiais diferentes na origem 

da sua construção, tais como, elementos de granito na base, e, na parte superior, entre 

outros, tijolo e betão. No topo encontramos arame farpado - elemento protetor, mas 

também elemento simbólico para acentuar um estigma de má fama adstrito à população 

que residia nas habitações públicas do Carriçal.

Porém, no lado esquerdo da fotografia antiga é visível que o muro do lado Leste do 

terreno era ainda mais alto, tendo sido reduzido ao nível da cota do terreno durante o 

processo de transformação. Com esta alteração, o projecto de reservatório virado para 

os arredores dos Blocos da Habitação ganhava uma nova simbologia para a população do 

Bairro do Carriçal em especial desde que que existia um funcionário das Águas do Porto a 

trabalhar diariamente na torre do Reservatório, provendo à sua manutenção. Na verdade, 

esta presença diária envolvia e aproximava a comunidade local o que nos parece ser um 

traço positivo para favorecer os níveis de sociabilidade no local. Por esta razão, cremos 

ser importante chamar a atenção para as características da transformação do lugar, 

considerando a interferência que pode ter ao nível social. Na verdade, a transformação 

do espaço pode ser extremamente importante para a integração da população local e, ao 

mesmo tempo, pode atingir, também, outros grupos sociológicos, favorecendo uma certa 

segregação social. 

Posto isto, é certo que a parede e a cerca metálica existentes no limite de terreno 

são elementos que pretendemos integrar no projecto para o Banho Público do Carriçal, 

para mostrar, não apenas a pré-condição do terreno, exclusiva do ponto de vista da sua 

acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, um caminho para uma nova interpretação e 

abertura deste lugar, que iria tornar-se público para a cidade.

Perante as características descritas, estamos em condições de afirmar que, em 

síntese, o terreno em torno do reservatório do Amial se destaca não só pelo perfil histórico-

patrimonial, como também topográfico-paisagístico e, ainda, e não menos importante, 

sociocultural. As três vertentes devem ser consideradas com a mesma importância, fazendo 

parte das nossas reflexões ao equacionarmos o projecto do Banho Público do Carriçal. 

Cremos ser indispensável encontrar a perceção global dos fenómenos relacionados com a 

localização e, por certo, a arquitectura surge como ferramenta e conhecimento silencioso 

que sintetiza todas estas dimensões no seu projecto de transformação do lugar. De facto, 

nessa transformação, a arquitectura propõe uma solução, sem prescindir da consideração 

dos traços feitos ao longo do tempo. E, para manter a legibilidade desses traços históricos, 
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foram escolhidas as características mais significativas e reveladoras: a topografia, o 

carácter paisagístico, o limite do terreno e a parede de perímetro. 

3.4. Levantamento do reservatório

Se até aqui temos vindo a apresentar algumas reflexões acerca do entorno do 

reservatório, interessa, sobremaneira, abordar o espaço interior e perceber a sua própria 

estrutura - mais precisamente a sua tectónica. Esta tem um interesse particular porque 

segundo Frampton, «apesar da importância crítica da topografia e da luz, o princípio 

primário da autonomia arquitectónica reside mais no tectónico do que no cenográfico: 

ou seja, esta autonomia é materializada nos ligamentos revelados pela construção e 

na maneira pela qual a forma sintáctica da estrutura resiste explicitamente à acção da 

gravidade».277

Em relação ao reservatório podemos sintetizar que este consiste em dois elementos, 

os quais, em conjunto, formam a sua essência tectónica principal: um tanque em forma 

de cone truncado e uma subestrutura em forma de torre. O último elemento mencionado 

garante que o tanque possa ficar a uma certa altura, como também garante a sua 

estabilidade estática nesta posição. Este tanque, em cima da torre, encontra-se a uma 

altura de 20 metros e é concebido em betão armado. A base do reservatório é feita em 

granito que formam uma torre de 20 metros e contém um diâmetro aproximando de 10 

metros.278

A parte complementar dentro da torre é uma escada que permite o acesso ao topo, 

garantindo assim condições para que se proceda à sua manutenção. Esta escada em betão 

armado é construída em espiral encostada à parede e desemboca numa plataforma no 

topo. Nesta plataforma, directamente em baixo do tanque, podemos subir uma escada ao 

longo de um poço vertical que nos conduz para o interior. Este tanque tem como função 

principal o recolhimento da água que consiste num volume de 800m³. 

No que diz respeito às características do tanque, este define-se pela pressão de água 

necessária à rede de abastecimento, tendo em conta o ponto mais distante dessa mesma 

277 Tradução nossa. FRAMPTON, Kenneth - Towards a critical regionalism, p. 4: «Despite the critical  
importance of topography and light, the primary principle of architectural autonomy resides in the  
tectonic rather than the scenographic: that is to say, this autonomy is embodied in the revealed  
ligaments of the construction and in the way in which the syntactical form of the structure explicitly 
resists the action of gravity.»
278 Sabe-se que o reservatório não necessitava ter sido construído com os referidos materiais - outros 
reservatórios foram construídos em aço, madeira ou tijolo.
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rede. Este fator condiciona a volumetria do tanque e a cota da sua base. É a distância da 

base do tanque à cota do terreno que acaba por conferir a pressão requerida no sistema 

de abastecimento. 

O volume do tanque deve-se à quantidade de água necessária para assegurar o 

abastecimento durante os períodos de maior consumo; são picos que consistem em vários 

momentos ao longo do dia quando a utilização de água pela população é maior. Além 

destes picos, existem outras situações que, de igual forma, aumentam o consumo: casos 

de incêndios e falhas nas bombas de água. Estes últimos casos extraordinários sublinham 

a importância de energia eléctrica para o funcionamento do reservatório. A electricidade 

é requerida para bombear a água para o interior do tanque onde existe um flutuador que 

mecanicamente coloca as bombas de água em funcionamento quando o nível atinge um 

certo limite. O processo de enchimento e esvaziamento de água ocorre sob tubos de aço 

verticais que entram no tanque pelo fundo. Não serão estas as únicas ligações do tanque 

para fora, isto devido a um efeito físico que ocorre quando o tanque é enchido/esvaziado. 

No momento do esvaziamento e do enchimento, o tanque corre o risco de receber um 

vacuum ou uma pressão excessiva no seu interior. Para evitar tal efeito, inclui uma ‘latera’ 

com aberturas no topo, o que permite uma ventilação constante pelas janelas gradeadas. 

Podemos assim concluir que a tectónica e constituição arquitectónica do reservatório 

revelam um certo grau de complexidade devido à sua funcionalidade relacionada com 

vários factores. Não menos importante é de salientar que o próprio surgimento deste tipo 

de construção de reservatórios se prende com um processo de urbanização, em que a 

quantidade de água requerida aumentou de forma significativa, levando ao problema de 

quebras no abastecimento. 

Se até aqui foi abordada a tectónica do reservatório, não é menos importante 

investigar as qualidades, fenómenos e características, apreendidas pelos nossos sentidos. 

O nosso intuito foi, assim, o de tentar perceber as qualidades do lugar e do espaço onde 

se inscreve o reservatório, uma vez que as consideramos uma mais-valia para a obtenção 

de pistas de reflexão, a utilizar na altura de pensar o projecto. Contudo, a despeito da 

transformação inevitável que a nossa proposta vai implicar, pretendemos preservar o 

reservatório do ponto de vista do seu valor patrimonial, tudo fazendo para conseguir 

transmitir uma simbiose entre o antes e o depois, criando, assim, uma realidade que possa 

ser um valor acrescentado para a comunidade.
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Figura 138. Levantamento Reservatório do Amial, alçado sul, 1.200. 
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Figura 139. Levantamento Reservatório do Amial, corte a’, 1.200. 
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Figura 141. Levantamento Reservatório do Amial, corte c’, 1.200. 
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Figura 142. Pedreiro na obra do Bairro do Carriçal. 
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3.4.1. ... a sua materialidade

O granito usado na construção do reservatório do Amial é um material autóctone 

devido à sua existência local e regional e apresenta uma boa maleabilidade que explica o 

seu uso comum na arquitectura portuguesa. 

«O granito, contudo, não tem grande valor em si mesmo. Surge no campo 

e qualquer um podem fazer uso dele. Ou então dá forma a serras inteiras, 

pedreiras inteiras, apenas sendo necessário extraí-lo. […] É a pedra mais 

vulgar, o material mais comum que conhecemos. E, porém, há pessoas que o 

consideram o material mais precioso. Estas pessoas falam de material, mas, na 

verdade, querem dizer trabalho. Força de trabalho do homem, ofício e arte. 

Uma vez que o granito exige muito trabalho para ser extraído das pedreiras, 

muito trabalho para ser transportado para o destino final, muito trabalho para 

adquirir a forma justa, muito trabalho para ficar com um aspecto acabado 

através do seu amaciamento e polimento. Diante de uma parede de granito 

polido o nosso coração estremecerá com um arrepio de respeito e admiração. 

Perante o material? Não, perante a obra humana.»279 

Segundo Adolf Loos, as qualidades e características inerentes ao granito, combinadas 

com o esforço e saber do ofício, dão às construções de qualquer esfera cultural uma 

expressão particular. É essencial perceber este esforço, exigido para a construção do 

Reservatório do Amial, sobretudo porque, na altura da sua edificação, o uso de betão 

armado já era algo comum noutros lugares e facilitava muito os processos de obra. 

Podemos perceber que a existência do granito perto do local da construção e o seu 

preço ainda acessível foram argumentos cruciais para que este material fosse usado. 

Na realidade, enquanto que em muitos outros países já era praticada a substituição de 

materiais tradicionais, como o aço, o tijolo e a madeira, pelo betão armado, neste caso, 

o uso de granito na obra do reservatório deu continuidade a um tipo de construção e 

ofício tradicionais. Do ponto de vista construtivo, a torre do reservatório é composta por 

alvenaria de granito e “anéis” de betão armado. Estes, dispostos de três em três metros, 

captam e distribuem de forma homogénea as forças verticais e horizontais que, sem a sua 

279 LOOS, Adolf - I Materiali da Costruzione. In Parole nel Vuoto, Milão, Adelphi, 1972, p. 73-74.
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Figura 143. Bairro de Ramalde do arquitecto Fernando Távora. 

Figura 144. Porta de entrada do Reservatório do Amial, fotografia do autor
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presença, levariam ao colapso por efeito da torção causada no sistema de alvenaria. 

Esta construção mista não era uma técnica desconhecida, tendo sido inclusive 

aproveitada nas construções do Bairro do Carriçal e no Bairro de Ramalde no Porto, este 

último um projecto de arquitectura de autoria do Arq. Fernando Távora. Estes edifícios, 

projetados em blocos de granito, contêm apenas as lajes e os tectos em betão armado. É 

interessante notar que o granito, elemento estrutural das obras aqui em causa, é rebocado, 

desaparecendo, assim, no plano estético, grande parte da componente visual que a pedra 

transmite. Contudo, o arquitecto optou por deixar à vista a base do edifício em granito, 

descoberto, o qual tem um belo efeito visual de nivelação do bloco face à topografia 

inclinada do terreno [Fig. 140]. Esta acentuação foi também usada na construção do 

Reservatório do Amial; neste apenas o pedestal não é trabalhado inteiramente em pedra 

em vista. O pedestal contém uma faixa horizontal de 25cm de altura de cubos de granito. 

[Fig. 141]

O reboco, por sua vez, tem como finalidade criar uma superfície lisa e impermeabilizar 

a estrutura da parede, para garantir áreas secas nos espaços interiores. O Reservatório 

do Amial foi igualmente rebocado, mas não pintado. Neste caso, tal era dispensável, 

na medida em que o espaço interior não exige nenhum requisito climático, mas o uso 

de reboco em cima de todas as superfícies possibilitou que se constituísse um objecto 

homogéneo composto pela torre em granito em conjunto com o tanque em betão armado. 

Desta forma a própria tectónica do reservatório, especialmente no que diz respeito à torre 

em blocos de granito, se observada pelo exterior, aparenta tratar-se de uma obra de betão 

armado rebocado.  

Convém salientar que, na altura, o betão, enquanto material relativamente recente, 

ainda tinha pouca utilização nos sistemas construtivos tradicionais. O uso de betão armado 

em conjunto com a pedra de granito vinculou uma necessidade técnica e deu, ao mesmo 

tempo, uma continuidade ao ofício das pedreiras e à tradição de construção local. Da 

mesma forma, essa nova materialidade do betão armado abriu caminho para a substituição 

do granito nas construções locais. Tal acontece, sobretudo por razões económicas, como 

afirma o arquitecto Adolf Loos: «vivemos num tempo que se dá preferência à quantidade 

do trabalho efectuado. Este é mais fácil de controlar, é percetível e não requer um olhar 

experiente nem outros conhecimentos.»280  

280 Tradução do autor. LOOS Adolf, Sämtliche Schriften, p. 100: «Wir leben in einer Zeit, die der Quantität 
der Arbeit den Vorzug gibt. Denn die lässt sich leicht kontrollieren, ist für jedermann sofort auffällig und 
erfordert keinen geübten Blick oder sonstige Kenntnisse».



276

Figura 145. Reservatórios de água, Fotografias de Bernd e Hilla Becher, 
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Segundo Loos, devido à contenção de custos da obra, é inevitável que as tradições 

locais na construção sejam desvalorizadas. O betão, que pode ser produzido em qualquer 

parte do mundo com qualidades idênticas, representa um material de grande uso ao 

nível mundial. Por esta razão, a obra da arquitectura torna-se facilmente reproduzível. 

Consequentemente, o crescente uso de materiais e técnicas construtivas estandardizadas 

dá origem a uma mudança de paradigma fundamental no campo do ofício e da arquitectura. 

Algo que também se revela nas fotografias de construções de reservatórios de torres de 

água tiradas por Bernd e Hilla Becher. [Fig. 142] A obra fotográfica dos Bechers tem como 

fim objectivar essas construções, sublinhando a sua função. Mesmo que esta seja a mesma 

e os reservatórios, em grande parte, sejam construídos em betão armado seguindo o 

mesmo princípio construtivo, na verdade, alguns ainda revelam particularidades de uma 

construção tradicional. Assim, o Reservatório do Amial enquadra-se também nesta série 

de construções, uma vez que a classificação da sua tectónica revela particularidades 

construtivas locais.

Podemos concluir que a obra do reservatório levou em conta os conhecimentos 

técnicos existentes na época da sua construção, preservou a utilização de material 

tradicional, o que lhe confere uma leitrura de continuidade e, além disso, usou material 

novo, o betão armado, de forma muito acertada. O betão armado e o granito, com as 

características que lhes são inerentes, foram determinantes para a sua essência construtiva. 

Esta essência não apenas se reflecte na qualidade dos materiais usados, mas também 

insere uma vertente cultural que, através do processamento da obra, liga o reservatório à 

origem do local e, portanto, a uma arquitectura autóctone.

Conscientemente ou não, hoje verifica-se que a produção de arquitectura em 

massa e o betão são responsáveis por uma poluição ambiental significativa, dado o uso 

predominante de cimento, tornando-o desvantajoso na sua aplicação na arquitectura. 
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Figura 146. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 147. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 148. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 149. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 150. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 151. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 152. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 153. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. 
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Figura 154. Interior do torre do Reservatório do Amial. 
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3.4.2. ... A Luz que dá vida à arquitectura

Este reservatório, já caracterizado do ponto de vista construtivo, exige, ainda, 

outras abordagens, igualmente importantes. Na verdade, é imperativo constatar que a 

arquitectura não se pode, nem se deve reduzir apenas a esse primeiro olhar, como afirma 

o arquitecto Siza Vieira: 

«A primeira coisa é que arquitectura é o que não é só construção. Há uma resposta 

material que pode ser eficaz desse ponto de vista, mas a arquitectura na minha 

perspetiva vai para lá do material. Há uma parte espiritual, se quiser, que não se 

satisfaz só com a construção. Nas cidades, construção vê-se muita. Arquitectura, 

não se vê tanta. Depende também da época. A arquitectura ultrapassa a simples 

resposta em termos materiais e de conforto material. E, sobretudo, cumpre a 

sua função maior quando não é uma atividade individual.»281

Por isso, prosseguimos, por exemplo, com a consciência de que cada obra é 

diferente em função das características climáticas do lugar onde se insere. Perspectivando 

a influência da luz, porque «sem luz não há arquitectura. Apenas construções mortas»282, 

importa ter presente que esta é um elemento que confere um certo carácter espiritual à 

torre de água. Tal pode ser percebido através da observação do interior da torre, onde a 

luz que entra pelas janelas produz reflexos coloridos nas paredes de pedra e no fundo do 

tanque, já em cima. [Fig. 151] Durante o dia, o espaço é inundado por cores diferentes, 

tais como o vermelho, o verde, o amarelo e o roxo, lembrando as igrejas adornadas de 

vitrais coloridos. Provavelmente, o jogo de luzes na torre deve-se à refração da luz nas 

grades enferrujadas das janelas, não sendo assim um fenómeno planeado. Este fenómeno 

emergente da luz, assim como o caráter místico do espaço que esta lhe confere, mostram 

que, no que diz respeito à luz, a sua qualidade não anda de mãos dadas com a sua 

quantidade. 

No caso do reservatório, as janelas são relativamente pequenas, mas, ao mesmo 

tempo, suficientes para iluminar o interior durante o dia sem ser necessário recorrer 

281 SIZA VIEIRA, Álvaro - „Siza Vieira, A reforma dá uma neura terrível“, Jornal Expresso (27 de Março de 
2016), disponível em: https://expresso.pt/sociedade/2016-03-27-Siza-Vieira.-A-reforma-da-uma-neu-
ra-terrivel
282 BAEZA, Alberto Campo - A ideia construída. Casal de Cambra: Caleidoscópio. Edição e Artes Gráficas, 
SA, 6° edição, 2018, p. 50.
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Figura 155. Janela no torre do Reservatório do Amial. 

Figura 156. Janela de ‘funil’ numa obra do arquitecto Rudolf Olgiati.
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à eletricidade. Esta configuração espacial é diferente dos edifícios da arquitectura 

contemporânea com fachadas inteiramente envidraçadas, nos quais a entrada de luz é 

muitas vezes incontrolável, tirando aos espaços interiores não apenas o seu caráter místico, 

mas também a sua intimidade, como afirma, entre outros, o arquitecto Luis Barragan: 

«Tomemos [...] o uso das enormes janelas [...] como elas privam os nossos 

edifícios da intimidade, do efeito de sombra e da atmosfera. Arquitectos de 

todo o mundo enganaram-se nas proporções que atribuíram às grandes janelas 

ou espaços abertos para o exterior [...] Perdemos o nosso sentido de vida íntima 

e tornamo-nos forçados a viver uma vida pública, essencialmente longe de 

casa.» 283  

A janela, cada vez com maiores dimensões na arquitectura, expõe os espaços 

da privacidade ao ‘exterior’, ao mesmo tempo que acaba por uniformizar o modo de 

conceber e qualificar os espaços interiores. Isto confere uma diminuição da qualidade e 

individualidade dos espaços projectados. Não menos importante é destacar que as janelas 

com grandes vãos nos não permitem a apreensão do detalhe, mas sim um olhar mais 

amplo da envolvência.

Assim, as oito janelas do reservatório também contêm linhas de visão para o exterior, 

emoldurando apenas uma parte selectiva da envolvente. As quatro janelas no lado Sul, 

dispostas acima do eixo vertical da porta de entrada, reforçam deste modo planeado a 

verticalidade do edifício e, ao mesmo tempo, permitem, devido à sua orientação, um olhar 

sobre a envolvente do Bairro do Carriçal, em frente à torre, subindo a escada interior. Além 

desta relação com o exterior, a observação da janela representada na Fig. 152 permite ver 

que a soleira da janela é chanfrada para baixo. Não para o lado, não para cima, mas para 

baixo, o que explica que o aproveitamento máximo de luz deve ser conduzido para o piso 

térreo do reservatório. A janela adapta assim a sua forma e orientação às condições de 

iluminação do espaço exterior. 

Um verdadeiro mestre dessas «janelas de funil» era o arquitecto Rudolf Olgiati, que as 

usou em todas as suas variações nos seus projectos. Considerava que «cada abertura é um 

283 Tradução nossa. BARRAGAN, Luis (1962), citado a partir de PALLASMAA Juhani, The eyes of the skin, 
John Wiley and Sons Ltd,(2012). «Take [...] the use of the enormous plate windows [...] they deprive 
our buildings of intimacy, the effect of shadow and atmosphere. Architects all over the world have been 
mistaken in the proportions which they have assigned to large plate windows or spaces opening to 
the outside [...] We have lost our sense of intimate life and have become forced to live public lives,  
essentially away from home».Figura 156. Janela de ‘funil’ numa obra do arquitecto Rudolf Olgiati.
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Figura 157. Rés do chão do Reservatório do Amial.
Figura 158. Escada no torre do Reservatório do Amial.
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acontecimento novo e é tratado de maneira diferente», mostrando como é possível, com 

menores aberturas nas janelas, direccionar a luz para o interior, acentuando as qualidades 

do espaço em vez de as esmagar.284 [Fig. 153] Esta forma construtiva pode conferir ao 

espaço um carácter místico, permitindo que o homem se insira no centro da acção e 

percepcione o espaço com todos os seus sentidos e não apenas desproporcionalmente 

com a sua visão.

O desaparecimento dos espaços místicos, conseguidos através de iluminação 

demasiada e incontrolada para o interior não é apenas característica da arquitectura 

ocidental. O japonês Jun’ichirō Tanizaki escreve no seu livro «The Praise of the shadows», 

publicado em 1933, que o carácter místico da arquitectura japonesa está sujeito a uma 

decadência devido à influência ocidental. Tanizaki critica a falta de continuidade das 

tradições culturais e arquitectónicas, que se reduzem a uma afinidade exagerada com 

os modelos internacionais. Ele não é arquitecto mas descreve os espaços de uma forma 

tão apaixonada, como se o fosse. Refere-se à escuridão típica do mundo oriental que 

confere aos espaços um carácter mágico, preocupando-se com a entrada da luz do sol 

que se pretende controlar da melhor forma, por exemplo, colocando um papel de arroz 

na camada de vidro da janela. Além disso, também se inquieta com a textura e a cor 

das paredes internas que são tradicionalmente mantidas em tons naturais no Japão para 

que «os tristes, frágeis e mortais raios possam afundar em silêncio absoluto».285 Tanizaki 

oferece-nos a seguinte explicação sobre o carácter místico da sombra na arquitectura 

vernacular japonesa: 

«Quando os Ocidentais, falam de ‘mistérios do Oriente’, é bem possível que se 

refiram a essa calma um pouco inquietante que a sombra segreda quando possui 

essa qualidade. Eu próprio, nos meus tempos de criança, quando arriscava uma 

olhadela ao fundo do toko no ma de um salão ou de uma ‘biblioteca’, que o sol 

nunca aflora, não conseguia evitar uma indefinível apreensão, um calafrio. Mas 

onde está, então, a chave do mistério? Muito bem, vou trair o segredo: vendo 

bem, é apenas a magia da sombra; expulsem essa sombra que se forma em 

todos os recantos e o toko no ma regressará imediatamente à sua realidade 

284 Tradução do autor. SCHWARZ, Fritz - Die Auseinandersetzung mit einer Tradition. In Boga, Tomas - Die 
Architektur von Rudolf Olgiati - Nachtruck der Originalausgabe von 1977, Basel: Birhäuserverlag GmbH, 
2010, p.13: «Jede Oeffnung ist ein neues Ereignis und wird anders behandelt».«Cada abertura é um 
novo acontecimento e é tratado de forma diferente».
285 TANIZAKI, Jun‘ichirō - Elogio da Sombra, Lisboa: Relógio D‘Água Editores, 1999, p. 30.
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Figura 159. Escada no torre do Reservatório do Amial. 
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banal de espaço vazio e nu. Porque foi aí que os nossos antepassados se 

mostraram geniais: souberam conferir ao universo de sombra deliberadamente 

criada, delimitando um espaço rigorosamente vazio, uma qualidade de estética 

superior à de qualquer fresco ou decoração. Aparentemente, trata-se apenas de 

um puro artifício, mas de facto as coisas são muito menos simples que isso.»286 

O Reservatório do Amial com as suas qualidades espaciais inerentes pode ser um 

exemplo destas qualidades atribuídas à arquitectura por Tanizaki. Com efeito, o espaço 

interior é um espaço de escuridão rigorosamente vazio que conforma uma atmosfera 

que promove uma certa intimidade devido à fraca luz incidente. Além do fenómeno 

colorido emergente único da luz no interior, o espaço também provoca uma experiência 

multissensorial no visitante que, enquanto experiencia o espaço, se transforma a si mesmo. 

É este envolvimento pessoal, com o uso de todos os sentidos, bem como a participação 

activa que nos levam à compreensão e identificação do espaço. As características do vazio, 

a materialidade do granito e a atmosfera criada pelas aberturas existentes são, portanto, 

factores que caracterizam o interior da torre e que devem ser considerados como 

fenómenos valiosos para manter, quando se pensar na transformação do reservatório. 

Torna-se também evidente que o centro da torre, no rés-do-chão, se destaque 

nesta configuração espacial, o que acontece, não apenas por ser o sítio com melhor 

possibilidade para a observação dos fenómenos de luz nas paredes. [Fig. 154] Neste lugar 

existe também um fenómeno acústico único que apenas pode ser experienciando neste 

lugar. Tanto quanto possível, o espaço vazio e o lugar central no rés-do-chão, devem 

ser pensados de forma a manter uma coexistência dos fenómenos mencionados após a 

transformação do espaço e da implementação de banhos de vapor.

3.4.3. ...Padrões sonoros

«Cada edifício ou espaço tem o seu som característico de intimidade ou 

monumentalidade, convite ou rejeição, hospitalidade ou hostilidade. Um 

espaço é compreendido e apreciado tanto através do seu eco como através da 

sua forma visual, mas a percepção acústica permanece geralmente como uma 

experiência de origem inconsciente.»287 

286 TANIZAKI, Jun‘ichirō - Elogio da Sombra, p. 46.
287 Tradução do autor. PALLASMAA Juhani, The eyes of the skin - architecture and the senses, New York: 
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Figura 160. Plataforma em baixo do tanque do Reservatório do Amial. 
Figura 161. Escada para o interior do tanque do Reservatório do Amial. 
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Segundo as palavras do arquitecto Juhani Pallasmaa, genericamente, a perceção 

acústica é uma experiência que é relegada para segundo plano quando se experiencia 

um espaço. Isto não acontece apenas devido à posição dominante do nosso sentido de 

visão, que confere à experiência visual maior importância, mas também porque hoje em 

dia nem todas as obras de arquitectura conseguem tornar marcante esta experiência 

acústica. Além da arquitectura ser captada do ponto de vista visual, um corpo que percorre 

o espaço utiliza também outros sentidos, entre os quais, o tacto e a audição, ajudando 

assim a entender o tamanho e texturas do espaço experienciado. O reservatório, por sua 

vez, oferece-nos uma experiência acústica, que se torna excepcional no centro da torre. 

Este fenómeno acústico, tal como acontece noutros espaços circulares com abóbada de 

cúpula, tem um efeito de eco fortemente percepcionado na posição central do espaço. 

Esse efeito é muito apropriado para a realização de palestras, permitindo uma melhor 

projecção do tom de voz da pessoa que se encontra no seu centro. Especialmente no piso 

térreo do reservatório, esse efeito pode ser experienciado de uma forma intensa devido à 

altura da torre que provoca uma forte propagação do eco. Esta característica faz com que, 

mesmo com os olhos fechados, o espaço possa ser apreendido através do eco refletido 

nas superfícies. O tempo que o som necessita para voltar e ser ouvido permite entender a 

distância entre nós e as superfícies da nossa envolvente. A altura da torre proporciona um 

efeito acústico particular e especialmente perceptível, que nos permite sentir o tamanho 

do espaço com maior precisão. O fundo do tanque, em betão armado, dotado de uma 

superfície lisa, contribui, também, para que o som seja projectado para baixo, com maior 

eficácia. Ao contrário do som direto, que desaparece repentinamente quando a fonte é 

desligada, o som indireto, várias vezes reproduzido, permanece no espaço por um curto 

período de tempo. 

A reprodução de som dentro do espaço da torre do reservatório decorre, assim, de 

vários factores, como as materialidades de betão e do granito que refletem o som com 

maior eficiência, da textura destas superfícies, das formas das próprias superfícies, da 

volumetria do espaço e da posição de emissão do som.

«Pensamos mais hoje em dia sobre o som, mas não de uma forma consciente, 

precisamente porque ele está lá em todos os momentos do nosso dia. É como 

John Wiley and Sons, 2012, p 54: «Every building or space has its characteristic sound of intimacy or 
monumentality, invitation or rejection, hospitality or hostility. A space is understood and appreciated 
through its echo as much as through its visual shape, but the acoustic percept usually remains as an 
unconscious background experience.»
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Figura 162. Interior do tanque do Reservatório do Amial.
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se o som se tivesse substituído ao ar que respiramos. [...] O som está em todo o 

lado. Na rua, nos centros comerciais, nos restaurantes, nos estádios de futebol.  

Nesses lugares, em determinados momentos, cansamo-nos mais facilmente 

por razões que não conseguimos identificar, mas muitas delas têm a ver com 

essa omnipresença. É como se estivéssemos submersos numa fadiga sónica.»288 

O arquitecto Michael Kimmelman menciona que, de um modo geral, os arquitectos 

são pouco sensíveis a trabalhar o som quando pensam a arquitectura. O som na arquitectura 

tornou-se, muitas vezes, um efeito colateral, cuja resolução cabe a especialistas em 

acústica que resolvem esse ‘problema’ na obra. Seguindo o mesmo autor, este menciona 

a existência de muitos espaços que, hoje em dia, são inundados com som e música muito 

repetitivos, apresentando-se do ponto de vista acústico como uma cacofonia, o que torna 

o espaço anónimo do ponto de vista da sua identidade sonora. 

O vazio dentro da torre do reservatório revela apenas as suas características sonoras 

próprias que são produzidas pelo visitante. Estabelece-se, deste modo, uma relação 

íntima entre o homem e o espaço, garantindo uma percepção sonora imperturbada, no 

qual o homem é o centro da atenção sem ter nenhuma influência externa que o aliene na 

observação espacial. «No fim de contas, a construção arquitetónica na sua relação com o 

som está imaginada não apenas para nos proteger do ruído desagradável, mas acima de 

tudo para se transformar em algo agradável.»289 

O espaço existente contém, apenas, alguns elementos que perturbam a busca de 

um espaço com qualidade sonora. No topo da torre, por baixo do tanque, existe uma 

plataforma que incorpora um conjunto de caixas eléctricas que produzem um ruído 

desagradável, perturbando a experiência do visitante. [Fig. 157] Garantindo a especificidade 

do espaço, esta instalação de telecomunicação que também reduz a área em uso para 

uma intervenção nesta plataforma, devia ser retirada. Prosseguindo com a observação 

espacial encontramos também o espaço vazio dentro do tanque de água, por cima desta 

plataforma. Alcançável através de uma escada vertical pelo poço de betão chegamos ao 

interior do tanque. [Fig. 158] Desde que o uso do reservatório se extinguiu, o interior do 

tanque, com capacidade de 800 m³, está vazio; apenas os tubos de aço para a saída e 

288 KIMMELMANN, Michael - Os arquitetos ainda são pouco sensíveis a trabalhar o som. Jornal Público, 
de 12 de fevereiro de 2018. 
289 KIMMELMANN, Michael - Os arquitectos ainda são pouco sensíveis a trabalhar o som.  Jornal Público, 
de 12 de fevereiro de 2018.
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Figura 163. Interior do tanque do Reservatório do Amial. 
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entrada de água, anteriormente subaquáticos, residem agora como juncos no fundo do 

tanque fazendo referência à sua função original. [Fig. 159] Sentimo-nos inevitavelmente 

confrontados com a história e a memória do tanque. Hoje, mesmo sem água, quando 

descemos a escada enferrujada até ao seu interior é como mergulhar fundo até que a 

escuridão apareça. Assim que os nossos olhos se acostumam à escuridão, o toque, audição 

e o olfato são postos à prova e precisam de ser apurados. Envolto numa esfera de betão 

cuja concha comunica connosco a cada passo, o espaço torna-se perceptível através da 

experiência acústica e pode ser avaliado pelo seu tamanho e dimensão. A sensação é como 

se o tanque nos envolvesse como uma segunda pele. As palavras faladas são reflectidas na 

parede interior do tanque e repetem-se, até que perdem intensidade e desaparecem nos 

poros do betão. Apenas pela existência do poço no lugar central do tanque o fenómeno de 

eco é limitado, não se envolvendo tanto como acontece no piso térreo da torre. 

Pode ser resumido que não apenas as condições de iluminação do espaço revelam 

particularidades espaciais deste edifício, também a própria consistência sonora do espaço 

revela fenómenos únicos associados à forma da construção.

O espaço do reservatório não só é valioso do ponto de vista da relação com a sua 

memória do lugar construído, como todos os fenómenos que lhe são intrínsecos, também 

fornecem um clima atmosférico de retiro e contemplação que pode deixar o homem voltar 

às raízes do reconhecimento do seu ser. Para finalizar este raciocínio podemos recorrer à 

afirmação de Michel de Certeau que escreve que a memória pessoal combinada com uma 

experiência recente é algo que dá continuidade ao processo de se encontrar a si próprio e 

afirma que «o espaço frequente é repetir a experiência alegre e silenciosa da infância: ser 

outro e passar para o outro em um lugar.»290 

Se até aqui foram abordadas as qualidades inerentes que pretendemos manter na 

requalificação e transformação do Reservatório do Amial, prosseguiremos, agora, para a 

constatação dos conceitos globais da concepção arquitetónica e atmosférica do Banho 

Público do Carriçal.

290 Citado a partir de AUGÉ, Marc - Non-Places: An Introduction to Supermodernity, s/l: Verso Books, 
1995, p. 68: «The frequent space is to repeat the gleeful an silent experience of infancy: to be other, and 
go over to the other, in a place.» 
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 3.5. O Banho Público do Carriçal 

 3.5.1. ...e a sua atmosfera

O Banho Público do Carriçal, além das características programáticas anteriormente 

anunciadas, deve criar uma atmosfera distinta, promovida sobretudo pelo aproveitamento 

da luz natural proveniente do exterior. Daqui resulta a importância da luz como elemento 

de composição espacial. 

Sabemos que desde os tempos da Antiguidade os fenómenos da luz constituíam 

uma parte importante na concepção espacial arquitectónica dos banhos. Começando pelo 

Balneário Castrejo, onde, passando pela antecâmara e câmara principal, vai diminuindo a 

luz natural que incidia através destes espaços. [Ver Fig.1 e Fig.2] Na última câmara apenas 

a luz da fogueira, quando acesa, iluminava o espaço do balneário. Por outro lado, os 

exemplos clássicos, gregos e romanos, revelam também particularidades interessantes 

no que se refere à iluminação. Nos banhos gregos, os espaços interiores eram iluminados 

por clarabóias a par de fogueiras que iluminavam o espaço interior e proporcionavam 

aos banhistas uma sensação de cariz místico. Os banhos gregos e castrejos souberam 

envolver o banhista na esfera de quatro elementos básicos, estabelecendo desta forma 

um ambiente favorável para um espaço contemplativo e de introspeção. Segundo Gaston 

Bachelard, «é possível estabelecer no reino da imaginação uma lei dos quatro elementos 

que classifica vários tipos de imaginação material pelas suas conexões com fogo, ar, água 

ou terra.»291  O autor aponta, neste contexto, que a existência dos elementos básicos, 

influencia intimamente a nossa imaginação. Os quatro elementos pré-socráticos presentes 

nos Balneários Castrejo e Grego permitem que estes banhos forneçam uma atmosfera 

única para o ritual e a contemplação dos banhistas. Este conceito espacial dos banhos 

ancestrais na esfera ocidental foi transformado com o banho romano, o qual foi concebido 

de forma diferente. 

Com maior complexidade e maiores dimensões, as paredes e os tectos acabam por 

receber acabamentos que não possibilitaram uma forte relação com o elemento natural, 

puro, que as pedras simbolizavam. Devido ainda à maior escala e complexidade espacial, 

o banho romano necessitou também de novas soluções para sua iluminação. As grandes 

291 «In fact, I believe it is possible to establish in the realm of the imagination, a law of the four elements 
which classifies various kinds of material imagination by their connections with fire, air, water, or earth.» 
BACHELARD Gaston - Water and Dreams, An essay on the imagination of matter, Introduction chapter 
III, p. 3
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termas construídas no auge da civilização romana perderam esta sensação, com a luz 

controlada que até aí lhe fornecia uma atmosfera mais íntima. Mesmo assim é notável 

o estudo do Banho Público romano construído em Pompeia, um exemplo do período 

inicial, que integra fortes referências ao banho grego com as suas inerentes características 

de espaços místicos e de escuridão. Importa mencionar a abertura circular no tecto do 

caldarium que permitiu a entrada de luz e a regulação de temperatura do espaço através 

do controlo da circulação de ar (uma referência ao laconicum grego). A luz natural entrava, 

de forma controlada, pelo tecto, através de clarabóias, formando assim um lugar especial 

para o encontro de banhistas, sendo que este seria talvez o lugar mais importante deste 

banho, por ter ligação directa ao exterior, no final de uma sequência espacial encerrada e 

pouco iluminada. A luz é portanto, nos banhos, um companheiro silencioso, mas também 

elemento criador de atmosferas distintas. 

A importância da luz encontra-se também na arquitectura contemporânea, como 

por exemplo no Balneário Público do arquitecto Fritz Konzert, em Innsbruck, ou nalguns 

Balneários Públicos no Porto. Em ambos os casos, foi aproveitada a iluminação através de 

clarabóias que, no caso de Innsbruck, além da luz natural, permite a passagem de uma 

luz colorida para o interior do Banho. «Os aspectos mais maravilhosos do interior são a 

ambiência que a luz dá ao espaço», afirma também Louis Kahn.292  

Para continuar a linha de pensamento de Kahn, vale a pena salientar que a iluminação 

também é condicionada pela textura e qualidade dos materiais usados no espaço interior. 

Os diversos projectos de banhos, desde a antiguidade até à contemporaneidade, inserem 

essas qualidades atmosféricas, mesmo que se distingam entre eles e dão testemunho do 

modo como cada cultura utilizava os Banhos Públicos. De facto, as qualidades atmosféricas 

devido à conduta particular da luz e aos materiais usados, definem também a aparência 

do banhista que se reconhece através da relação com o espaço. Esta relação entre a luz e 

o banhista lembra-nos uma descrição do escritor Tanizaki que nos leva a perceber como 

um objeto envolvido num espaço com texturas e cores particulares lhe confere uma certa 

natureza mística. Ele usa como exemplo os utensílios de laca (esmalte) coloridos: 

«De facto pode dizer-se que a escuridão é a condição indispensável para apreciar 

a beleza de uma laca. Nos nossos dias, começaram a fabricar-se também lacas 

292 Tradução do autor.  KAHN Louis - Essential Texts edited by Robert Twombly, New York/London: W.W. 
Norton and Company, 2003, p. 231: «The most wonderful aspects of the indoors are the moods that 
light gives to space».
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Figura 164. Fotografia no interior da Terma Vals. 
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brancas, mas desde sempre a superfície dos lacados foi negra, castanha ou 

vermelha, outras tantas cores que constituíam uma estratificação de não sei 

quantas camadas de obscuridade, que faziam pensar nalguma materialização 

das trevas envolventes.»293  

Ora, essa relação entre um corpo e um espaço é, desta forma, algo importante para 

Tanizaki, uma vez que um objecto imerso dentro de um recipiente com acabamentos 

específicos, garante que este seja banhado numa luz mística, numa certa escuridão, o 

que lhe confere um aparência especial. Assim ele atribui às tigelas de cerâmica antigas 

um carácter particular, porque dão beleza ao conteúdo imerso numa escuridão. Essa 

escuridão apreciada é, de acordo com a sua opinião, algo que nos liga com a visão dos 

nossos antepassados, que eram forçados em viver na escuridão. Ele explica: «Aquilo a 

que chamamos o belo não é normalmente mais que uma sublimação das realidades da 

vida, e foi assim que os nossos antepassados, obrigados a viver quer quisessem quer não 

em divisões escuras, descobriam um dia o belo no meio da sombra, e depressa utilizaram 

sombra para obter efeitos estéticos.» 294

Pode-se concluir, perante tais qualidades atribuídas ao espaço, que, com a constante 

mudança cultural e, por fim, também, com a mudança tecnológica, mudou a nossa visão 

sobre as qualidades atribuídas ao espaço ao longo do tempo. A abordagem do Tanizaki 

também explica que a qualidade de acabamento tal como a qualidade da luz define o 

carácter do espaço. 

Ora, se os banhos da Antiguidade, em grande parte, foram concebidos com 

acabamentos de materiais naturais, acentuando o seu carácter místico, já os banhos 

na contemporaneidade, por influência do discurso higienista, começaram a utilizar 

novos materiais para as superfícies, tais como azulejos e aço inoxidável de várias cores 

e formatos. Estas características conferiram uma atmosfera bem diferente, devido ao 

brilho e às cores claras usadas que, em parte, retiraram aos espaços a sua intimidade, 

especialmente quando receberam iluminação eléctrica que oferece aos banhistas uma 

atmosfera fria e inquieta. Nesta ordem de ideias, também o corpo se torna num objecto 

ofuscante e é exposto excessivamente, perdendo, assim, tal como o espaço, a sua beleza 

e a sua aparência mística.

Hoje em dia, quando muitos Banhos Públicos são construídos fazem uso de azulejos 

293 TANIZAKI, Jun‘ichirō - Elogio da Sombra, p. 25.
294 TANIZAKI, Jun‘ichirō - Elogio da Sombra, p. 31.
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em tom claro e com iluminação ofuscante, o que levou o arquitecto Peter Zumthor, bem 

consciente desta tendência, a rejeitar este princípio na construção da Terma Vals, na 

Suíça, promovendo um regresso à conceção dos banhos ‘ancestrais’ da esfera oriental 

que ainda hoje existem, por exemplo, na Turquia. O projecto desta terma é reduzido aos 

meros elementos, tais como, pedra, água, luz e escuridão, estabelecendo, deste modo, 

uma atmosfera baseada na conceção dos banhos tal como acontecia na antiguidade. [Fig. 

161 ]

Pode ser concluído que a escuridão dentro do banho tal como os materiais 

rudimentares usados são elementos que pretendem assegurar um momento de repouso 

onde o banhista, através da sua contemplação, também pode saciar os seus desejos sem 

ser condicionado pelas influências externas. O espaço concebido estabelece também uma 

relação recíproca com o banhista e, deste modo, nele tem efeito imediato. Portanto o seu 

bem-estar também depende muito da forma como o espaço arquitectónico é concebido e 

de como este pode ser aceite como espaço de repouso e contemplação, que, na realidade, 

mais não faz do que conceber um espaço de identificação para si próprio. 

Para que o espaço arquitectónico do Banho Público do Carriçal integrasse um 

equipamento com identificação para a comunidade local, inevitavelmente, deve levar em 

conta as tradições culturais e arquitectónicas que interligam o projecto da arquitectura 

com a história do lugar e da comunidade na qual se integra. Respeitando esses princípios, 

também o arquitecto Alvar Aalto fez questão, quando pensou num novo equipamento de 

símbolo de status para uma cidade finlandesa, em colocar a pergunta: 

«Que tipo de edifício deveria ser? Um museu de arte, uma biblioteca, uma 

igreja? Isso não serve. A Europa está cheia de museus [...] O que mais então? 

Um banho romano - uma sauna finlandesa. Vamos construir uma sauna: a 

porta abre-se diretamente para a descida até à escada. Acima da porta há uma 

lanterna com uma lâmpada colorida. Os visitantes entram por um hall apoiado 

em quatro colunas. As paredes são revestidas de cerâmica e, mesmo em frente 

à entrada, fica uma lareira com um fogo crepitante de bons toros. Ao lado da 

lareira há um base na qual os galhos de abeto e zimbro estão a queimar. As 

paredes dos vestiários são cobertas com belos tecidos nórdicos e a sauna possui 

painéis de pinho vermelho. Os bancos e a lareira foram projetados com sentido 

estético, enquanto as casas de banho e os chuveiros são como o sonho dos 
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nórdicos de Pompeia. Os empregados são cuidadosamente selecionados para 

o trabalho e usam roupas especiais. Em toda a sauna, não há roupão de banho, 

bacia de água nem qualquer outro objeto que não seja uma obra de arte simples 

e funcional. Por outras palavras, tudo é requintado, até ao último pormenor. É 

assim que deve ser a primeira sauna finlandesa civilizada.»295 

Alvar Aalto oferece-nos uma descrição de um novo Banho Público a ser construído 

na Finlândia, em que pretende levar o ritual do banho às camadas mais altas da sociedade. 

Para ele o estabelecimento de um Banho Público merece ainda maior atenção do que a 

criação de museus, bibliotecas ou igrejas. Talvez o afirme porque, no caso, o visitante não 

é um mero observador ou ouvinte. A experiência dentro do Banho Público é multifacetada 

e faz apelo ao uso de todos os nossos sentidos, uma interacção recíproca com o espaço 

e com nós próprios. Por outro lado, a descrição do arquitecto prevê que o espaço do 

Banho Público finlandês leve em conta as tradições arquitectónicas, especialmente no que 

diz respeito à selecção meticulosa de objectos, utensílios, materiais e texturas. Assim se 

compreende que a experiência espacial a par do ritual dos banhos tome formas diferentes 

em cada cultura, dependendo, por fim, das suas rotinas, preconceitos, tradições e 

comportamentos integrados numa sociedade.  

O Banho Público do Carriçal, projectado para a cidade do Porto, deve tomar em 

consideração as características legadas da Antiguidade, reflectindo as qualidades já 

experimentadas pelos nossos antepassados, mas deve, ao mesmo tempo, considerar as 

particularidades dos espaços arquitectónicos construídos, com a mesma finalidade, mais 

recentemente. Os Balneários Públicos do Porto, mesmo quando concebidos de forma 

particular, servem aqui como referência arquitectónica, considerando os materiais, as 

qualidades espaciais e as qualidades de iluminação atingidas. Estes são, entre outros, 

os acabamentos de granito, madeira, tal como os azulejos quadrangulares simples 

295 Tradução do autor. AALTO, Alvar - Alvar Aalto in His Own Words, ed. Goran Schildt, New York: Rizzoli, 
1998, p. 17-19: „What kind of building should it be? An art museum, a library, a church? These won‘t 
do. Europe is full of museums placed at the top of stairways - and the stairways are empty of people. 
What else then? A roman bath - a Finnish Sauna. Let us build a sauna: the door opens straight onto the 
slope, down to the stairway. Above the door is a lantern with a colored lamp. Visitors enter through a 
hall supported by four columns. The walls are clad in ceramics, and right in front of the entrance stands 
a stove with a crackling fire of choice logs. Next to the stove is a trivet on which spruce and juniper twigs 
are burning. The walls of the changing rooms are covered with beautiful Nordic woven fabrics, and 
the sauna room has red pine paneling. The benches and stove are designed with aesthetic taste, while 
the bathrooms and washrooms are like a northerner‘s dream of Pompeii. The attendants are carefully 
selected for the job and wear special clothing. In the whole sauna, there is not a bathrobe, not a water 
receptacle nor any other object that is not a functional, simple work of art. In other words, everything is 
exquisite, down to the last detail. This is what the first civilized Finnish sauna should be like.“
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e a iluminação feita através das clarabóias. O elemento arquitectónico da clarabóia 

providenciando luz natural e, ao mesmo tempo, garantindo o máximo de privacidade, deve 

servir como referência principal para o projecto da presente dissertação. Serve também 

a estrutura interna dos Balneários Públicos como referência, uma vez que as cabinas dos 

chuveiros garantem uma maior privacidade para a higiene pessoal, processada antes de 

entrar no espaço comum dos banhos de vapor e na sala de relaxamento. 

Ao ter em conta a escala do balneário, torna-se evidente que, por falta de uma 

cultura de banhos fortemente enraizada na população local, o Banho Público do Carriçal 

não ultrapassaria uma certa dimensão, ou melhor, teria de reduzir-se, em primeiro lugar, 

a uma constituição espacial que iria servir as necessidades básicas dum Banho Público. 

Como Vitrúvio afirmou: «A área do banho depende do número da população»296; no caso 

do Porto, na ausência de uma cultura de banhos muito enraizada, pode, porventura, ser 

acrescentado que a área é também condicionada por uma quantidade de pessoas que, 

presumivelmente, iria frequentar o Banho Público. 

Sintetizamos, assim, as principais influências que orientaram a execução do projecto. 

Estas serão as materialidades e elementos arquitectónicos vernaculares, as qualidades de 

luz conduzidas para o interior, bem como a escala que reconhecemos nos equipamentos 

de referência.  

 3.5.2. ...e o seu programa 

O primeiro passo para estabelecer uma estratégia de projecto divide-se em dois 

momentos chave: por um lado, garantir acesso ao património, tornando evidente a 

memória do reservatório e, por outro lado, a sua importância passada para a população 

local. 

Tudo será elaborado a partir da conservação da construção existente e de uma nova 

interpretação do espaço, em ligação estreita com o elemento água. De facto, o tanque de 

água deve servir assim para um espaço interpretativo que reflecte o seu uso anterior e, ao 

mesmo tempo, estabelece uma relação estreita com os banhos de vapor. Estes banhos, 

o coração do novo projecto, serão também implantados dentro do reservatório, no piso 

térreo da torre. 

Dessa forma, a transformação em apreço visa promover a interpretação do passado 

296 VITRUVIUS - The ten books on architecture, Londres: Humphery Mildord Oxford Univesity Press, 
1914, Chapter 11: Baths, p.159.
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deste edifício assim como a transformação do seu propósito - de reservatório de água em 

espaço de usufruto de Banho Público, assim como espaço interpretativo. Desta forma, o 

tanque superior ficará preenchido, aquando do funcionamento das instalações com vapor 

de água (o qual subirá através dos tubos laterais junto à parede do edifício). Esta ideia 

remete o visitante para o passado deste lugar, visto que sentirá a interpretação do espaço 

e esta transformação, como se o vapor conservasse a memória do seu anterior estado 

líquido.

Por isso, a transformação do espaço não visa apenas uma coexistência destas duas 

vertentes, antes estabelece uma relação entre o passado e o presente através do principal 

elemento comum - a água, assumindo-se desta forma como um elemento cultural. A 

oferta de actividades para o visitante dentro do reservatório é diversificada: além dos 

banhos de vapor (sauna e banho turco) existe ainda um tanque de água fria em pedra, 

fazendo lembrar os Lavadouros Públicos. 

O segundo momento para a transformação do lugar consiste na implantação de um 

programa acessório ao Banho Público, ao redor da torre do reservatório, o qual contém 

uma série de configurações espaciais que complementam o Banho Público do Carriçal. 

Como mencionado anteriormente, o Banho Público iria estabelecer uma relação com 

outros projectos de Balneários Públicos construídos durante a terceira fase (ver capítulo 

“O caso do Porto.”). 

A funcão das máquinas de lavagem para a roupa, algo existente naqueles Balneários 

Públicos, será também uma parte do programa que complementa o projecto do Carriçal. A 

sua implementação nos Balneários Públicos já tinha sido feita com intenção de estabelecer 

um espaço de carácter social. Por outro lado, este serviço, hoje sabemos melhor, 

também se inscreve num plano de exigências ambientais em que, cada vez mais, se torna 

importante abolir o consumo alargado de energia, de água, bem como reduzir o uso de 

bens materiais. Se a inclusão de uma lavandaria mecânica tem sido um motor para manter 

o carácter social nos Balneários Públicos, pretendemos completar o seu programa com 

um bar, terraço e sala de relaxamento. Serão estas partes programáticas que fornecem 

um clima de bem-estar para uma maior duração de estadia. Com a instalação de uma área 

de restauração dentro do Banho Público do Carriçal revivemos a tal experiência que os 

banhistas do Porto já deste 1852 tinham na barraca flutuante no Rio Douro com um bar 

à disposição. 

Na verdade, a referência a um Banho Público com áreas da restauração mais recente, 
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Figura 165. Vista para o Reservatório do Amial. 

Figura 166. Entrada principal para o torre do Reservatório com bueiro do canal. 
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foi também a proposta de Camilo Cortesão no âmbito do programa ‘Porto 2001’. Este 

arquitecto sugeriu a reconstrução do Balneário Público no Largo Viriato com um Café e 

uma esplanada, associando esse estabelecimento ao bem-estar e sublinhando assim o 

seu carácter comunitário. 

Serão, então, áreas de banhos de vapor, áreas de restauração com esplanada, 

vestiários, sanitários, balcão da recepção e uma sala de estar, as partes de um programa 

que pretendemos integrar no Banho Público do Carriçal. 

 3.5.3. ...e a proposta da intervenção  

Para a proposta da arquitectura no Reservatório do Amial seguimos um conceito em 

que a transformação do lugar nos permite manter uma certa coexistência de características 

e fenómenos existentes - já abordados, a par de novas intervenções. Servem-nos mais 

concretamente como referências básicas existentes o elemento da torre e do tanque (com 

as inerentes características), o carácter paisagístico, o carácter topográfico e o limite do 

terreno. Porém, propomos três novos elementos arquitectónicos para complementar o 

espaço, estabelecendo uma relação nítida com as referências básicas existentes. Estes 

serão o edifício do Banho Público (1) em torno do reservatório, o coração do Banho (2) 

dentro da torre do reservatório e o espaço interpretativo (3) no tanque do reservatório. 

É perceptível que o elemento da torre, devido à sua forma de implantação circular 

não contenha uma relação directa com a sua envolvente. No processo da transformação 

do lugar pretendemos, portanto, estabelecer uma melhor ligação do reservatório com 

a envolvente através da implantação do Banho Público em torno da torre. Esta parte do 

projecto, de um só piso, serve de base à torre . Isto tem por efeito tornar a torre ancorada/

estabilizada por cima desta nova base - sublinhando também a sua verticalidade e, por 

outro lado, o Banho Público em torno permite um melhor relacionamento físico com a 

envolvente, enquadrando-o melhor na malha urbana. Para acentuar esta verticalidade 

também no interior do Banho Público, pretendemos separar fisicamente o elemento torre 

do elemento Banho Público. Isto será feito através de uma clarabóia entre estas duas 

partes, o que nos permite ter uma vista para a torre, ao mesmo tempo que deixamos 

entrar luz natural, iluminando o espaço interior. 

Relativamente à cota do rés-do-chão do Banho Público, esta será redefinida tendo 

como ponto de referência a cota a que se encontra no chão do interior da torre. Irá 



316

Figura 167. Lois Weinberger, Wild Cube, 2011. 

Figura 168. Cerca no limite do terreno. 
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suplantar a necessidade da escada com altura de 80 cm (a qual existe apenas porque, na 

altura, não foi feito o devido nivelamento do terreno na entrada do reservatório). [Fig. 

163] Será assim retirada a escada provisória e criada uma laje de betão que ocupa todo o 

terreno em torno do reservatório. Por outro lado, esta subida da cota no lado Sul torna o 

acesso mais difícil, por ter uma diferença entra a cota da rua e a do interior, ainda maior, 

especialmente no que diz respeito ao acesso a pessoas de mobilidade reduzida. Para 

evitar uma ampla rampa que iria ocupar uma grande parte do terreno público no lado Sul 

do reservatório, propomos a criação de um acesso com elevador para cadeiras de rodas e 

uma escada principal no ângulo Sudoeste do terreno. 

Esta área de acessos, adaptada à topografia do terreno, deve ser distinguida do 

resto do programa, até porque tem uma altura diferente das outras áreas do Banho 

Público. Porém, a parte do projecto com área de acessos para o público tem inerente 

uma componente simbólica. Quando o terreno do reservatório se encosta ao muro que 

divide o Bairro do Carriçal da restante área urbana e tem uma cerca metálica instalada no 

seu limite, estes dois elementos são emblemáticos para a exclusão no acesso ao terreno. 

Tornando-o público, daremos um passo que permite uma mudança profunda na sua 

utilidade para a cidade e seus cidadãos. Pretendemos assim sublinhar a memória de um 

espaço que até aqui era um terreno privado, protegido do exterior e dos transeuntes 

por muros altos e cercas metálicas, elementos de exclusão que perderão o seu desígnio 

original após este projecto, passando, assim, a ser elementos apenas de recordação. 

Estes muros altos e cercas metálicas contíguos aos limites do terreno têm, por outro 

lado, ajudado para que um certo carácter paisagístico possa ser preservado. Serve-nos, 

assim, como referência a obra de «Wild Cube» [1991] do artista Lois Weinberger, que 

através da conceção de uma caixa de estrutura metálica gradeada proveu à preservação 

de um lugar, deixando-o apenas exposto a influências meteorológicas e naturais. [Fig. 

164] Esta obra de arte, tal como o cerco em torno do reservatório, tem ajudado para 

que se preserve um ‘mini-eco-sistema’, que foi capaz de se desenvolver isolado da 

influência humana. Quando na caixa de estrutura metálica gradeada de Lois Weinberber 

crescem arbustos, ervas selvagens e diversas flores, no terreno do Reservatório do Amial 

foram também preservados os elementos da natureza. Pretendemos conceder toda a 

importância ao caracter paisagístico e plantar outra árvore no lugar do atual sobreiro, 

na área dos acessos. Esta nova árvore cresce menos em altura e não desenvolve uma 

copa tão grande como o sobreiro. A área de acessos, cercada com uma estrutura 
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Figura 169. Entrada para o Banho Público do Carriçal. 
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metálica gradeada semelhante à da Fig.165, remete para o estado anterior do terreno, 

promovendo simultaneamente uma consciencialização de espaços urbanos mais verdes. 

Estas quatro características da localização: torre,  paisagem, topografia e limite do terreno 

determinam, conforme explicado acima, as características externas do projecto, que são 

levadas em consideração para a escolha da implantação do novo edifício. No próximo 

ponto, o funcionamento interno do projecto será objecto de explicação com mais detalhe. 

Entrada/balcão de receção 

Ainda que o novo edifício tenha uma forte presença para o lado Sul, sugerindo, 

assim, um acesso direto à rua; este acesso é feito de forma subtil pelo ângulo Sul-Oeste do 

terreno, dentro de uma estrutura metálica gradeada. Assim constituída a área de acesso, 

incluindo o elevador para as pessoas em cadeira de rodas, está também mais protegida 

de uma possível vandalização. O acesso à escada e ao elevador funciona através de uma 

rampa que liga a área de acessos com a rua envolvente. 

Passando por um portão de entrada e pela área de acessos, chegamos de seguida 

a um corredor onde se situam as instalações sanitárias, contendo casa de banho para 

homens, mulheres e para pessoas com deficiência. A localização destas instalações 

sanitárias é escolhida estrategicamente, pois fica situada na zona de entrada, escondida do 

campo de visão dos visitantes que assim também não necessitam de entrar no balneário 

do Banho Público para alcançar outras instalações sanitárias. 

O balcão da recepção, que se encontra no final do corredor da entrada, tem três 

funções: em primeiro lugar, permite a compra de bilhetes para uma visita ao espaço 

interpretativo no tanque da torre; em segundo lugar permite a compra de bilhetes para o 

Banho Público e para as instalações de banhos de vapor, e em terceiro lugar assume uma 

função de controlo, disponibilizando, ainda, informação aos visitantes. Em frente do balcão 

da recepção encontra-se o lugar crucial para a distribuição dos acessos aos vários espaços 

concebidos neste projecto. Assim, depois de entrarmos no edifício estaremos na recepção 

através da qual nos poderemos dirigir, à esquerda para o café, em frente para o espaço 

interpretativo, e à direita para os balneários (havendo ainda outros acessos explicados 

adiante). O balcão da recepção tem ainda uma última função: o visitante, ao chegar, é 

recebido pelo lado Sul onde acede aos bilhetes para a visita do espaço interpretativo no 

tanque. Por outro lado acedendo pelo lado Norte faz o ‘check-in’ para as instalações do 
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Figura 170. Balcão de receção do Banho Público do Carriçal. 
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Banho Público, onde recebe a sua toalha de banho, roupão e chinelos. Depois de visitar o 

banho, a utilizador pode colocar os apetrechos usados dentro de um caixote antes de sair.

Café

Para aproveitar as condições específicas do lugar da construção, optamos por 

localizar o café no lado Oeste-Sudoeste do terreno do Reservatório do Amial. Este passo 

é decisivo para que o café do Banho Público do Carriçal tenha a melhor exposição solar, a 

melhor localização no espaço, frente ao terraço. Este terraço está virado a Sul e acaba por 

funcionar como um convite à cidade e aos seus cidadãos tanto quanto aos moradores do 

bairro. O café, alcançável através de uma porta pelo corredor da recepção, forma o lugar 

de encontro, tanto para os visitantes do espaço interpretativo quanto para os visitantes 

do Banho Público. O balcão do café situa-se em torno da torre do reservatório e está 

iluminado por uma clarabóia. Atrás deste fica situada uma pequena cozinha, onde as 

refeições podem ser confeccionadas, bem como um espaço com máquinas de lavar e 

secar a roupa.Estas máquinas localizam-se num espaço próprio, acessível pelo lado do 

bar, bem como pelo lado da recepção onde podem ser accionadas. No restante espaço do 

café, dez mesas com cada quatro lugares oferecem lugar para 40 pessoas, e oito mesas de 

dois lugares no terraço, oferecem uma vista privilegiada para o exterior. O café serve assim 

os visitantes tanto no Verão como também no Inverno. O terraço, virado a Sul, relaciona 

o Banho Público com os arredores da área residencial do Bairro do Carriçal e com os seus 

habitantes, sublinhando o carácter comunitário do projecto. A cobertura em balanço 

oferece sombra tanto no terraço como no interior, áreas que, portanto, nunca serão muito 

quentes nos dias de Verão. Se necessário, as janelas a Oeste também podem ser abertas 

e a sala pode ser inundada por uma lufada de ar fresco.

Vestiários e cabinas de chuveiros 

Após passar pela porta de entrada para as instalações do Banho Público, alcançamos 

um corredor que fica ao redor da torre. Lá se distribuem os vestiários para homens e 

mulheres, a seguir as cabinas de chuveiros também para os dois sexos bem como as 

instalações sanitárias de casas de banho. Os vestiários e chuveiros recebem a luz do 

dia através das clarabóias, que permitem sentir as condições climáticas externas no 
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Figura 171. . Café do Banho Público do Carriçal. 
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interior, fazendo assim lembrar alguns exemplos já mencionados de Balneários Públicos 

da cidade que se constituem de forma idêntica. A luz é um tema importante no interior 

das instalações do Banho Público, que não terá janelas para o exterior. A entrada de luz 

é pensada em particular para cada compartimento, criando assim atmosferas distintas. 

As clarabóias contíguas à torre (ver a “fissura” que permite entrada de luz na figura 81) 

promovem a entrada de luz natural no espaço de circulação que envolve a torre e através 

do qual os visitantes se dirigem aos diferentes espaços. Existirão, ainda, outras clarabóias 

nos vestiários (encostadas ao limite exterior) e nos balneários (por cima das cabines de 

duche). [Fig. 83] 

O balneário é forrado com ladrilhos de cerâmica quadrados, que além de protegerem 

a construção da humidade estabelecem, ainda, uma atmosfera distinta do resto do 

projecto, que não apresenta outras superfícies assim revestidas. Os azulejos são usados 

apenas nas paredes do balneário, integrando um elemento escolhido para aquele espaço, 

dado não se pretender o uso excessivo de azulejos, o qual, em nossa opinião, iria “sufocar”, 

em demasia, no plano estético, aquele espaço. Se nos lembramos agora das palavras de 

Tanizaki, que diz que a cor da parede do interior deve ser mantida em cores naturais para 

que «os tristes, frágeis e mortais raios possam afundar em silêncio absoluto», cremos 

que a nossa escolha teve sentido. A pouca luz que entra pelas clarabóias não deve ser 

‘falsificada’ e deve ser refletida ‘naturalmente’ na parede. Por esta razão, são usados 

azulejos com tom natural azul escuro que deixam relacionar mais uma vez este espaço 

com o elemento de água. 

Aqui também deve ser mencionado que toda a construção do projecto é pensada 

em madeira, isto é, a estrutura construtiva das paredes assim como o tecto. Com esta 

decisão pretendemos criar um clima interno equilibrado e oferecer um ambiente quente 

e agradável aos visitantes. 

Ao sair do balneário entramos novamente no corredor, onde podemos ir para as 

cabinas de vapor no interior da torre, para a sala de relaxamento ou para as instalações 

sanitárias. 

Sala de relaxamento

 

Antes de abordar as instalações no interior da torre e do tanque do reservatório 

deve ser abordado o espaço da sala de relaxamento e a sua função. Este é alcançável 
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Figura 172. Chuveiros Banho Público do Carriçal. 
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através de uma porta no fim do corredor ao redor da torre. Escolhemos situar esta sala de 

relaxamento no canto Noroeste do terreno em torno do reservatório, porque permanece 

amplamente protegido do sol da manhã e do meio dia e permite que a sala mergulhe 

na luz do dia. A luz entra nesta sala pela clarabóia central e pela clarabóia existente em 

redor da torre do reservatório. Esta segunda clarabóia ilumina uns degraus onde os 

banhistas podem descansar após a visita aos banhos de vapor. Integradas nestes degraus 

estão as prateleiras onde os apetrechos dos banhistas podem ser arrumados. Oposto a 

estes degraus encontram-se outros, permitindo que os banhistas se possam deitar para 

descansar. Além da porta da entrada do lado das instalações sanitárias existe uma segunda 

porta que leva os banhistas para o café e para a esplanada. Os banhistas têm assim a 

possibilidade de comprar algo refrescante ou adquirir algum alimento. 

Por fim, pretendemos também explicar as instalações no interior do reservatório 

como o espaço interpretativo e as cabinas de vapor. Para alcançar estes banhos entramos 

pela uma nova porta criada na parede exterior do reservatório que se encontra num eixo 

entre o balneário e as casas de banho. Porém é escolhida esta localização da nova porta 

neste lugar, porque ali o corredor tem maior tamanho. Conforme já descrito no capítulo 

... e a sua atmosfera,  a estrutura da torre deve ser preservada tanto quanto possível no 

seu estado original. As instalações no interior da torre não devem perpetuar a estrutura 

espacial nem os fenómenos acústicos e de iluminação que são, por isso mesmo, reduzidos 

á sua dimensão essencial. Os componentes principais deste banho incluem duas cabinas 

sauna, um banho turco e um tanque de água fria. 

Coração do Banho e espaço interpretativo

Considerando as qualidades espaciais do interior da torre, bem como o efeito de 

eco no centro do espaço circular e o espaço vazio, pretendemos que o reservatório ocupe 

a menor área possível. Assim os banhos de vapor, com duas saunas e um banho turco, 

inserem-se em áreas mínimas, organizadas de forma a manter uma zona de circulação 

entre elas e a torre. Ao mesmo tempo a forma de dispor as cabinas garante livre acesso a 

cada uma delas, tal como garante o livre acesso à escada em espiral que nos leva para o 

patamar superior do interior do tanque. Optamos por criar um pequeno ‘pátio’ no centro 

do espaço da torre, onde o efeito de eco pode ser experimentado de melhor forma. Fica 

também no lado de entrada para este local o tanque em granito com água fria, onde os 
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Figura 173. Sala de relaxamento do Banho Público do Carriçal. 
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banhistas, após a visita aos banhos de vapor, se podem refrescar. Este tanque de granito 

faz lembrar os lavadouros, por ter também incorporado num dos lados, uma tábua de 

lavar. Serão estes dois elementos programáticos essenciais para estabelecer um circuito 

hidroterapêutico no Banho Público do Carriçal. 

As cabinas de sauna e o banho turco são construídas inteiramente em madeira, 

embora o banho turco no interior seja revestido por placas de pedra. Isto é possível porque 

atrás destas placas uma folha de impermeabilização impede que a construção de madeira 

se molhe. Por outro lado, usamos as placas de pedra porque estas transmitem melhor o 

calor para os corpos dos banhistas que nelas se sentam ou encostam. Ao contrário, nas 

cabinas de sauna onde as ripas de madeira funcionam evitando a transmissão do calor, 

superior do que no banho turco. 

Porém, os banhos de vapor vão entrar numa relação directa com o espaço 

interpretativo no tanque do reservatório. A exaustão de ar húmido das cabinas de vapor vai 

ser transportada pelos tubos existentes para cima e entra no tanque, onde assim é criada 

uma atmosfera nebulosa. Nestas condições, o espaço interpretativo funciona enquanto 

os banhos de vapor estão em uso. Os visitantes deste espaço estão assim envolvidos num 

ar húmido, experienciando, desta forma, e casualmente, a sensação de uma visita a um 

banho de vapor. O nevoeiro assim criado dentro do tanque relaciona, ao mesmo tempo, 

este espaço com o seu uso anterior, quando ainda continha água. Cria-se, portanto, uma 

simbiose entre os banhos de vapor e o tanque de água do reservatório, ambos ligados 

pelo elemento água (em estado gasoso e líquido), seguindo o conceito do programa de 

valorização do património da empresa Águas do Porto. 

O acesso ao espaço interpretativo é feito através da escada circular no interior 

da torre para a plataforma em baixo do tanque de água. Optamos para criar uma nova 

entrada para o tanque, evitando que o acesso se faça pela escada existente do poço. 

Isto porque este acesso levaria os visitantes para uma posição, obrigando-os a descer 

novamente pela outra escada. Criamos uma nova abertura no fundo do tanque com uma 

escada circular que nos leva para uma plataforma metálica no interior do tanque. Esta 

plataforma permite-nos passear à volta do poço e experienciar livremente as condições 

atmosféricas no interior do espaço interpretativo. 

O espaço museológico que pretendemos criar dentro do reservatório é algo que 

contrasta com as tendências actuais desta ciência. Lembramos as palavras de Claudia 

Castellucci que nos diz: 
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Figura 174. Banho Turco do Banho Público do Carriçal. 
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«Antes das Galerias de Arte e Museus aparecerem pela primeira vez, os 

artistas eram obrigados a ter em conta as condições físicas do cenário das suas 

obras, aproveitando-as ao máximo para que as suas obras se tornassem mais 

funcionais. Durante séculos, a relação fundamental entre uma obra de arte e o 

seu ambiente físico perdeu-se, sendo este ambiente muito mais estável do que 

o procedimento específico do local.» 297

Podemos assim concluir que a intervenção artística no espaço interpretativo do 

tanque, toma em consideração as condições físicas e atmosféricas do lugar tanto quanto 

as suas condições históricas, estabelecendo a relação fundamental entre uma obra de arte 

e seu ambiente físico. 

3.6. Conclusão 

A nossa proposta de um Banho Público para o antigo Reservatório do Amial constitui, 

no essencial, um projecto de arquitectura, mas, insere também, um estudo sobre a própria 

história dos Banhos Públicos, com uma alusão particular ao caso do Porto. Da conjugação 

destes objectivos resultou a concretização do projecto do Banho Público do Carriçal. 

No momento de finalizar esta dissertação, temos consciência da extrema importância 

do conteúdo explícito no «Programa de valorização do património da empresa Águas do 

Porto, EM», que permite que o nosso projecto se enquadre em duas estratégias nele bem 

identificadas: a sociocultural e a cultural/patrimonial. Será sempre o elemento água que, 

através da sua presença em dois estados, - líquido e gasoso -, interage com o visitante/

banhista, estabelecendo, deste modo, uma relação entre a sua importância desde culturas 

ancestrais, até à própria história do Reservatório, que só existe em função desse mesmo 

elemento. Na verdade, ao acreditarmos na relevância desta interacção, era esperado que, 

também, neste trabalho se estabelecessem as relações necessárias para se resgatar a 

cultura dos banhos no espaço público, pretendendo-se, ao mesmo tempo, que esta se 

aproxime da comunidade actual. Para que tal aconteça, foi necessário conhecer todo um 

297 Tradução nossa. CASTELLUCCI, Claudia, La vita nuova, Wien: Wiener Festwochen, 2019, p. 5 «Before 
Art Galleries and Museums first made their appearance, artists were forced to take into account the  
physical conditions of their works setting, making the most of them in order for their works to become 
more effective. For centuries now, the fundamental relation between a work of art and its physical set-
ting has been lost, this setting being far more stable than site-specific procedure»
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caminho anterior ao longo do qual a água - como aqui é entendida - se relacionou com o 

homem em sociedade. 

O que nem sempre aconteceu com a mesma proximidade e/ou eficácia, como vimos. 

Por esta razão, este desafio acabou por assentar, ainda, em considerações complementares 

ao tema, mas nem por isso menos importantes, que nos levaram até às práticas de 

higiene, (ou à falta delas), à valorização da aparência (o que se vê e o que se esconde), às 

intimidades do corpo, de que tanto nos fala Vigarello. A par destas constatações, surgia 

uma outra face, impossível de ignorar, sobretudo nos tempos em que vivemos, que nos 

aproximou das doenças, sobretudo as contagiosas, e das precauções que se deveriam 

tomar, da utilidade ou dos malefícios da água para a sua cura, enfim, um percurso que 

acabaria por nos sensibilizar no conhecimento de personalidades como Ricardo Jorge, ou 

por nos espantar na frieza das determinações estatais sobre política sanitária.

Localizando-se o nosso projecto na cidade do Porto, uma cidade entalada entre o 

rio e o mar, justificou-se que dessemos uma relevância ao local, à sua evolução histórica, 

também ela reflexo das orientações que, de um modo geral, se cumpriram no Ocidente 

desde tempos remotos. Desde o Postigo dos Banhos até à barcaça do rio Douro, à Casa de 

Banhos da Rua 31 de Janeiro ou aos banhos quentes da Foz, entre outros exemplos que 

foram dados, tudo fazia prever que, com o passar do tempo, o Porto foi construindo a sua 

própria tradição na arte do banho.

A arquitectura da cidade, também ela, com o passar dos séculos foi adaptando a sua 

originalidade a estas exigências, o que se viu, não sem alguma decepção, na dualidade 

contrastante entre Casas Burguesas/Ilhas do Porto. Mas os séculos XIX e XX deixaram 

rasto de pesados custos para a saúde dos portuenses, e, a duras penas, fomos assistindo 

a uma evolução que, cada vez mais, se apoiava na relação entre as terapias medicinais, 

as hidroterapias, e higiene diária (e nas condições para que existissem). Neste sentido, 

tomaram forma várias construções de Balneários Públicos, evolução essa que conhece um 

desenvolvimento mais visível, sobretudo pela iniciativa de Ezequiel Campos, já na década 

de 30. Apoiado pelas estruturas estatais, o Estado Novo iniciava, assim, mais uma reforma 

onde não deixavam de estar presentes objectivos de âmbito educativo para a população. 

Quase trinta anos depois, a rede de recursos oferecida era, ainda, manifestamente 

insuficiente, como vimos; basta lembrar a pertinência de um Plano de Melhoramentos 

datado de 1956….

Mas cumpre terminar.
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É inquestionável que as realizações posteriores foram muitas. Vale, ainda, mencionar 

o Programa de Beneficiação da Zona do Barredo e Ribeira, a acção das Brigadas do 

SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) e a visão integradora lançada pelo CRUARB 

(Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira /Barredo). Todos estes 

programas abriram as portas para os debates de hoje, nos quais muitos de nós estamos 

empenhadamente comprometidos.

Para a concepção do projecto de arquitectura que se apresenta fizemos apelo a toda 

esta tradição, ressaltando a perspectiva histórica, a matéria e a atmosfera que encontramos 

no Reservatório do Amial. Com base nestas referências pretendemos que o projecto do 

Banho Público não apenas se aproprie da estrutura já existente, mas, ao mesmo tempo, 

dê continuidade à presença de fenómenos de luz, de acústica e de interação com o clima 

do local. Isto é, que a memória se preserve.

Por isso, a nossa intervenção no interior, tanto no rés-do-chão da torre como também 

no tanque do reservatório, toma em consideração esta exigência na conceção/apropriação 

do espaço, tomando, sempre que possível, a forma de intervenções cirúrgicas. Todo o 

programa do projecto é concebido de forma a cumprir as funcionalidades e exigências 

essenciais, para que este estabelecimento se possa tornar num espaço social apropriado 

para a cidade em que se insere. 

Pensando, ainda, num plano de exigências ambientais que urge cumprir, foi nossa 

intenção promover a lavagem do corpo e da roupa num espaço comum, uma característica 

que se inscreve em objectivos que todos somos convocados a pensar e respeitar por forma 

a conseguirmos colaborar nas boas práticas de poupar energia, materiais e água. Não é 

difícil perceber que o Banho Público, muito além da sua utilidade imediata, se apresenta, 

também e, porventura, principalmente, como uma resposta concreta para a promoção da 

protecção ambiental. 

O trabalho desenvolvido na presente dissertação corporiza, assim, do nosso ponto 

de vista, um modo de estar na actualidade, um caminho possível para que a cidade evolua 

numa direcção certeira e adequada tendo em consideração as exigências e ambições de 

uma sociedade, como a portuense, que sempre foi exigente consigo mesma. O Banho 

Público no Porto, enquanto fragmento da sua história e enquanto estrutura de utilidade, 

torna-se, assim, num estabelecimento intemporal. E, por esta razão, não apenas os traços 

da história da arquitectura são preservados, como também se vai ao encontro de um 

possível modo de estar em sociedade.     
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Precisamente porque o pretendemos integrado e integrador, a elaboração deste 

projecto foi o nosso maior desafio profissional e pessoal. 

A este nível, e ainda que tenham surgido alterações na orientação, estamos gratos 

por ter beneficiado de mais tempo para alargar os nossos conhecimentos científicos em 

torno do tema e pela possibilidade de o discutir num círculo alargado de pessoas com 

formação académica distinta da nossa. Só assim foi possível que esta dissertação de 

mestrado em arquitectura também se possa compreender como um contributo para a 

história da cidade e para a minha própria história. É, assim, um texto com o qual, hoje, me 

identifico totalmente. 

No âmbito da nossa vida de hoje, infelizmente colocada à prova com a eclosão do 

Coronavírus, o tema que aqui se apresenta torna-se muito actual. Importa, no entanto, 

esclarecer que, no início da nossa investigação a sua pertinência já era enorme porque se 

traduzia numa preocupação real com o mundo que nos rodeava. 

E esse era um mundo de urgências, tantas delas consubstanciadas em acções de que 

todos no devemos orgulhar: a preservação do ambiente, o respeito pelos legados antigos, 

a valorização do património…e tantas outras. Agora, as urgências tornaram-se passado. 

Mas o futuro está logo ali, ao nosso alcance.
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Figura 185. Maquete 1.500
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Fig. 112. Planta da implantação do Balneário da Sé. Disponível em (AHMP), D-CDT-

ROL-C1-10-1.

Fig. 113. Aspetos do Balneário da Sé, fotografias do autor.

Fig. 114. Balneário Público na rua de Miragaia, fotografia do autor.

Fig. 115. Balneário Público na rua de Miragaia, planta. Disponível em (AHMP),D-CDT-C4-106.

Fig. 116. Balneário Público na Rua Senhora da Luz, fotografia do autor.

Fig. 117. Planta do Balneário Público na Rua Senhora da Luz. Disponível em Porto (AHMP), 

D-CDT.

Fig. 118. Planta e corte do Balneário Público do São Nicolau, disponibilizada pelo Arq. Paulo 

Providência.

Fig. 119. Balneário do Balneário Público do São Nicolau. Disponível em http://www.

prewettbizley.com/graham-bizley-blog/2014/11/29/porto-architecture

Fig. 120. Lavadouro do Balneário Público do São Nicolau. Disponível em http://www.

prewettbizley.com/graham-bizleyporto-architecture

Fig. 121. Planta do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. Disponível em 

(AHMP),GUIA-8-2007-1232-275.

Fig. 122. Planta do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. Disponível em 

(AHMP),GUIA-8-2007-1232-274. 

Fig. 123. Cortes do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. Disponível em 

(AHMP),GUIA-8-2007-1232-276.

Fig. 124. Alçado do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga. Disponível 

(AHMP),GUIA-8-2007-1232-273.

Fig. 125. Fotografias do interior do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga, fotografias 

do autor.

Fig. 126. Fotografias do interior do Balneário Público na Rua Tomás Gonzaga, fotografias 

do autor.

Fig. 127. Fotografias aéreas do Bairro do Regado e zona envolvente incluindo o reservatório 

de água. Disponível em (AHMP), F-NP/CMP/7/758

Fig. 128. Ortofotografia de Paranhos, tirando no google-maps.

Fig. 129. Vista para o Bairro do Carriçal e o Reservatório do Amial. Disponível em (AHMP), 



381

F-NP/CMP/7/673. 

Fig. 130. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. Disponível em Relatório e 

Contas da Gerência do Ano de 1962 no Arquivo das Águas do Porto.

Fig. 131. Fotografia do Reservatório do Amial em construção. Disponível em Relatório e 

Contas da Gerência do Ano de 1962 no Arquivo das Águas do Porto.

Fig. 132. Planta da implantação do Reservatório do Amial. Disponível no arquivo das Águas 

do Porto.  

Fig. 133. Reservatório do Amial, fotografia do autor.

Fig. 134. Planta de implantação, escala 1:500, desenho do autor.

Fig. 135. Levantamento Reservatório do Amial, alçado este, 1.200, desenho do autor.

Fig. 136. Levantamento Reservatório do Amial, alçado sul, 1.200, desenho do autor.

Fig. 137. Levantamento Reservatório do Amial, corte a’, 1.200, desenho do autor.

Fig. 138. Levantamento Reservatório do Amial, corte b’, 1.200, desenho do autor.

Fig. 139. Levantamento Reservatório do Amial, corte c’, 1.200, desenho do autor.

Fig. 140. Pedreiro na obra do Bairro do Carriçal. Disponível em (AHMP), F-NP/CMP/4/2936.

Fig. 141. Bairro de Ramalde do arquiteto Fernando Távora, fotografia do autor. 

Fig. 142. Porta de entrada do Reservatório do Amial, fotografia do autor. 

Fig. 143. Reservatórios de água, Fotografias de Bernd e Hilla Becher. Disponível em https://

images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ARwUcB1RL._SL1202_.jpg 

Fig. 144. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto. Fig. 145. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada 

pelo Arquivo das Águas do Porto.

Fig. 146. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto..

Fig. 147. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto.

Fig. 148. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto.

Fig. 149. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto.

Fig. 150. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 

das Águas do Porto.

Fig. 151. Fotografia do Reservatório do Amial em construção, disponibilizada pelo Arquivo 
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das Águas do Porto Fig. 152. Janela no torre do Reservatório do Amial, Fotografia do autor

Fig. 153. Interior do torre do Reservatório do Amial, Fotografia do autor. 

Fig. 154. Janela de ‘funil’ numa obra do arquiteto Rudolf Olgiati. Disponível em https://i.

pinimg.com/originals/86/51/c6/8651c620e

Fig. 155. Rés do chão do Reservatório do Amial, Fotografia do autor.   

Fig. 156. Escada no torre do Reservatório do Amial, Fotografia do autor 

Fig. 157. Escada no torre do Reservatório do Amial, Fotografia do autor 

Fig. 158. Plataforma em baixo do tanque do Reservatório do Amial, Fotografia do autor. Fig. 

159. Interior do tanque do Reservatório do Amial, Fotografia do autor.

Fig. 160. Escada para o interior do tanque do Reservatório do Amial, Fotografia do autor.

Fig. 161. Interior do tanque do Reservatório do Amial, Fotografia do autor.

Fig. 162. Fotografia no interior da Terma Vals. Disponível em https://forum.enscape3d.

com/index.php?thread/4468-therme-vals  

Fig. 163. Vista para o Reservatório do Amial, fotografia do autor. 

Fig. 164. Entrada principal para o torre do Reservatório com bueiro do canal, fotografia do 

autor. Fig. 165. Cerca no limite do terreno, fotografia do autor.

Fig. 166. Lois Weinberger, Wild Cube, 2011. Disponível em https://www.belvedere.at/lois-

weinberger-0

Fig. 167. Entrada para o Banho Público do Carriçal, visualização do autor.

Fig. 168. Balcão de receção do Banho Público do Carriçal, visualização do autor.

Fig. 169. Café do Banho Público do Carriçal, visualização do autor. 

Fig. 170. Chuveiros Banho Público do Carriçal, visualização do autor. 

Fig. 171. Sala de relaxamento do Banho Público do Carriçal, visualização do autor. 

Fig. 172. Banho Turco do Banho Público do Carriçal, visualização do autor. 

Fig. 173. Planta da Implantação, 1.500, desenho do autor.  

Fig. 174. Planta 1.200, desenho do autor.  

Fig. 175. Alçado Este 1.200, desenho do autor.  

Fig. 176. Alçado Sul 1.200, desenho do autor.  

Fig. 177. Corte A 1.200, desenho do autor.  

Fig. 178. Corte B 1.200, desenho do autor. 

Fig. 179. Corte C 1.200, desenho do autor. 

Fig. 180. Corte 1:100, desenho do autor. 

Fig. 181. Corte 1.100, desenho do autor. 



383

Fig. 182. Planta 1.100, desenho do autor.  

Fig. 183. Maquete 1.500 

Fig. 184. Maquete 1.100
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