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Resumo 

Antes de qualquer discussão sobre a eventual existência na cidade 

Espinho de um património arquitetónico habitacional, que poderá e ou deverá, 

ser preservado, é necessário primeiro um vasto trabalho de conhecimento dos 

edifícios em si. Sem este conhecimento a discussão não passará do confronto 

de pontos de vista subjetivos, que poderão, sem dúvida, ser válidos, mas que 

não se baseiam em elementos que garantam a universalidade.   

Neste sentido, propõe-se neste exercício criar fontes que promovam 

esse mesmo conhecimento, debruçando-se apenas sobre as caraterísticas 

estéticas dos edifícios de habitação espinhenses, procurando-se que este 

constitua a experimentação de um modelo de apresentação da arquitetura da 

cidade, e da sua desmistificação, e que, por sua vez, possa contribuir para o 

lançamento de dados válidos para essa mesma discussão.  

Assim, o estudo que se apresenta centra-se essencialmente na 

identificação dos diferentes estilos e correntes arquitetónicos que atualmente 

se podem encontrar na cidade, através da apresentação e da análise de alguns 

exemplos chave dos seus edifícios de habitação, estabelecendo sempre uma 

relação entre a realidade espinhense e a dinâmica da evolução da arquitetura 

nacional, quando no país dominaram as correntes arquitetónicas ecléticas do 

final do século XIX e as da arquitetura moderna do século XX. 

Summary 

 To be able to discuss the possible existence, in the city of Espinho, of an 

architectural housing heritage, and that can or should be preserved, it is first 

needed to study thoroughly the buildings themselves. Without this knowledge 

the discussion will be that of mere personal points of view, which may certainly 

be valid, but not based on elements that ensure universality. 

 In this sense, it is proposed in this exercise to create some sources that 

promote this knowledge, addressing only the aesthetic features of the 

residential buildings of Espinho. The idea is that of trying out a model 

presentation of the architecture of the city. This purpose shall help to demystify 

some statements said about the city and that, in turn, may contribute to the 

release of valid data for the discussion. 
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. 

 Thus, the study focuses primarily on identifying the different architectural 

styles and currents that currently can be found in the city, by presenting and 

analyzing some key examples of its residential buildings, establishing always a 

relationship between the reality of Espinho and the dynamics of the evolution of 

the Portuguese architecture, in the period dominated by eclectic architectural 

trends of the late nineteenth century and by modern architecture of the 

twentieth. 

Resumen 

 Antes de cualquier discusión sobre la posible existencia en la ciudad de 

Espinho de un patrimonio arquitectónico de viviendas, y que puede o debe ser 

preservado, hay primero que tener en cuenta un vasto trabajo de conocimiento 

de los propios edificios. Sin este conocimiento, la discusión no pasará del 

confronto  de puntos de vista subjetivos, que sin duda pueden ser válidos, pero 

que no se basan en elementos que garanticen la universalidad.  

 En este sentido, se propone crear con este ejercicio fuentes que 

promueven este conocimiento, que si se gira en las características estéticas de 

las viviendas de la ciudad de Espinho, buscando que este constituye la 

experimentación de un modelo de la arquitectura de la ciudad, y de su 

desmitificación y que, a su vez, puede contribuir para la liberación de datos 

válidos en este hilo. 

 Por lo tanto, el estudio que se muestra se centra principalmente en la 

identificación de los diferentes estilos arquitectónicos y las corrientes que en la 

actualidad se pueden encontrar en la ciudad, mediante la presentación y el 

análisis de algunos ejemplos clave de sus edificios residenciales, estableciendo 

siempre una relación entre la realidad de Espinho e la dinámica de la evolución 

de la arquitectura portuguesa, cuando en el país dominaron las corrientes 

eclécticas arquitectónicas de finales del siglo XIX y la arquitectura moderna del 

siglo XX. 
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1. JUSTIFICAÇÃO, OBJETIVOS, CONCEITOS 

1.1. Apresentação 

Quando se visita a cidade de Espinho1 e se observa atentamente o seu 

conjunto habitacional, a sensação que fica sempre é que este apresenta um 

aspeto complexo, constituído por uma panóplia de edifícios de épocas e 

modelos diferentes e que se intercalam sem uma lógica ou ordem aparentes, 

como que resultado de um processo de sobreposição anárquica de correntes e 

estilos arquitetónicos, que ocorreu ao longo do tempo neste pequeno espaço 

urbano. [anexos, p. 89: fotos 1 e 2]  

A cidade de Espinho é-me muito familiar, já que nela resido desde a 

minha infância. Pude assim testemunhar a transformação que esta foi sofrendo 

ao longo dos últimos anos e constatar essa mesma peculiar diversidade de 

modelos e estilos de edifícios que o seu conjunto arquitetónico revela.   

A malha urbana da cidade de Espinho e os seus edifícios de habitação 

mais antigos são relativamente recentes, tendo em conta a antiguidade e 

importância de muitos outros centros urbanos do país.2 Ou seja, formou-se 

numa época em que muitas experiências económicas, políticas e sociais se 

tinham sedimentado e marcado os tempos coevos à afirmação e 

desenvolvimento de Espinho, sem que este centro carregasse com ele uma 

memória que o tornasse capaz de diluir, reafirmar ou optar por diferentes 

propostas.  

Nas décadas de oitenta e noventa do século XX a morfologia da cidade 

regista uma mudança radical. Para além da área territorial construída ter quase 

duplicado, muitos destes edifícios passam a ser integralmente substituídos por 

blocos de apartamentos, cuja natureza é completamente diferente da dos 

                                                           
1
 Espinho é cidade costeira do distrito de Aveiro e da diocese do Porto. Localiza-se a sul do 

Porto, a 17km, e a norte de Aveiro, a 45 km. Sede de concelho no qual constam outras quatro 
freguesias: Anta, Guetim, Silvalde e Paramos. 

2
 Segundo autores de história local, na segunda metade do século XVIII Espinho era apenas 

um pequeno núcleo habitacional constituído por um amontoado de palheiros rudimentares 
construídos na areia da praia por pescadores que, após várias décadas de frequência sazonal, 
se começam a fixar permanentemente na localidade. Só no princípio do século XIX é que se 
abre neste pequeno núcleo um largo de onde saíam pequenas ruas ladeadas por palheiros, e 
só em 1843 se regista a construção das primeiras casas de pedra e cal. Ver por todos, GAIO 
(1999), p. 25  

 



9 
 

edifícios primitivos. Este foi, aliás, um fenómeno que ocorreu em todo o país e 

que se traduziu num novo paradigma da construção civil, fruto de um período, 

provavelmente, de maior prosperidade económica que se verificou durante 

estas duas décadas. 

Já no final do século XX, e até à atualidade, a localidade assistiu a um 

decréscimo significativo do número de novas construções de habitações. 

Passa então a observar-se um novo fenómeno de construção – a designada 

reabilitação de edifícios ou reabilitação urbana. Esta pode caraterizar-se pela 

readaptação total ou parcial de edifícios antigos, dotando-os de todas as 

soluções de habitabilidade que os critérios da sociedade moderna exigem. A 

natureza destas intervenções varia muito em termos técnicos, de edifício para 

edifício, bem como de resultado e de aspeto finais. [anexos, p. 89: foto 3]  

Perante esta nova realidade de intervenção em edifícios antigos que se 

tem observado na cidade, colocam-se as seguintes questões: existe em 

Espinho um património arquitetónico habitacional que pode e deve ser 

preservado? Quais são os critérios de definição de uma resposta afirmativa? 

Trata-se de definir como património um parque habitacional porque este é parte 

integrante da identidade não só dos seus habitantes individuais, mas de toda a 

comunidade? Tem pois um valor identitário? Ou é mais significativo o seu valor 

histórico? É necessário manter este testemunho para que a memória possa ser 

alimentada e a história de cada um e do conjunto se possa interpretar? O valor 

sentimental que alguns possam ter desenvolvido justifica este esforço e 

investimento? Ou trata-se de uma opção baseada na racionalidade económica 

ditada pela sua qualidade construtiva?  

Se estas intervenções de conservação no legado arquitetónico antigo 

espinhense existem – independentemente da questionabilidade da sua 

qualidade – é porque provavelmente estes edifícios fizeram despertar nos seus 

promotores um sentido de património, de pertença e de identidade. Porém, 

outros valores poderão aqui sobrepor-se, os estéticos. Mais do que por 

consciência patrimonial, estes edifícios, ou partes deles, poderão estar a ser 

preservados apenas pela sua qualidade estética?   
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Segundo José-Augusto França, património remete para um conceito de 

história e para um processo de estruturações sucessivas ao longo do tempo.3 

Património representa um legado das gerações, do passado, que nos toca a 

todos, independentemente de termos ou não consciência da sua importância.4 

É constituído por uma acumulação, ao longo do tempo, de objetos, sejam estes 

ou não o que se designa por obras-primas, mas também todos os saberes e 

conhecimentos humanos. Este pode traduzir-se também nas manifestações 

etnográficas, históricas e arqueológicas, nos edifícios, aldeias, cidades e 

paisagens de uma dada comunidade ou da comunidade global.  

A defesa de bens patrimoniais é atualmente bastante abrangente. A 

legislação nacional e internacional em vigor, para além dos bens materiais 

móveis e imóveis, contempla também bens naturais e imateriais que possuem 

significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética 

para a sociedade.5 Percebe-se agora que património material e património 

imaterial são indissociáveis, já que o que transforma os objetos ou os sítios em 

património é o facto de eles representarem qualidades imateriais. 

A génese do conceito de património, enquanto processo de definição e 

de uma dada realidade como sendo “digna” de ser estudada, rotulada e 

defendida como sustentadora de inspiração para a vida das comunidades, 

como herança de um passado, é passível de ser vivida durante o presente e 

que tem por objetivo a preservação de todos estes legados que representam 

uma importante fonte de informação e identidade, para as gerações futuras. 

Em suma, património designa uma mentalidade que, segundo França, remete 

para um culto que exige um questionário, pois sendo «mais do que uma 

verificação de prazer»6 é revelador do estado da sociedade, sempre em 

transformação.  

Considero, contudo, que antes de se tecer qualquer discussão sobre a 

eventual existência em Espinho de um património arquitetónico habitacional, 

que poderá e ou deverá, ser preservado, é necessário primeiro um vasto 

                                                           
3
 FRANÇA (1996), p. 23 

4
 cf. QUEIROZ / PORTELA (2008), p. 11 

5
 Unesco - www.unesco.org, (20/11/10) 

6
 FRANÇA (1996), p. 23, cit. CHOAY (1999), p. 11 
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trabalho de conhecimento dos edifícios em si. Sem este conhecimento a 

discussão não passará do confronto de pontos de vista subjetivos, que 

poderão, sem dúvida, ser válidos, mas que não se baseiam em elementos que 

garantam a universalidade.   

Neste sentido, e ciente da enormidade desta tarefa, proponho neste 

trabalho criar fontes que promovam esse mesmo conhecimento, debruçando-

me apenas sobre as caraterísticas estéticas dos edifícios de habitação 

espinhenses, procurando que este constitua a experimentação de um modelo 

de apresentação da arquitetura da cidade, e da sua desmistificação, e que, por 

sua vez, possa contribuir para o lançamento de dados válidos para essa 

mesma discussão.  

Assim, o estudo que apresento centra-se essencialmente na 

identificação dos diferentes estilos e correntes arquitetónicos que atualmente 

se podem encontrar na cidade, através da apresentação e da análise de alguns 

exemplos chave dos seus edifícios de habitação. De igual modo, procura-se 

criar um instrumento que permita uma melhor descodificação do aspeto 

arquitetónico atual de Espinho.  

Pretendo que este estudo sirva também como teste de um modelo de 

mediação entre a própria cidade e um seu observador que procura perceber 

melhor o seu aspeto físico atual, dotando-o, de um conjunto de fontes de 

consulta e de pistas alternativas que lhe possam fazer também despertar 

curiosidade sobre algumas especificidades das arquiteturas espinhense e 

portuguesa do século XX e, por outro lado, que lhe permita aprofundar o seu 

conhecimento sobre outros aspetos da cidade, como a sua história ou o seu 

desenvolvimento urbano. 

Não se pretende que esta seja uma análise complexa ou aprofundada 

sobre os aspetos formais em si da arquitetura contida nestes edifícios. Este 

exercício direciona-se essencialmente para um público não necessariamente 

conhecedor desta disciplina mas, sobretudo, ciente das questões relacionadas 

com as problemáticas do património.  

Limita-se, portanto, o objeto de estudo a uma única tipologia de edifício – 

a habitação. Outras tipologias poderiam aqui ser consideradas, como os 
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edifícios públicos, religiosos, comerciais ou industriais.7 Contudo, por questões 

metodológicas, surgiu a necessidade de procurar limitar alguns parâmetros do 

trabalho. De qualquer forma, são também os edifícios de habitação os que 

representam o grosso do parque construído espinhense e os que mais 

diretamente estiveram sujeitos às consequências da evolução urbana que se 

deu no último século na localidade.  

Não obstante a exclusão destas categorias do âmbito desta análise, elas 

serão aqui sempre consideradas, na medida em que a abordagem a alguns 

dos seus aspetos técnicos e formais se torna essencial para uma melhor 

interpretação do espaço em que estes edifícios de habitação se inserem. 

Este exercício é realizado tendo em conta apenas os edifícios de 

habitação espinhenses construídos entre 1899 até à década de 50 do século 

XX. A baliza temporal escolhida justifica-se pelo facto de ter sido 1899 o ano 

em que Espinho se afirma em definitivo como localidade independente 

administrativamente8 e serem, desde aí, as fontes de informação mais 

concretas e fáceis de obter, e 1950 por ser a década durante a qual, num 

panorama nacional, a arquitetura passa a dispersar-se em termos de 

programas arquitetónicos, tornando-se estes, de certo modo, confusos e pouco 

articulados entre si, o que poderia tornar este exercício sobre o estudo da 

arquitetura espinhense do período proposto um pouco difuso também.  

Procede-se, assim, à apresentação e análise de alguns edifícios de 

habitação espinhenses cujas caraterísticas correspondem a correntes e estilos 

arquitetónicos específicos, a saber: o ecletismo de programas do final do 

século XIX, as tendências ecléticas do final do século XIX e princípio do século 

XX, a Arte Nova, a art déco, o modelo Estado Novo, o modelo “casa do 

brasileiro”, o modelo Raul Lino, as linguagens de rutura de meados do século 

XX, estabelecendo sempre a sua relação com a realidade arquitetónica 

nacional.  

                                                           
7
 Considerando-se como públicos os edifícios: da Câmara Municipal, as piscinas, os mercados, 

o Tribunal, as gares ferroviárias e rodoviárias e as escolas; como religiosos: a igreja matriz e as 
capelas; como comerciais: o casino, os cineteatros, hotéis e equipamentos construídos 
propositadamente para fins comerciais, como no caso de alguns restaurantes, cafés e agências 
bancárias; e como industriais: as unidades fabris que – algumas ainda em operação – se 
acham dentro do espaço geográfico da freguesia de Espinho.   

8
 Até 1889 Espinho foi um lugar da freguesia de Anta, do concelho da Vila da Feira. Em 1899 é 

elevado a sede de novo concelho. 
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Para o efeito, tornou-se importante a interpretação das tendências 

arquitetónicas portuguesas do final do século XIX e da primeira metade do 

século XX, bem como das suas caraterísticas, estabelecendo-se uma relação 

entre a realidade espinhense e a de outros pólos urbanos difusores destas 

mesmas tendências. Deste modo, os edifícios de habitação que foram 

construídos em Espinho entre 1899 e 1950 inserem-se na dinâmica da 

evolução da arquitetura nacional quando no país dominaram as correntes 

arquitetónicas ecléticas do final do século XIX e as da arquitetura moderna do 

seculo XX. Todos os estilos que neste período são desenvolvidos em Portugal 

– através, essencialmente, dos seus dois principais polos difusores (Lisboa e 

Porto) –, são em Espinho refletidos a uma escala própria.  

Para esta análise, foram selecionados alguns edifícios de habitação da 

cidade que, pelas suas caraterísticas, constituem exemplos representativos das 

várias etapas da produção arquitetónica nacional e cujos modelos são também 

aplicados em Espinho.  

Embora Espinho seja constituída por cinco freguesias, este estudo 

considera apenas os edifícios que se acham na freguesia de nome homónimo. 

Isto não só por necessidade de limitação do campo de análise – e consequente 

otimização metodológica – mas também por ser esta a freguesia sede do 

concelho, e o núcleo da cidade de Espinho, se bem que tenha vindo a crescer 

para territórios das freguesias de Anta e de Silvalde. Tal especificidade do seu 

conjunto habitacional define o desafio que se levanta e que se propõe 

trabalhar. 

Colocou-se, à partida, de parte a hipótese de este poder vir a 

transformar-se num estudo sobre urbanismo, embora neste esteja sempre 

presente muita informação sobre a história da evolução do espaço construído 

em Espinho, já que só através da análise e interpretação deste processo se 

pode identificar quais os fatores que levaram à construção de edifícios ao longo 

dos tempos na localidade.  

A abordagem que se faz não vai também de encontro a uma 

inventariação de edifícios. Direciona-se, em vez, para uma perspetiva de 

classificação e descrição de edifícios, através da identificação dos seus estilos 

arquitetónicos e das suas caraterísticas estéticas. 
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1.2. Fontes e métodos 

A memória que tenho sobre a cidade de Espinho tem sido construída ao 

longo do tempo, pois residi nesta a maior parte da minha vida, o que me 

permitiu testemunhar em primeira mão as transformações que esta foi sofrendo 

ao longo deste período.  

Deste modo fui-me apercebendo que Espinho se revela como que uma 

panóplia de edifícios de épocas e géneros distintos e que não apresenta um 

casco antigo focalizado que se possa considerar como o “centro histórico”, ao 

contrário da grande maioria das cidades portuguesas da atualidade. Em toda a 

sua extensão, os edifícios intercalam-se e sobrepõem-se sem uma lógica ou 

ordem aparentes, como que resultado de um processo natural de regeneração 

de tendências arquitetónicas.  

Surgiu, assim, a minha vontade em perceber as razões que estariam por 

detrás desta dinâmica e os motivos pelos quais a cidade apresenta edifícios de 

géneros e épocas distintas que atualmente, harmoniosamente ou não, se 

sobrepõem e coexistem no seu espaço urbano. Esta mesma realidade levou-

me a considerar que na base desta “dinâmica” poderiam estar fatores 

específicos, que só através da sua interpretação se poderia entender a sua 

natureza e, desde aí, que seria válida a realização de um estudo sobre os 

dados que daqui poderiam ser retirados.  

Daí a minha escolha do curso de mestrado em História e Património, 

ciente que com este poderia aprender os métodos mais adequados para a 

execução e definição de critérios para este estudo.  

Serviram-me para isso, numa fase inicial, as informações sobre a cidade 

de Espinho que recolhi para a realização dos meus trabalhos de avaliação das 

várias unidades curriculares do primeiro ano do curso, constatando que, num 

contexto nacional, esta é uma localidade relativamente recente, já que todo o 

seu desenvolvimento urbano se deu durante os últimos cento e cinquenta anos 

apenas.  

Das primeiras consultas destacaram-se as pesquisas efetuadas a várias 

obras bibliográficas de autores de história local. Destas sobressaíram, pela sua 
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qualidade de tratamento e idoneidade da informação contida, as seguintes: A 

Génese de Espinho, de Carlos Morais Gaio9; Espinho, de João Quinta10 e 

Espinho – Monografia, de Álvaro Pereira.11 

Destas primeiras consultas resultou uma melhor perceção dos principais 

contornos da história da cidade e das suas caraterísticas social, política e 

económica. Estas fizeram-me perceber igualmente que a peculiaridade do atual 

aspeto arquitetónico desta cidade é uma consequência de um processo de 

evolução urbana que, no seu espaço, ocorreu contínua e consistentemente 

desde o período em que a primeira comunidade aqui se instalou até aos dias 

de hoje.  

Para a obtenção destas informações recorri também às referências da 

obra de Carla Marina Castro, Morfologia Urbana Espinhense (1863 - 1913)12, 

                                                           
9
 GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho, Histórias e Postais. Porto: Campo das Letras, 

1999  
Em A Génese de Espinho, de Carlos Morais Gaio, como o próprio autor refere na introdução, 
esta obra pretende ser o resultado de uma leitura da génese de Espinho. Enquadra o estudo 
do tema no contexto nacional da época sistematizando algumas fontes, mas sem entrar nos 
campos de análise científica pura. Pretende apenas transmitir ideias e reflexões, com recurso a 
comentários e a factos que se ligam numa rede. Segundo o autor, a génese de Espinho 
interpreta-se como um processo que permitiu à povoação adquirir um conjunto preciso de 
caraterísticas essenciais: área e limites administrativos, malha urbana, tecido económico e 
memória coletiva. A obra encontra-se estruturada de maneira que se compreenda como 
Espinho se foi construindo num período de tempo determinado, ordenando os acontecimentos 
não cronologicamente ou em «gavetas temáticas» e de modo que a leitura nos leve a dominar 
um processo de inter-relação dos conteúdos.   

10
 QUINTA, João – Espinho. Espinho: Câmara Municipal de Espinho, 1999  

À semelhança de Carlos Morais Gaio, João Quinta procurou estruturar a sua obra distribuindo 
os conteúdos sem os sujeitar a um esquema cronológico rígido de maneira a que todos os 
tópicos se interliguem entre si, onde a informação presente num determinado capítulo pode ser 
corroborada ou complementada noutro. Expõe e comenta, em capítulos breves, as principais 
efemérides, acontecimentos e fatores que estão na origem e no desenvolvimento de Espinho, 
desde a sua génese até 1999 (ano de publicação da obra). Para além de temas fundamentais, 
dedica também alguns capítulos às principais associações culturais, desportivas e comerciais 
da cidade. Na última parte da obra faz uma breve descrição das restantes quatro freguesias 
que, em conjunto com a de Espinho, formam o concelho do mesmo nome.  

11
 PEREIRA, Álvaro – Espinho, Monografia. Espinho: Edição do Autor, 1970  

Na monografia de Espinho de Álvaro Pereira, editada em 1970, são abordados, em vários 
tópicos, assuntos relativos à história desta localidade. Num primeiro bloco, os conteúdos 
organizam-se respeitando uma ordem cronológica dos acontecimentos. Intercalando com 
referências a individualidades importantes, fala sobre os vários acontecimentos e aspetos da 
localidade, desde os primeiros pescadores que começaram a frequentar esta praia até à 
formação do concelho. Na segunda parte desta obra, o autor apresenta e descreve as 
principais instituições que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da localidade: 
instituições culturais ou religiosas, empresas, organizações humanitárias, clubes e grupos 
desportivos. 

12
 CASTRO, Carla Marina Gonçalves de – Morfologia Urbana Espinhense (1863 – 1913). 

Dissertação de Mestrado em Geografia, apresentada à Faculdade de Letras do Porto. Porto, 
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que permitiram uma focalização mais precisa sobre os aspetos referentes à 

evolução urbana de Espinho e da sua morfologia do final do século XIX e 

princípio do século XX.   

Estas primeiras pesquisas permitiram-me também delinear o contexto 

espaciotemporal em que os edifícios espinhenses se inseriam, ou seja, o final 

do século XIX e o século XX. Por conseguinte, um exercício de interpretação 

da arquitetura espinhense só seria possível se fosse realizado tendo sempre 

como linha de orientação o contexto da arquitetura portuguesa deste mesmo 

período, consciente que esta não se justificava por si só.  

Deste modo, tornou-se importante, nesta fase, o levantamento de 

bibliografia sobre o tema, acabando por recair na consulta de várias 

publicações sobre a arquitetura portuguesa deste período. Optei por obras que 

me permitissem assimilar apenas os principais contornos e as caraterísticas da 

arquitetura portuguesa de maneira a que a informação assimilada pudesse ir 

sendo confirmada no cenário espinhense. Procurei assim as obras cujos 

conteúdos se estruturam essencialmente em torno dos aspetos formais da 

arquitetura e que demonstrassem quais as principais caraterísticas de cada 

estilo arquitetónico que surgiu neste período. À medida que ia recolhendo e 

tratando a informação destas obras, ia procurando os seus “sinais” em 

Espinho, e deste modo construindo um registo fotográfico onde agrupei os 

edifícios segundo a sua tipologia e estilo. 

Destaco O Modernismo, de José-Augusto França, da coleção História da 

Arte em Portugal13 onde faz uma abordagem às principais caraterísticas da arte 

deste período e na qual dedica uma grande parte às questões da arquitetura 

portuguesa, bem como do seu contexto internacional. Outras obras 

fundamentais foram A arquitetura moderna da colecção História da Arte em 

Portugal14, sob a direção de Pedro Almeida e José Manuel Fernandes e deste 

                                                                                                                                                                          
2005 Neste trabalho académico, a autora faz uma descrição da morfologia de Espinho desde 
1863 até 1913, com especial destaque para as acessibilidades e a gestão do espaço urbano. 
Esta obra fornece também um extenso manancial de referências que apontam para fontes e 
organismos aos quais se poderá recorrer para a recolha de informações sobre a realidade da 
morfologia do espaço urbano de Espinho desde 1913 até ao presente. São estas, por exemplo, 
as atas municipais, planos de melhoramentos, orçamentos municipais, e a cartografia 
disponível nos arquivos municipais.  

13
 FRANÇA (2004) 

14
 ALMEIDA / FERNANDES (1993) 
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último autor A Arquitectura Modernista em Portugal15, ambas dedicadas 

inteiramente à arquitetura portuguesa. Outra obra foi a História da Arte 

Portuguesa, volume III16, sob a direção de Paulo Pereira e com um capítulo 

inteiramente dedicado à arquitetura portuguesa do século XX. 

Todas estas obras revelaram-se também fundamentais não só pela 

qualidade da informação contida mas também pelos seus registos fotográficos, 

essenciais para a identificação de edifícios espinhenses com as mesmas 

caraterísticas. 

Servi-me também de outras obras de cariz científico, como teses de 

mestrado ou doutoramento em arquitetura, que serviram apenas para confirmar 

certos aspetos ou informações recolhidas nestas obras principais.  

  Após esta assimilação de conhecimento sobre a arquitetura 

portuguesa, comecei a, por intermédio do método comparativo, entre os 

exemplares nacionais mais representativos de cada estilo ou vertente 

arquitetónica, definir quais os edifícios espinhenses que apresentavam as 

mesmas caraterísticas destes e, por conseguinte, que poderiam corresponder a 

esses mesmos estilos, passando deste modo a poder identificá-los de uma 

forma mais sistemática e acurada.  

Estas mesmas leituras levaram-me também ao estabelecimento das 

barreiras temporais deste trabalho, ou seja, 1899 a 1950. A data de início 

justifica-se por ser o ano em que Espinho se torna independente 

administrativamente17, num período em que a nível nacional imperavam as 

correntes arquitetónicas ecléticas, e 1950 a década até à qual se desenvolvem 

em Portugal todas as correntes que definem o movimento arquitetónico 

moderno. A partir desta data os programas arquitetónicos portugueses 

começam a dispersar-se, o que poderia tornar o estudo sobre a arquitetura 

espinhense mais disperso também.   

Passei assim a procurar em Espinho os edifícios que pudessem 

corresponder às seguintes correntes arquitetónicas modernas: as tendências 

                                                           
15

 FERNANDES (1993) 

16 AA.VV. (1995) 

17 Ver nota 8, p. 12 e capítulo 2.1, p. 26 deste trabalho  
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ecléticas do final do século XIX e princípio do século XX, a Arte Nova, a art 

déco, o modelo Estado Novo, o modelo “casa do brasileiro”, o modelo Raul 

Lino, as novas linguagens de meados do século XX, procurando nestes 

edifícios aspetos comuns que os pudessem definir como pertencentes a essas 

mesmas correntes. 

À medida que as observações de edifícios espinhenses se iam 

intensificando, os registos fotográficos produzidos iam engrossando a base 

criada para o efeito, passando agora a agrupar os edifícios por correntes 

arquitetónicas. Prosseguindo com as leituras sobre a arquitetura portuguesa, 

esta mesma base ia sendo reconfigurada mediante a confirmação de aspetos 

que validavam a natureza estilística dos edifícios.  

Nesta fase tornou-se importante uma visita que realizei a Lisboa, de 

maneira que pude presenciar como os modelos arquitetónicos deste período 

foram aplicados no principal centro difusor artístico e arquitetónico nacional. 

Muitos dos exemplares arquitetónicos observados nesta cidade permitiram 

esclarecer dúvidas que se mantinham quanto a alguns aspetos formais dos 

edifícios espinhenses e lançar outros pontos de vista. 

Numa fase seguinte, procurei perceber o enquadramento da arquitetura 

espinhense a um nível regional, pois suspeitei que a cidade não possui 

exemplares arquitetónicos cujas caraterísticas se possam considerar originais 

em relação a outros núcleos urbanos portugueses. Por conseguinte, achei que 

seria necessária a confirmação deste facto procurando primeiro enquadrar a 

arquitetura espinhense num contexto regional. Este foi efetuado por intermédio 

da observação direta de núcleos urbanos circunvizinhos, mais concretamente: 

Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Ovar18 

[anexos, p. 90: mapa 1], procurando nestes a presença de edifícios com 

caraterísticas formais e estéticas comuns aos de Espinho, que se vieram a 

confirmar. Todos estes núcleos têm a categoria de cidade há relativamente 

pouco tempo, ou seja, acompanharam nesta definição administrativa, mas 

também preenchendo os critérios definidos para tal, como sejam, os patamares 

demográficos, os serviços prestados, a vitalidade económica, o caso de 

                                                           
18

 Incluindo Espinho, trata-se de cidades de importância e dimensões semelhantes e que 
sempre estiveram ligadas por uma relação económica e social muito próxima, constituindo, de 
certo modo, um eixo interurbano de operacionalidade e de interesses comuns.  
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Espinho. Tais observações validam o facto de os programas arquitetónicos 

observáveis na cidade não se poderem justificar a um nível meramente local e 

espinhense, pois em todas estas cidades surgem edifícios idênticos aos 

espinhenses.  

Na procura de modelos de análise que me poderiam conduzir a uma 

melhor otimização dos processos de pesquisa e de definição dos parâmetros 

do objeto de estudo, optei nesta fase por limitar as pesquisas a uma única 

tipologia de edifícios, os de habitação. Ciente embora que durante o processo 

de evolução do aglomerado urbano espinhense outras tipologias de edifícios 

vão surgindo na sua paisagem, como os edifícios religiosos e os públicos, são 

os edifícios de habitação os que atualmente representam o grosso do parque 

construído da cidade e os que melhor definem o seu aspeto geral. Por outro 

lado, os edifícios de habitação podem, em termos funcionais, proporcionar 

maiores possibilidades de modulação, por dependerem mais dos indivíduos do 

que as entidades religiosas ou administrativas ou associativas. Mesmo tendo 

em conta que para todos há vagas de fundo que acontecem e ditam “modas”, 

não deixa de ser real que as possibilidades de definição do encomendador, no 

caso da habitação, são mais amplas e variam mais depressa. 

Desta forma, procurei, de seguida, identificar os modelos de edifícios de 

habitação que surgem na cidade, desde a sua génese até à década de 

cinquenta do século XX, através de uma análise das suas caraterísticas. Tentei 

assim identificá-los por tipologias e classificá-los por grupos, consoante as suas 

épocas de construção. Do mesmo modo, procurei detetar as fases chave de 

transição temporal entre estes mesmos modelos e perceber como estas se 

processaram, pois, como é sabido, os métodos de construção de edifícios 

foram-se alterando ao longo deste período, o que justifica também os distintos 

modelos que hoje se encontram na cidade. 

Para o efeito, recorri primeiro à análise de fotografias de época e de 

reproduções postais que puderam ser consultadas na Biblioteca Municipal de 

Espinho (BME), e outras que encontrei reproduzidas em várias publicações 

sobre a história local. Recorri essencialmente aos registos postais e 

fotográficos que se encontram na BME e cujo catálogo pode ser consultado em 
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linha.19 Este constitui-se por 210 registos postais e 970 registos fotográficos 

que retratam as mais variadas cenas do quotidiano espinhense. Encontram-se 

organizados por década, desde 1900 até à atualidade.  

O bilhete-postal, tornou-se importante como fonte de informação pois, 

como refere Carlos Morais Gaio, estes transformam-se em «(…) guia principal 

de uma viagem no tempo.»20 Espelham também a (…) mentalidade da época 

(o romantismo, o humor, as modas e as vedetas), que nos dão o rosto das 

figuras nacionais, que satirizam acontecimentos e essencialmente, nos falam 

de Espinho. Não tendo a força da fotografia, ao evitarem a reportagem em 

favor de um certo generalismo, os bilhetes-postais contêm imagens da 

actividade piscatória, das idas a banhos e das invasões do mar, captam ruas, 

largos e edifícios (…) » 21   

Foquei-me, assim, na observação dos edifícios que surgem 

representados nestes registos, procurando estabelecer através das suas datas 

de impressão os períodos de construção dos mesmos.  

De maneira a aferir com maior precisão estas datas, parti de seguida 

para a consulta de fontes de informação de outro tipo, neste caso, nos arquivos 

das entidades que supervisionam os processos de construção. Debrucei-me 

primeiro nos Requerimentos de Licença de Construção disponíveis no Arquivo 

Municipal de Espinho, onde constam os registos do ano de 1899 até à 

atualidade. Para os anos anteriores a 1899 é necessário recorrer ao Arquivo 

Municipal de Santa Maria da Feira, visto que Espinho pertenceu ao concelho 

da Feira até esta data. Contudo, segundo justificação da Câmara Municipal da 

Feira, todos os requerimentos de construção anteriores ao ano de 1950, que 

deveriam constar do seu arquivo, não podem ser encontrados, visto que em 

tempos um incêndio destruiu grande parte deste acervo. Suspeitava-se, 

inclusive, que estes podiam até nunca ter existido. Contudo, ao consultar-se os 

Livros de Porta deste arquivo, referentes aos últimos anos do século XIX (que 

                                                           
19

 O catálogo em linha de registos postais e fotográficos da CME pode ser encontrado em: 
portal.cm-espinho.pt/pt/turismo-e-equipamentos/equipamentos/bibliotecamunicipal/catalogo-on-
line/ 

 
20

 cit. GAIO (1999), p. 419  

 
21

 cit. idem, pp. 19 e 20  
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no inventário surgem denominados por Entrada de Requerimentos), surgem 

registados requerimentos e pedidos de mestres-de-obras para licenças de 

construção na freguesia de Espinho. Excluiu-se portanto a hipótese de estes 

documentos nunca terem sido produzidos. Numa última tentativa, contatei o 

Arquivo Distrital de Aveiro, de onde me informaram que não tinham em sua 

posse qualquer um destes documentos. Deduz-se, então, que o 

desaparecimento desta documentação se deveu a este infeliz incêndio ou que 

esta documentação se encontra por descrever na atual dependência dos 

serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

 Restava-me o arquivo de requerimentos de licença de construção que 

se encontram no Arquivo Municipal de Espinho.  

Estes registos encontram-se arquivados por três designações distintas. 

Assim, os documentos de 1900 a 1949 correspondem ao dossier Obras 

Diversas, os de 1950 a 1997, a Alvarás de Habitabilidade e a partir de 1998 a 

Licenças de Utilização. Pese embora muitos destes requerimentos serem 

bastante limitados quanto a memórias descritivas (especialmente os da 

primeira década do século XX), fornecem, para além dos respetivos desenhos 

e plantas, um importante manancial de informações quanto a dimensões e 

alguns materiais empregues nos edifícios bem como as suas localizações e, 

sobretudo, as suas datas de construção. Todavia, a informação surge por 

vezes limitada, ora por falta de um desenho ora pela inexistência dos 

documentos referentes às licenças, ou mesmo por falta dos dois, apesar de 

existir o registo de entrada destes processos.  

Não obstante, fui percorrendo todos estes ficheiros, desde o primeiro, de 

1900, até aos da década de oitenta, focando-me essencialmente nos que 

apresentam os desenhos dos edifícios, procurando nestes sinais que me 

permitissem estabelecer a evolução das tipologias de habitação que foram 

surgindo em Espinho ao longo do tempo. Através da observação das 

caraterísticas dos edifícios de habitação que iam surgindo nestes desenhos, 

comecei a estabelecer vários grupos correspondendo cada um destes a um 

período distinto de construção. Os resultados desta análise traduziram-se num 

gráfico provisório onde estabeleci seis grupos principais de edifícios de 

habitação que se podem encontrar em Espinho, correspondendo cada um 
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deles a uma tipologia distinta de edifício, consoante as suas datas de 

construção e formas arquitetónicas. 

 

 

Gráfico 1: Tipologias de edifícios de habitação presentes em Espinho: 

períodos de construção. Ver também: [anexos, pp. 91: gráfico 1] 
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Por forma a complementar estas observações procedi ao levantamento 

da cartografia existente para este período, que se veio a revelar em quantidade 

reduzida e desprovida das respetivas memórias descritivas. Duas plantas 

foram disponibilizadas pelo Arquivo Municipal de Espinho, uma de 1870 e outra 

de 1900. A primeira trata-se da cópia de uma planta elaborada pela Câmara 

Municipal da Feira para o Plano de Melhoramentos De Espinho, de 1870, e a 
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segunda a planta de Espinho, de 1900, que reproduzi de uma monografia local. 

[anexos, p. 93: plantas 1 e 2]  

Para anos posteriores recorri às plantas levantadas por Carla Marina 

Castro no seu trabalho académico sobre a morfologia urbana espinhense,22 

onde constam, entre outras plantas, um plano de arruamentos de 1866 e um 

anteplano de 1949. Estas consultas revelaram-se importantes na medida em 

que me possibilitaram uma melhor perceção do espaço construído espinhense 

ao longo dos anos.  

À guarda do Arquivo Municipal de Espinho encontra-se o arquivo 

pessoal do Arquiteto Jerónimo Reis (1916-1984). Este possui 250 metros 

lineares e foi doado pela família do mesmo. Todavia esta documentação 

encontra-se por tratar e em mau estado de conservação, pelo que não foi 

possível realizar uma pesquisa no mesmo.   

Nesta fase, uma outra caraterística da arquitetura espinhense me 

chamava a atenção. Trata-se do fenómeno que se tem verificado na cidade 

desde a década de 90 do século XX da reabilitação de edifícios de habitação. 

Estas intervenções variam muito de edifício para edifício e definem-se por uma 

substituição total ou parcial das estruturas internas destes edifícios, 

preservando-se apenas as fachadas ou empenas principais, construindo-se um 

novo edifício dentro dessas mesmas estruturas. [anexos, p. 89: foto 3]  

 Não se trata portanto de intervenções meramente de manutenção do 

edifício original.  

Sabendo que a atual legislação nacional de conservação de edifícios do 

princípio do século é ainda pouco clara, ou inefetiva até, acreditei que os 

promotores dessas intervenções não se movessem baseando-se apenas numa 

possível lei cujo quadro de regras definisse uma conduta a seguir perante tais 

empreendimentos. O facto de ainda hoje se assistir em todo o país à demolição 

total de edifícios com as mesmas caraterísticas, corrobora esta suspeita e daí a 

confirmação da inaplicabilidade de uma hipotética lei.  

Contudo, independentemente da legalidade ou questionabilidade destas 

intervenções, o que me despertava mais atenção era o facto de o resultado 

final destes edifícios intervencionados revelar o desejo dos seus proprietários 
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 CASTRO (2005) 
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quererem ver preservados nestes elementos físicos que identificam o edifício 

original e antigo. Perante esta realidade, interroguei-me sobre a sua razão. 

Poderia esta justificar-se pelo simples facto de se reconhecer nestes edifícios 

uma qualidade artística? Seria o efeito do desejo de expressão de uma 

identidade que se reconhece nestes elementos? Trata-se do estatuto social ou 

económico por parte dos seus proprietários que poderia ser aferido por 

terceiros graças a estes processos? Ou de um cultivar daquilo que se lhes 

oferece reconhecer como património? 

Perante o exposto, passaram a impor-se outras questões: qual é o grau 

de conhecimento destes proprietários e do público em geral sobre a origem e 

história destes edifícios? Estas intervenções de reabilitação de edifícios 

baseiam-se neste conhecimento?  

De modo a explorar melhor estas questões, procurei a obtenção de 

respostas através de um questionário que lancei via correio eletrónico para 

uma lista de endereços de pessoas que sabia familiarizadas com Espinho. 

[anexos, p. 94: inquérito 1]   

Neste expuseram-se as mesmas fotografias de edifícios espinhenses 

que já tinham sido produzidas e organizadas anteriormente aquando das 

pesquisas que realizei no Arquivo Municipal de Espinho, definidos no gráfico 

cronológico, anteriormente mencionado. Serviriam como suporte a cinco 

questões.  

Com estas procurei reações dos inquiridos sobre: a sua afinidade para 

com os edifícios de habitação espinhenses; a sua opinião sobre a importância 

histórica e identitária destes; quais os que entendiam que deviam ser 

preservados; como se define a arquitetura espinhense.    

Apesar de o número de inquiridos que participou no questionário ter sido 

insatisfatório, o que pode invalidar um resultado do tratamento dos dados 

recolhidos da globalidade das respostas obtidas, houve uma opinião geral que 

sobressai por ser a mais comum entre todas as respostas dos inquiridos: os 

edifícios mais antigos devem ser preservados porque têm um grande valor 

estético e contribuem para a harmonização do espaço construído espinhense. 

Trata-se, portanto de um assunto complexo que poderia levar a uma 

análise vasta e não propriamente dentro do âmbito em que queria conduzir 

este trabalho.  
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Por conseguinte, voltei à questão que tinha levantado anteriormente, 

sobre qual seria o conhecimento do público em geral da origem e história dos 

edifícios espinhenses, confiante que a exploração deste campo poderia 

constituir um instrumento válido para lançamento de dados úteis para a 

interpretação de toda esta complexidade de sentimentos e crenças que a 

arquitetura espinhense suscita.  

Deste modo, restava-me limitar o estudo aos edifícios em si, optando por 

debruçar-me somente na identificação dos diferentes estilos e correntes 

arquitetónicas aos quais estes correspondem, constituindo este um exercício 

de apresentação da arquitetura da cidade e da sua interpretação. 

Por conseguinte, este exercício só é possível se realizado tendo como 

linha de orientação o contexto da arquitetura portuguesa do período da génese 

e desenvolvimento da cidade de Espinho pois, como já havia referido 

anteriormente, a arquitetura espinhense não se justifica por si só. 

 Trata-se, portanto, do período em que em Portugal predominam as 

correntes arquitetónicas ecléticas e modernas (ou modernistas23, como 

defendem alguns autores.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 «Termo ambíguo ou, pelo menos, vago, vemo-lo aplicado, por exemplo em Espanha, àquela 
produção arquitectónica dos inícios de Novecentos, que entre nós se confundiria com a ligada 
à «arte nova» ou à de «princípios de século»; vemo-lo também aplicado em Portugal, nos 
campos das outras artes visuais, às obras de um Amadeo ou de um Almada (e mesmo, na 
literatura, às intervenções de Sá Carneiro ou de Pessoa) porque, se houve um movimento 
cultural «modernista» nas nossas artes e letras dos anos 10 e 20 do século actual (século XX), 
a arquitectura terá no essencial permanecido arredada dessa gesta, um desfasamento então 
criado e só superado a partir dos anos 30…» [cit. FERNANDES (1993), p. 7] 
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2. CONTEXTUALIZAÇÕES 

2.1. Espinho: génese e enquadramento socioeconómico  

Segundo alguns autores de história local, Espinho deve o seu nome a 

uma vila que existia mais a norte da atual cidade, na freguesia de S. Félix da 

Marinha24, de nome Spino25 e do tempo da ocupação romana no território. Esta 

situava-se à margem da estrada que ligava Cale (Gaia) e Talábriga (Aveiro), 

passando por Anta, Silvalde e Paramos. Estas três últimas são, na atualidade, 

freguesias do Concelho de Espinho.  

Não é contudo linear afirmar-se que esta povoação era romana, já que 

no período visigótico e do início da nacionalidade o termo Villa era utilizado 

para designar um domínio agrícola ou rural.26 Espinho pode, portanto, não ter 

uma raiz romana, como sugere Carlos Gaio. 

Posteriormente, esta “Vila Spino”, relativamente afastada do mar, 

passou a ser conhecida por “Espinho Terra”, e a região costeira, que ficava a 

poente desta, por “Espinho Costa” ou “Costa de Espinho”. A nascente, a 

sensivelmente três quilómetros da orla costeira, já existia a Paróquia de Anta, à 

qual a Costa de Espinho estava administrativamente subordinada.  

Pouco antes de 173727, alguns pescadores do Furadouro começaram a 

vir para a Costa de Espinho pescar com o recurso à xávega28. Era o local mais 

perto do Porto para os xávegas operarem, porque para norte existem rochedos 

                                                           
24

 Atualmente a Freguesia de S. Félix da Marinha pertence ao Concelho de V. N. de Gaia e 
encontra-se no limite do Concelho de Espinho, a norte. 

25
 “A “Vila Spino é referenciada pela primeira vez no ano de 985 (…)”  [cit. QUINTA (1999), p. 

12]  

26
 GAIO (1999), p. 53  

27
 QUINTA (1999), p. 13 

28
 A xávega é um método de pesca costeiro ancestral com recurso a rede rebocada por barco 

desde a praia. Uma das extremidades da rede é fixada num ponto de partida na costa 
enquanto a outra, fixa no barco, percorre em círculo uma área do mar até ao mesmo ponto de 
partida costeiro. No final deste primeiro processo, uma das extremidades da rede é puxada em 
direção à praia permitindo o cerco e o reboque de todo o peixe retido dentro do círculo. Numa 
primeira fase, todo o processo de tração da rede desde a praia era realizado manualmente, 
recorrendo-se à força braçal. Posteriormente este passou a ser realizado com o recurso a 
parelhas de bois, e estes foram sendo progressivamente substituídos pelo trator até aos dias 
de hoje. [cf. AMORIM, Aires de – Da Arte da Xávega de Espinho a Ovar. Ovar: Câmara 
Municipal de Ovar, 1999] 
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junto à costa desde a praia da Granja até à Foz do Douro, que impossibilitavam 

a colocação das redes. 

Os primeiros pescadores que vieram trabalhar para esta costa 

permaneciam só durante a época da safra, regressando depois ao Furadouro 

durante o Inverno para garantirem o seu sustento na Ria de Aveiro. Durante a 

sua estadia, abrigavam-se debaixo de barcos com o bojo virado para cima. Em 

1758 já estes pescadores começaram a fixar-se, construindo palheiros na 

praia.29 

A relativa proximidade dos importantes mercados piscatórios do Porto e 

de Matosinhos foi determinante para que estes pescadores passassem a 

habitar permanentemente este local e que viria a dar origem ao povoado de 

Espinho. Alguns destes novos habitantes seriam cidadãos galegos que se 

dedicavam à salga da sardinha e à sua exportação30. Numa primeira fase, à 

semelhança dos pescadores portugueses, estes forasteiros espanhóis tinham 

uma atividade piscatória nómada, instalando-se e movendo-se entre centros 

piscatórios, em função das condições climatéricas e da própria sazonalidade 

das espécies pescadas.  

Em 1807 o Lugar de Espinho tinha já 125 casais31 e até 1830 viveu 

exclusivamente da pesca32, que era vendida para os arredores, para Gaia e o 

Porto.  

Na década de sessenta do século XIX já é clara uma nova dimensão na 

vida de Espinho: a vinda de banhistas das regiões circunvizinhas. Nesta época 

as zonas costeiras começaram a ser procuradas por razões de saúde e de 

lazer. É no século XX que a prática dos “banhos” passa a ser encarada como 

uma terapêutica de caráter preventivo. (…) A esse tempo, dizia-se que as 

àguas do mar curavam a escrofulose, infiltrando-se as emanações salinas no 

sangue, dando forças às fibras musculares (…)33 Espinho partilha com outros 
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 QUINTA (1999), p. 14 

30
 DIAS (1943), p. 1  

31
 BRANDÃO (1991), p. 22 

32
 QUINTA (1999), p. 14 

33
 cit. PEREIRA (1970), p. 15  
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lugares de freguesias litorâneas vizinhas este novo movimento sazonal. O caso 

da Granja, freguesia de S. Félix da Marinha, que mereceu a Ramalho Ortigão 

um lugar nas suas “Praias de Portugal”, será porventura o mais emblemático.   

Com a pesca em grande atividade e a elevada frequência de 

veraneantes durante o Verão, Espinho transforma-se rapidamente. Dos 

concelhos e distritos vizinhos afluíam cada vez mais famílias que se fixavam ou 

frequentavam a praia todas as épocas estivais.  

A partir de 1867 Espinho progrediu e engrandeceu-se imparavelmente 

devido à implantação da linha de caminho-de-ferro entre Aveiro e Gaia.34 Numa 

fase inicial os comboios só paravam em Esmoriz e Granja, já que não estava 

prevista uma estação para a localidade. Todavia, logo que a linha foi instalada, 

os políticos de Espinho iniciaram diligências para que o comboio também aqui 

parasse.35 Esta realidade veio a verificar-se com a construção de um apeadeiro 

em 1870.36 

O desenvolvimento económico e social verificado no país na segunda 

metade do século XIX, permitiu um rápido crescimento que transformou este 

pequeno aglomerado numa importante estância balnear.  

Em 1889 Espinho é elevado a freguesia. A fama da estância balnear que 

se impunha, impulsionada por uma burguesia nacional e uma importante 

comunidade turística espanhola, firmava-se ano após ano.37  

Em Julho de 1887 a Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda, fundada no 

ano anterior, reuniu para deliberar sobre a criação da Freguesia de Espinho. 

Nesta altura a Freguesia de Anta, à qual o Lugar de Espinho pertencia, tinha 

1000 fogos, dos quais 700 se encontravam em Espinho bem como a maioria 

dos 880 eleitores38. Como Espinho preenchia todos os requisitos necessários 

para ser elevada a freguesia, a Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda 

chamou a si a liderança do processo para atingir aquele fim. Já em 1886 o 
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 Idem, p. 45 

35
 Idem, pp. 45 – 46 

36
 CASTRO (2005), p. 54  

37
 BRANDÃO (1991), p. 40 

38
 QUINTA (1999), p. 18 
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Bispo do Porto, Cardeal D. Américo, atendeu o pedido de audiência da 

Irmandade, resultando na concessão de independência paroquial de Espinho 

face a Anta.39 No ano de 1889 o Governo, perante o parecer favorável da 

Câmara Municipal da Feira, deferiu o pedido de independência da localidade, 

sendo lavrado o decreto de emancipação em 23 de Maio desse ano.40 

Passaram então a integrar a nova freguesia os lugares de Tabuaça, Mocho e 

Estrada. Porém, em 1893, estes voltaram novamente a integrar a freguesia de 

Anta, por vontade das suas populações.41 

Com uma população residente em franco crescimento e com as 

atividades comerciais e balneares a gerarem receitas fiscais consideráveis para 

o Estado, as pretensões dos governantes de Espinho, que se vinham vincando 

nos últimos anos, para a independência administrativa da freguesia em relação 

à autarquia de Vila da Feira, vieram a confirmar-se no ano de 1899. O 

Concelho e a Vila de Espinho foram oficialmente reconhecidos em 21 de 

Setembro de 1899. 

Espinho foi concelho constituído por uma só freguesia até 1926, ano em 

que o Ministério do Interior mandou, por decreto, anexar as freguesias rurais de 

Guetim, do Concelho de V. N. de Gaia; Anta, Nogueira da Regedoura, Silvalde, 

S. Paio de Oleiros e Paramos, do Concelho de Vila da Feira; e Esmoriz, do 

Concelho de Ovar.42  

Dois anos corridos, em 1928, as freguesias de Nogueira da Regedoura, 

S. Paio de Oleiros e Esmoriz voltariam a ser desanexadas e integradas nos 

concelhos de origem.43  

Consolidada a organização administrativa e definido o espaço geográfico 

do concelho, no início do século XIX, as atividades industriais, comercial e de 

serviços passam a representar o motor de progresso de Espinho, contribuindo 

para o aumento do número de moradores fixos.  
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 Idem, p. 18 

40
 BRANDÃO (1991) p. 40 

41
 QUINTA (1999), p. 19 

42
 BRANDÃO (1992), p. 11 

43
 PEREIRA (1970), p. 105 
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A abundância da pesca no então Lugar de Espinho motivou a instalação, 

em 1870, duma pequena fábrica de salga de sardinha que foi a primeira 

indústria na história de Espinho.44 Em 1876 foi construída uma fábrica de 

conservas, filial da Sociedade Santos Cirne & C.ª, Lda, sediada no Porto, que 

empregava 120 mulheres e que exportava 80% da sua produção para o 

Brasil45. Esta deu depois origem à fábrica Brandão, Gomes & C.ª, Lda., 

explorando o mesmo ramo, e que viria a tornar-se num fortíssimo fator de 

desenvolvimento socioeconómico, e até propagandístico de Espinho.46 

O crescimento acelerado da urbe e as facilidades de transporte 

ferroviário levaram ao aparecimento de novas e diversificadas indústrias. Entre 

os principais estabelecimentos industriais que surgiram, destacaram-se 

unidades ligadas à fabricação de rolhas de cortiça, confecção de tecidos, 

sabão e moagem de café. Depois da Implantação da República surgem as 

importantes unidades fabris Metalúrgica Progresso e a Fosforeira Portuguesa, 

que se destacaram dum grande lote de indústrias que se instalam no concelho 

na época.47 

Na década de trinta e quarenta outras unidades fabris instalam-se no 

concelho, destacando-se a Luso Celulóide, em 1940, a Corfi, em 1942, e a 

Plásticos Hércules, unidades que funcionaram quase até aos nossos dias.48 

Outro fator importante de desenvolvimento e consolidação do concelho 

de Espinho foram as feiras. A Feira de Espinho ter-se-á iniciado antes de 1870 

na zona costeira e dentro do primitivo aglomerado populacional. Aqui vendiam-

se legumes, frutas e criação aviária, disponibilizados pelos lavradores dos 

arredores. Em 1911, com a destruição pelo mar daquela parte da povoação, e 

com esta um pequeno edifício que servia de mercado que ali tinha sido 

construído, a feira passou a realizar-se em terrenos baldios, a nascente, 
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 GAIO (1999), p. 158 

45
 QUINTA (1999), p. 96 

46
 Idem, p. 96 

47
 BRANDÃO (1991), p. 75 

48
 BRANDÃO (1992), p. 83 
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enquanto um novo edifício para o mercado era construído. Este ficou pronto em 

1914.49 

As atividades ligadas ao jogo também tiveram um papel económico e 

social fundamental na afirmação e formação de Espinho. O jogo de fortuna ou 

azar remonta ao tempo dos primeiros palheiros da primitiva povoação. Nessa 

época o jogo das cartas era já muito popular entre os pescadores. 50 Com a 

vinda dos veraneantes, esta atividade passou a ser vulgar nos cafés e 

principais hotéis. Em 1927 o Governo regulamenta a exploração do jogo 

criando quatro zonas no país, uma das quais em Espinho.51 Desde então, 

várias são as empresas que vão explorar e construir recintos próprios para a 

exploração desta atividade. Parte dos lucros destes revertia para os cofres da 

autarquia em forma de contrapartida. Espinho passa assim a dispor de outra 

importante fonte de receita.  

Nos dias de hoje, o jogo é explorado em Espinho por um grande grupo 

económico que baseou a sua atividade num casino instalado na cidade e 

fomentou a construção de várias unidades hoteleiras, que contribuíram também 

para o desenvolvimento económico do concelho.  

A partir da segunda metade do século XX assiste-se a um declínio da 

atividade industrial no concelho, resultando no encerramento progressivo da 

grande maioria das unidades que se haviam instalado na freguesia desde o 

final do século XIX. Atualmente, as principais actividades económicas que se 

desenvolvem na freguesia baseiam-se no turismo, jogo e comércio.  

2.2. Arquitetura portuguesa: síntese (1850-1950) 

Mediante uma análise de diversos estudos publicados sobre a 

arquitetura portuguesa do século XX, pode-se afirmar que, quanto aos seus 

universos formal, estético e de intenções, esta representa, na sua globalidade, 

uma continuidade.52 Esta continuidade justifica-se pela diversidade de 
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 PEREIRA (1970), p. 216 

50
 QUINTA (1999), p. 131 

51
 idem (1999), p. 132 

52
 Esta ideia de continuidade da arquitetura portuguesa vem já referida por Carlos Ricardo em: 

Influências na Arquitectura Portuguesa [www.janusonline.pt / (12-01-2012)]  
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linguagens que a arquitetura portuguesa deste período apresenta, pois 

adequou modelos antigos a situações inerentes às especificidades do território, 

da cultura e dos objetivos da sociedade portuguesa.53 Resulta também de um 

processo empírico de construir edifícios, embora não distante do senso comum 

nem dos interesses dos sistemas social, político e económico nacionais que, 

como afirma o autor Carlos Ricardo, por si só, sempre foram convictos e 

coerentes mas, simultaneamente, contraditórios e ambíguos.54 Assim, esta 

“diversidade”55 representa , segundo Martins Barata, o  «(…) repositório e a 

memória das experiências acumuladas acerca do que convém, é cómodo e é 

aceite como apropriado e reconhecível pela comunidade.»56  

Nesta mesma ordem de reflexão, e dando como exemplo a arte 

manuelina57, Alexandre Alves Costa refere que em relação ao exercício de 

construir edifícios durante o período de predominância deste movimento 

artístico, se pode definir que este «(…) consistiu em vestir a arquitetura com 
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 Carlos Ricardo refere também que a arquitetura portuguesa adequou estes modelos 
estrangeiros e os exemplos do passado a novas situações, adequando-os e transformando-os 
em contato com outros modelos. in RICARDO, Carlos – Influências na Arquitectura Portuguesa 
[ www.janusonline.pt (12-01-2012)] 

54
 cf. idem, ibidem 

55
 cf. BARATA (1989), p. 11: Atendendo ao que o autor refere relativamente à diversidade das 

formas e da composição das casas populares portuguesas. Aponta também que, por sua vez, 

a arquitetura popular portuguesa não se esgota na “vertente espontânea”, ou seja, é uma 

arquitetura sem uma intervenção formal dos profissionais da “arte de projectar” – os arquitetos. 

Contudo, reconhece que, embora a arquitetura popular não se esgote nesta vertente empírica, 

sempre existiram exemplos que mostram evidências de uma prática erudita.   

56
 cit. idem, p. 11 

57
 Para uma melhor definição cita-se Paulo Pereira, segundo o qual “(…) a simbólica manuelina 

coloca-se (…) na intersecção de um complexo jogo de linguagens e de suportes – quer 
artísticos, quer literários, quer ainda retóricos – definindo-se como a combinação de discursos 
relativos à razão, à celebração e ao segredo. Assim, a <celebração> revela-se em (…) 
programas em que a retórica e propaganda real assumem papel determinante na apresentação 
institucional de D. Manuel e das suas pretensões (…) Quanto ao <segredo>, trata-se da 

paradoxal cumplicidade que estes programas estabelecem entre um discurso, por assim dizer 
<oficial>, e a representação nalguns casos consciente, noutros casos dialéctica, de um 
contrapoder enraizado em hábitos vernaculares, pagãos e populares, que constituem outros 
tantos contradiscursos e expressões, carnavalescas ou codificadas também, mas para serem 
legíveis por outro estrato da população – e desenvolvendo-se nas margens”. [cit. PEREIRA, 
Paulo in – AA.VV., direção Paulo Pereira – História da Arte Portuguesa. Círculo de Leitores, 

1995, volume II, p. 115] 
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um alibi retórico, pois quis deixar de ser gótica sem, no  entanto, chegar a ser 

outra coisa.»58  

Esta mesma caraterística pode-se aplicar também à arquitetura 

portuguesa de todos os tempos, pois, ao falar-se dela, fala-se essencialmente 

de construção que, segundo o mesmo autor, esta consiste sobretudo em «(…) 

espaço de suporte para a acção (…)»,59 que comunica essencialmente pela 

sua decoração, que não determina o desenho nem interfere nos valores 

estruturais. Vejam-se os exemplos do românico, do gótico ou do barroco 

portugueses. Estes surgem no contexto português longe dos seus centros 

difusores, sendo os seus valores formais aqui trabalhados a uma escala 

própria, ora por necessidade de afirmação ou por marca territorial. São aqui 

imitados, mas quase nunca se cumprem na íntegra os seus programas, que 

são, em vez, adaptados.  

O mesmo aconteceu com a arquitetura portuguesa do século XX. 

2.2.1. Os novos materiais de construção – o ferro e o betão 

Durante o período de transição do século XIX até aos anos 20 do século 

XX, a arquitetura portuguesa carateriza-se pelo seu ecletismo de programas, 

que admitia as mais diversas experiências estéticas. Lembra João de Sousa 

Rodolfo que este ecletismo60 era assumido, referindo-se a um dos temas 

principais tratados no IV Congresso Internacional dos Arquitectos61, em 1897: 
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 cit. COSTA (2007), p. 30  

59
cit. COSTA (2007), p. 31, e sobre o mesmo assunto, e em referência à arquitetura portuguesa 

do século XX, Ana Cristina Tostões afirma que “(…) a adesão à estética da máquina, atitude 
adjacente à construção moderna, foi reservada inicialmente a edifícios utilitários sem estatuto 
de arquitectura, isto é, sem o tradicional estatuto estético, assinalando a ambiguidade da 
aceitação da «técnica nova» patente na acção dos arquitectos, autores dos edifícios mais 
importantes, e cuja formação académica os conduzia a esconder o esqueleto estrutural sob o 
aparato dos estilos.» [cit. TOSTÕES, Ana Cristina in – AA.VV., direção Paulo Pereira – História 
da Arte Portuguesa. Círculo de Leitores, 1995, volume III, p. 507] 

60
 Em arquitetura, ecletismo é o resultado “(…) da falta de originalidade e de carácter na obra 

arquitectónica que surge em certo momento no qual existe o embate de ideias e o conflito de 
culturas. O período mais caracteristicamente ecléctico da história da arquitetura foi o fim do 
século XIX, onde os estilos arquitetónicos até então existentes não conseguiram exprimir a 
realidade e não se fixaram como manifestação cultural. Daí, o aparecimento da renovação 
arquitectónica que, com bases objectivas, se foi desenvolvendo para alcançar enormes 
proporções evidenciando a grande arquitetura.”; citação de Jorge Henriques Pais da Silva e 
Margarida Calado in: Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura. Lisboa: Editorial Presença, 
2005, p. 132  

61
 vide TOTTEN (2011)  
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«O ensino da arquitetura deve ser eclético ou limitado aos princípios de uma 

escola?».62 Já no VI Congresso Internacional dos Arquitectos63, que teve lugar 

em Madrid, em 1904, lembra o mesmo autor que deste se concluiu que o 

ecletismo era universal, e se reconheceu que os mais diversos estilos são 

dialetos de uma mesma língua.64 As conclusões deste congresso foram alvo de 

uma longa reflexão65 por parte de Adães Bermudes, fazendo transparecer a 

linha de pensamento dos arquitetos deste período. Estes procuravam uma 

rutura com a engenharia que emergia e que, usufruindo do advento do betão e 

do ferro, era cada vez mais solicitada. Procuravam no passado uma linguagem 

que caraterizasse a arquitetura e que a identificasse como arte em contraponto 

com uma engenharia que respondia eficazmente a uma crescente demanda de 

novas estruturas arquitetónicas.66  

A partir de 1850 a aplicação do ferro67 na construção de edifícios 

intensifica-se. Numa primeira fase era aplicado sobretudo em estruturas de 

caráter utilitário, passando, posteriormente, a usar-se também na construção 

de edifícios de uso particular. A composição deste material tornou-se cada vez 

mais elaborada, que permitiu uma rápida passagem de um experimentalismo 

inicial para aplicações mais complexas, que exigiam o cálculo matemático e 

que a figura do engenheiro dominava.  

 No final do século XIX, assiste-se a um declínio do emprego do ferro na 

construção civil, fruto da introdução do betão armado. Este novo material tinha 
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 cit. RODOLFO (2002), p. 25 João de Sousa – Luís Cristino da Silva e a Arquitectura Moderna 
em Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2002, p. 25  

63
 vide The Getty Conservation Institute – Recommendations of the Madrid Conference (1904). 

Sixth International Congress of Architects. [www.getty.edu/conservation / (17/05/2012)] 
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 cf. RODOLFO (2002), p. 25  

65
 cf. RODOLFO (2002), pp. 25 e 26, quando cita: BERMUDES, Arnaldo Redondo Adães, <<VI 

Congresso Internacional dos Arquitectos>>, in Anuário da Sociedade dos Arquitectos 
Portugueses, Ano I, 1905  
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 Exemplo das gares ferroviárias, as pontes, mercados ou fabricas que, com o incremento 

industrial e o desenvolvimento económico, exigiam processos de construção rápidos, aos quais 
o ferro e o betão deram a resposta necessária, pois permitiam a criação de grandes vãos com 
um número mínimo de pilares que suportavam grandes cargas e que possibilitavam amplos 
espaços funcionais.    

67
 O ferro surge em Inglaterra pela mão de John Wilkinson no contexto da Revolução Industrial.  
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a vantagem de ser resistente ao fogo e não exigia uma conservação 

permanente, ao contrário do que sucedia com o ferro.  

Sendo concebido com uma armação em ferro, o betão apresentava 

excelentes capacidades de resistência à compressão e tração, e permitia 

soluções estéticas semelhantes à pedra – material até então utilizado, por 

excelência, na construção de edifícios. 

 Tal como acontecera com o ferro, o betão começou primeiro por ser 

aplicado em obras de caráter utilitário – pontes, viadutos, obras ferroviárias, 

silos ou depósitos de água.  

 O betão possibilitava a imitação de elementos que anteriormente eram 

realizados em cantaria, como capitéis, cornijas, balaústres, mísulas, ou de 

outros ornamentos das fachadas, que se concebiam tradicionalmente em 

estuque. Assim, observa-se nas primeiras obras particulares em betão uma 

migração das formas tradicionais,68 tal como havia sucedido com o ferro.  

 A rapidez de execução e o excelente comportamento mecânico 

conferiam ao betão uma grande versatilidade de aplicação nas mais variadas 

situações construtivas, que se traduzia numa mais fácil adaptação dos 

programas arquitetónicos antigos, bem como permitia pôr em prática novas 

tendências estéticas e formais.   

 O emprego do betão na construção de edifícios massifica-se a partir de 

1924, período em que os construtores ultrapassam um amadorismo inicial. Este 

facto deve-se também a uma crescente publicação de revistas da 

especialidade, que apresentavam técnicas de execução e de modelos de 

edifícios, e cuja divulgação passa a estar mais facilmente à disposição dos 

arquitetos, empreiteiros e dos oficiais das mais variadas áreas da indústria da 

construção.  

Nos primeiros anos da década de 20, o betão é usado essencialmente 

na construção de moradias e prédios de rendimento. Nos anos seguintes, 

assiste-se ao seu emprego na construção de edifícios mais emblemáticas e de 

cuja fase João de Sousa Rodolfo nomeia como mais representativos os 
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 cf. RODOLFO (2002), p.24 
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exemplos do Cinema Tivoli (1924), de Raul Lino (1879-1974) e o Teatro 

Ginásio (1923-1935), de João Antunes (1897-).69 

2.2.2. O advento do modernismo 

Finda a I Guerra Mundial, assiste-se na Europa, e no Mundo, a um 

crescimento da população, que se reflete nos grandes centros urbanos, que 

crescem exponencialmente em tamanho. A crise financeira que se verifica 

neste período, levou à necessidade de se construir com maior celeridade e 

com custos mais baixos. Fruto destes fatores, surgem também as 

preocupações com a higiene e salubridade das cidades, sendo a habitação o 

principal foco de todas as questões sociais.  

Todos estes fatores refletem-se nos novos edifícios construídos, que 

verão reduzida a sua ornamentação e simplificadas as suas formas. 

O ecletismo tornou-se, então, num dado adquirido, excluindo-se, 

contudo, a Arte Nova que, por sinal, não teve uma considerável expressão na 

arquitetura portuguesa, devido à forte influência da École de Beaux Arts de 

Paris, onde se formava a grande maioria dos principais arquitetos portugueses 

da altura.  

Promovida por Frederico Ressano Garcia (1847 -1911), Lisboa 

expandia-se para norte segundo uma retícula haussmanniana, onde se 

desenvolvem e adaptam as denominadas «avenidas novas» aos edifícios já 

existentes. Nestas novas áreas da cidade surgem moradias destinadas a uma 

burguesia que deseja ver a sua riqueza refletida na arquitetura, onde 

sobressaem os modelos ecléticos que ainda dominavam, e prédios de 

rendimento, destinados a uma média burguesia menos abastada e cujos 

exemplares evidenciam, além da tendência eclética, soluções programáticas de 

menor erudição executadas por construtores civis. 

Esta transformação urbana de Lisboa vai permitir o confronto ideológico 

entre os defensores de duas vertentes arquitetónicas antagónicas. Uma, que 

proclamava um modelo progressista70 – praticado, aliás, por Ressano Garcia –, 

                                                           
69

 RODOLFO (2002), p.24  

70
 Segundo Choay, a corrente progressista tem como principais fundamentadores Tony 

Garnier, Robert Owen, François Fourier, Benjamin Richardson, Étienne Cabet e Joseph 
Proudhon. Propõem uma cidade funcional e geométrica ordenando «(…) a disposição dos 
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era apoiada pelos que acreditavam no progresso da humanidade, que 

desejavam uma cidade monumental e futurista, e os que se regiam por um 

modelo culturalista71 muito comum entre as elites cultas, conscientes da 

crescente tensão política entre os países europeus e que, por conseguinte, a 

arquitetura deveria refletir o espírito nacionalista. Por este motivo, segundo a 

opinião de Ana Cristina Tostões, «(…) o ecletismo traduz as incertezas 

estilísticas desta época de mutação e paradoxalmente a vontade de produzir 

um estilo novo.» 72 

Alheada desta realidade, o ensino da arquitetura, mantém-se ligada ao 

modelo da École de Beaux Arts de Paris. 

Estamos, contudo, numa época propícia à busca de paradigmas 

essencialmente nacionais por parte das sociedades, que leva ao eclodir, por 

toda a Europa e Portugal, de sentimentos nacionalistas. Deste modo, o modelo 

culturalista surge também como uma das soluções do programa arquitetónico 

português deste período.   

Assiste-se, num período inicial, à adopção do neomanuelino como 

modelo representativo do valor nacional, isto porque relembrava a época áurea 

dos descobrimentos portugueses. Entre vários autores da atualidade é 

unanime a opinião de que os exemplares mais representativos desta fase são 

os projetos de Adães Bermudes, nomeando o Jazigo dos Benfeitores da 

                                                                                                                                                                          
elementos cúbicos ou paralelepipedais segundo as linhas retas que se cortam em ângulos 
retos: o ortogonismo é a regra de ouro que determina as relações dos edifícios entre si e com 
as vias de circulação.» [cit. CHOAY (1979), p. 23]. Negam qualquer referência às cidades do 
passado, ignorando as estruturas económicas e sociais, passando, em vez, a preocupar-se 
com a técnica e a estética pois, esta última, «(…) é um imperativo tão importante quanto a 
eficácia para esses urbanistas-arquitetos a quem a tradição européia deu, em alto grau, uma 
formação de artistas. Mas conforme, a seu modernismo, rejeitam qualquer sentimentalismo 
com respeito ao legado estético do passado.» [cit. CHOAY (1979), p. 23] 

71
 De acordo com Choay, entre os fundadores do modelo culturalista estão Camille Sitte, 

Ebenezer Howard e Raymond Unwin. O agrupamento humano é o ponto de partida. As ruas 
são órgãos fundamentais das cidades e os espaços destas devem ser diversificados, assim, a 
totalidade deve prevalecer sobre as partes. Recusam a simetria, guiam-se pela topografia dos 
locais, pela incidência do sol e do vento, tudo em prole do conforto do indivíduo. 
«Ele recorre à análise das cidades do passado (da antiguidade ao século XV): é ali que, 
incansavelmente, estuda o traço das vias de circulação, a disposições e as medidas das 
praças em relação aos monumentos que as enfeitam.» [cit. CHOAY (1979), p. 27]. 

72
 cit. TOSTÕES, Ana Cristina in – AA.VV., direção Paulo Pereira – História da Arte 

Portuguesa. Círculo de Leitores, 1995, volume III, p. 507-508 
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Misericórdia (1905) e os Paços do Conselho de Sintra (1908) como os 

exemplares mais importantes. 

 Posteriormente surge o neo-românico – em paralelo e como alternativa 

ao neomanuelino –, como modelo de representação dos valores nacionais. Dos 

exemplares deste estilo destacamos como mais carismáticos: a Igreja de Santa 

Luzia (1903), em Viana do Castelo, de Miguel Ventura Terra (1866-1919), o 

edifício da Sociedade Martins Sarmento (1899), em Guimarães, de José 

Marques da Silva (1869-1914) e o Túmulo Valmor (1900), em Lisboa, de Álvaro 

Machado (1874-1944).  

 Nesta época, apesar de serem o neomanuelino e neo-românico os 

estilos que melhor serviam a ideologia nacionalista, outros estilos eram 

praticados: como os de filiação à École de Beaux Arts, mais clássicos; a Arte 

Nova; e outro estilo classificado pelos seus praticantes de «modernista»73, que 

não era enfeudado a qualquer estilo e que se destacava pelas suas  sínteses 

formais, muito caraterísticas da art déco. São praticantes deste último: António 

Rodrigues da Silva Júnior e José Alexandre Soares.  

   Esta procura de uma genuinidade nacional vai também centrar-se na 

habitação. Segundo o espírito da altura, esta encontrava-se nos meios rurais, 

longe dos centros urbanos e das influências internacionais. Esta tarefa é 

confiada a historiadores e etnólogos que realizam um inquérito às várias 

facetas do mundo rural português. Deste grupo destaca-se Rocha Peixoto, que 

se concentrou no estudo e na caraterização da habitação das regiões 

portuguesas, trabalho complementado com um levantamento fotográfico.   

 Na opinião de João Rodolfo, o primeiro resultado prático desta pesquisa 

foi a casa do engenheiro Ricardo Severo, no Porto, «(…) cujo projecto, de sua 

autoria, assimilava elementos populares e elementos retirados da arquitectura 

dos solares setecentistas».  

 Outra figura cuja obra veria refletida este movimento tradicionalista, seria 

a de Raul Lino (1879 - 1974). Este defendia uma arquitetura que fosse 

marcada pela tradição e pela maneira local de fazer, valendo-lhe o título de 

mentor da «casa portuguesa».74 Esta posição, que defendeu ao longo da sua 
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 cf. RODOLFO (2002), p. 29  

74
 cf. RODOLFO (2002), p. 30  
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carreira, influenciou muitos arquitetos, através de várias publicações que fez e 

entre as quais se destacam: «A Nossa Casa. Apontamentos Sobre o Bom 

Gosto na Construção das Casas Simples» (1918), «A Casa Portuguesa» 

(1929) e «Casas Portuguesas» (1933).   

Ao longo dos anos 20 do século XX o uso do betão armado na 

construção banaliza-se. Estamos numa época em que em Portugal se vê surgir 

uma nova geração de arquitetos que se forma num ambiente eclético mas 

aberta a novas experiências estéticas. O novo regime procura também afirmar-

se através de um vasto leque de obras públicas, cuja realização é confiada a 

estes mesmos arquitetos. 

 Segundo João Rodolfo, embora se possam encontrar alguns 

paralelismos e comunhão de ideias, a arquitetura desenvolvida nos anos 20 e 

30 em Portugal não correspondeu a um movimento concreto, pois esta tem, em 

vez, uma clara expressão geracional.75 

Estes novos arquitetos formaram-se no meio de um ambiente eclético, 

marcado por uma crise de valores, quando se procuravam novas linguagens 

estéticas que respondessem às novas condições sociais e culturais. 76 Surge, 

assim, espaço para um modernismo mais purista, designado por «modernismo 

radical», expresso, entre outras obras, no Capitólio77 (1925), de Cristino da 

Silva, o Instituto Superior Técnico, de Pardal Monteiro (1927), a Garagem do 

Comércio do Porto (1928), de Rogério de Azevedo, o Cinema Eden (1930), de 

Cassiano Branco, o Pavilhão de Rádio do Instituto de Oncologia (1930), de 

Carlos Ramos, a Igreja de Fátima de Lisboa e o Instituto Nacional de 

Estatística, de Pardal Monteiro, a Casa da Moeda, de Jorge Segurado, e a 

Bolsa do Peixe, de Januário Godinho.   

                                                           
75

 cf. RODOLFO (2002), p. 66 Segundo o autor os seus principais autores são Cristino da Silva, 
Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano Branco, Jorge Segurado e Rogério de Azevedo, 
nasceram todos entre 1896 e 1898 e à exceção do último, foram alunos de José Luís Monteiro 
na E.B.A.L. 

76
 A nível internacional, os movimentos que mais se destacavam em termos teóricos e de 

programas arquitetónicos eram a Secessão Vienense, A Deutsche Werkbund, o construtivismo 
Russo, o De Stijl, a Bauhaus e as duas fações do movimento moderno em França, os 
modernistas radicais ou «nudistas», liderados por Le Corbusier, e a tendência «modernista 
tradicional», representada por Auguste Perret.   

77
 cf. RODOLFO (2002), p. 66 que segundo o autor é a obra com a qual surge o movimento  
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 A afirmação desta outra vertente modernista da arquitetura portuguesa 

foi possível graças também ao sentido de tolerância que se verificava na altura 

por parte do regime de Salazar, já que as verbas disponíveis para obras 

públicas eram avultadas.78 

 Contudo, este movimento viria a dar origem a uma reacção 

conservadora por parte de elementos influentes do regime que, de maneira a 

combaterem-no, influenciavam as autoridades competentes na seleção dos 

projetos de novos edifícios. 

Tal como tinha começado a suceder na Alemanha e em Itália, o regime 

via-se agora na necessidade de controlar também todos os programas 

arquitetónicos nacionais, chamando a si mais um mecanismo que o legitimava.  

2.2.3. A arquitetura do regime – o modelo do Estado Novo 

Numa primeira fase a arquitetura moderna vê-se recusada pelo aparelho 

de estado através de uma crítica oficial aos sinais que a diferenciavam, como: 

a cobertura horizontal em forma de terraço; os grandes envidraçados, os 

volumes puros, sem cornijas ou balaústres; mas, essencialmente, e num 

cômpito geral, aos programas que esta explorava e que não correspondiam 

com as regras de composição arquitetónica clássica. 

O Estado Novo pretendia também com a arquitetura mostrar a sua 

capacidade de realização, servindo-se desta como espelho dos seus valores 

de autoridade, de disciplina, ordem, e, como valor máximo, a nacionalidade.  

Assim, a arquitetura do Estado Novo carateriza-se por oposição ao 

modernismo, que era sinónimo de internacionalismo, cujos valores se opunham 

ao espírito nacionalista que o regime queria ver imposto. Serve-se da essência 

da «casa portuguesa», defendida por Raul Lino, pela sua ligação ao espírito da 

                                                           
78

  Para João Rodolfo esta atitude tolerante poderá ter ainda outras justificações: 
 - «O facto de ser necessário e haver motivação para construir rapidamente, de modo a 
patentear «uma política de sucesso», credibilizadora do regime; 
 - A ideia de modernidade, associada ao progresso, poderia contribuir para o 
fortalecimento da imagem do novo poder instituído, numa primeira fase; 
 - A não estabilização dos equilíbrios entre as várias fações da direita no poder e a 
indefinição dos seus contornos ideológicos, que só se concretizaria a partir de 1933 com a 
ascensão de Salazar à presidência do Conselho de Ministros e com a nova Constituição que 
instituiria o «Estado Novo»;  

- A inexistência, ainda, de modelos inspiradores dos regimes congéneres.» 
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terra, da família e do vernacular. Os símbolos de poder que a sua arquitetura 

vai expressar têm caraterísticas próprias – que vincam os exemplos históricos 

do joanino e pombalino –, embora sigam os modelos classicizantes dos 

regimes alemão e italiano. 

O novo programa arquitetónico do Estado Novo será marcado pela 

Exposição do Mundo Português, que teve lugar em Lisboa, em 1940. Esta 

marca também a definitiva transição entre arquitetura moderna e arquitetura do 

Estado Novo.79   

Esta permitiu a apresentação dos valores simbólicos que o regime 

queria ver seguidos: a exaltação do espírito patriótico através dos feitos do 

passado, como os descobrimentos e o império colonial. Assim, através dos 

vários edifícios, que se constroem para a exposição, vê-se refletida a 

orientação nacionalista que se pretendia, vincada também por um espírito geral 

do vernacular e da tradição popular, não só arquitetónica mas também por 

intermédio do folclore, artesanato ou trajes. 

Esta “manipulação” reflete-se posteriormente nas grandes obras 

públicas de iniciativa do regime, alargando-se, quase de imediato, à construção 

privada e à de contexto urbano, neste último caso com o início, em 1941, do 

projeto de reformulação da Praça do Areeiro, em Lisboa. 

 Considerada como uma das obras mais marcantes do ideal arquitetónico 

do Estado Novo, o conjunto arquitetónico da Praça do Areeiro foi projetada por 

Cristino da Silva e começou a ser construída em 1941 e ficou concluída em 

1956.    

 Segundo vários autores, o projeto da Praça do Areeiro será o laboratório 

que definirá o modelo da arquitetura civil do Estado Novo, e cujos padrões, 

                                                           
79

 cf. RODOLFO (2002), p. 100: segundo o autor apesar de brusca, esta transição é pacífica: 
«Na quase totalidade dos casos, essa participação não foi imposta à força nem terá constituído 
um acto de traição consciente aos ideais estéticos que antes tinham professado; ela ficou a 
dever-se fundamentalmente ao facto de esses arquitetos serem convictos adeptos do novo 
regime e dos valores que o mesmo propagandeava – o que os terá levado a uma espontânea 
atitude de colaboração (…)» [Nota 1 Pereira, Nuno Teotónio, op. cit.] 
Como fatores motivadores deste volte-face poderemos apontar ainda: «(…) o fraco suporte 
teórico da geração que protagonizou a arquitetura modernista, quer pela formação (baseada 
«na cópia e interpretação neoclássica dos tratados, que aliás muito prezavam» [Nota 2: Portas, 
Nuno, op. cit.] «(…) quer pela escassez de informação; a crise que atravessava a fase 
racionalista da arquitetura moderna com o advento dos regimes totalitários; o dever de 
vassalagem a Salazar e Duarte Pacheco, que colocaram a classe dos arquitetos numa posição 
na hierarquia da construção e lhe conferiram um estatuto sociocultural que anteriormente 

nunca tinha conhecido.»    
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segundo Keil do Amaral, se definirão através de uma mistura de soluções 

formais de três edifícios lisboetas: o Palácio Ludovice, o Palácio da Companhia 

das Águas e a “casa das varandas”, na rua dos bacalhoeiros.80  

 Por conseguinte, os elementos formais que passam a caraterizar o 

modelo tipo de edifício do Estado Novo são: o embasamento formado por rés 

do chão ao qual se adiciona, facultativamente, uma sobreloja; fachada formada 

por quatro pisos onde se destaca um ao nível do primeiro andar com janelas 

sacadas e um último piso que simula um andar ático. O eixo de simetria é 

obtido através do avanço de quatro pisos do plano da fachada em relação ao 

piso térreo e ao andar ático. Um torreão, com uma característica cobertura 

piramidal, surge quando o edifício forma esquinas. Neste caso, o eixo de 

simetria, que é também determinado pela entrada, passa para este elemento. 

Nesta entrada concentra-se a carga decorativa principal, através de baixos 

relevos e das molduras trabalhadas. 

 O melhor exemplar que representa o início de aplicação desta fórmula 

arquitetónica, trata-se do conjunto de edifícios, na Avenida Sidónio Pais, em 

Lisboa, cujos projetos foram coordenados por Cristino da Silva.    

2.2.4. O período do pós-guerra e a procura de novos valores  

Quando a II Guerra Mundial terminou, a aproximação de Portugal aos 

restantes países europeus foi inevitável. Vitoriosos, promoviam a liberdade do 

pensamento das suas sociedades através da adopção de valores que eram 

contrários à opressão ou à censura. Esta realidade reflete-se também no modo 

de pensar e de agir dos arquitetos portugueses, através duma contestação 

ideológica à arquitetura do regime.   

Procuraram demarcar-se dos modelos instituídos, como a «casa 

portuguesa» ou a fórmula arquitetónica do Estado Novo, pois consideravam 

que a arquitetura não se deveria submeter a motivos do passado ou a 

“caprichos decorativos”81, e, deste modo, anunciar os princípios de uma nova 

arquitetura.   
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 cf.  RODOLFO (2002), p. 132 

81
 Sobre este assunto Fernando Távora afirma em 1947: «A Arquitetura não pode nem deve 

submeter-se a motivos, a pormenores mais ou menos curiosos, a bizantinices arqueológicas. 
Esqueceram e esquecem ainda os autores dessas “casas à portuguesa” que as formas 
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Estamos num período em que finda a II Grande Guerra, a subsequente 

crise económica limitava a encomenda do Estado às grandes infraestruturas, 

que conferia novamente ao engenheiro o papel de liderança no processo de 

construção. O regime via agora na promoção da industrialização o meio de 

preservar os seus valores universais e de união da nação. Mas para a maioria 

dos arquitetos desta geração o problema da arquitetura portuguesa não era 

apenas económico mas também teórico e moral e que, como afirma José 

António Oliveira Bandeirinha «(…) esta consciencialização, quando confrontada 

com as ridículas imposições estilísticas que as instituições estatais cada vez 

mais faziam, e com ratificação dessas imposições, pela opinião pública da 

pequena e média burguesias, mesmo pela dita erudita, gerava um progressivo 

mal-estar nos meios profissionais, que um dia inevitavelmente teria de 

transbordar.» 82 

Neste ambiente contestatário surgem em Lisboa, em 1946, as I.C.A.T 

(Iniciativas Culturais Arte e Técnica)83 e, em 1947, no Porto, a O.D.A.M 

(Organização dos Arquitectos Modernos), que tinham como princípio comum a 

divulgação de uma arquitetura moderna que deveria ser pensada livremente e 

sem a pressão de dogmas. 

Em 1948, realiza-se o I Congresso Nacional de Arquitectura84, onde se 

vão confrontar duas correntes ideológicas contrárias: uma, mais conservadora, 

defendia uma arquitetura cujos princípios se deviam alicerçar na tradição 

portuguesa e em oposição ao internacionalismo, e outra que criticava esta 

mesma posição e era a favor dos princípios declarados pelos C.I.A.M e da 

                                                                                                                                                                          
tradicionais de toda a arte de edificar não representam capricho decorativo [Rodolfo, p. 150] ou 
decoração barroca. De início, e aí com o seu verdadeiro sentido, as formas arquitetónicas 
resultam das condições impostas ao material pela função que é obrigado a desempenhar e 
ainda de um espírito próprio daquele que age sobre o mesmo material. Daí que em toda a boa 
Arquitetura exista uma lógica dominante, uma profunda razão em todas as suas partes, uma 
íntima e constante força que unifica e prende entre si todas as formas, fazendo de cada edifício 
um corpo vivo, um organismo com alma e linguagem próprias.», in Távora, Fernando, «O 
Problema da Casa Portuguesa», in Cadernos de Arquitetura, Lisboa, 1947. 

82
 cit. BANDEIRINHA (1996) 

83
 Congregavam personalidades como Keil do Amaral, Arménio Losa, Januário Godinho, Viana 

de Lima, Mário Bonito, Cassiano Barbosa, Matos Veloso e Lobão Vital. 

84
 Realizado no âmbito da exposição «15 Anos de Obras Públicas (1932-1947)», em 

simultâneo com o Congresso dos Engenheiros e em torno de dois grandes temas dos quais se 
organizaria o debate: «A Arquitectura no Plano Nacional e «O Problema Português da 
Habitação». 
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Carta de Atenas. Este congresso seria, contudo, marcado pelas intervenções 

que, na sua maioria, revelavam um descontentamento generalizado em relação 

à arquitetura conservadora até então imposta, contestando o ensino da 

arquitetura em vigor e proclamando novos princípios que iam de encontro a 

uma forma mais racional de estruturação das cidades, através, por exemplo, e 

colocando a reflexão sobre o problema da habitação sob um contexto social 

mais amplo.     

 Em suma, deste congresso saem vencedoras as teses modernas que, 

pelo racionalismo urbanístico e arquitetónico, defendiam o surgir de uma nova 

arquitetura.  

 Contrário ao que se poderia esperar, o regime acolheu os novos 

princípios saídos do congresso. Mas esta nova realidade faz-nos duvidar sobre 

os reais motivos que estarão por trás desta abertura do regime e que, citando 

João Rodolfo, fazem colocar as seguintes questões: «(…) tratar-se-ia de uma 

liberdade criadora conquistada pela nova geração, que contamina os centros 

de decisão? Ou, pelo contrário, de uma liberdade consentida, em nome de uma 

aparência de abertura política, para consumo interno e externo? Ou tratar-se-ia 

de utilizar novamente a arquitetura como fachada do regime, significando agora 

progresso, desenvolvimento, industrialização, modernidade, eficácia, 

racionalidade e bem-estar social?» 85 

 As primeiras construções de grande envergadura onde são aplicados 

estes novos princípios são, na verdade, de iniciativa do regime, a saber: o 

Bairro das Estacas (1949-1955); Conjuntos Habitacionais da Infante Santo e da 

Avenida Estados Unidos da América, ambos de 1955; Planos de Olivais Norte 

(1955) e Sul (1959). 

 Por sinal, ao adoptar estas novas medidas saídas do Congresso de 48, 

o regime de Salazar, confrontado por uma conjuntura internacional adversa, 

pretendia dar uma nova imagem do país onde a ideia de progresso e 

desenvolvimento ficaria expressa também numa nova arquitetura.  

 Nos anos 60, a habitação recebe uma enorme quantidade de inovações 

espaciais e formais, fruto da internacionalização dos novos conceitos 

urbanísticos e de habitat.    

                                                           
85

 cit. RODOLFO (2002), p. 153 
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3. ARQUITETURA DE HABITAÇÃO ESPINHENSE: IDENTIFICAÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DE EDIFÍCIOS   

 Portugal, apesar de não ter sido alheio a nenhuma das várias correntes 

e estilos artísticos que surgem na Europa durante a última metade do século 

XIX e a primeira do século XX, viu estas emergirem e serem experimentadas 

tardiamente no seu espaço, o que torna um pouco difícil traçar com precisão as 

barreiras cronológicas de cada uma delas num contexto nacional. O mesmo 

sucedeu com a arquitetura portuguesa desta época, cujas realizações se 

definem por um entrecruzamento destes estilos que, ora se misturaram ou se 

desenvolveram paralelamente e que marcam e vão definir o caráter diluído e 

permanentemente eclético da arquitetura portuguesa.86 

Esta mesma realidade verifica-se no campo da arquitetura de habitação, 

que embora se tenha enraizado na primeira metade do século XX nos 

esquemas académicos, ecléticos e formais da arquitetura e da decoração 

oitocentista europeia – que se mantiveram, possivelmente, devido ao atraso 

económico e social do país –, soube também introduzir os novos valores da 

arquitetura moderna, que veio a concretizar-se primeiro nos grandes centros 

urbanos de Lisboa e do Porto e, posteriormente, nos restantes núcleos urbanos 

portugueses, como o de Espinho. 

Assim, o aspeto diversificado dos edifícios de habitação espinhenses 

construídos durante a primeira metade do século XX, justifica-se por um 

entrecruzamento destes estilos arquitetónicos e que assume níveis muito 

diferenciados de elaboração técnica e de influências estéticas a que também 

não são alheios fatores de intervenção pessoal. Assim se confere uma escala 

própria à arquitetura espinhense da primeira metade do século XX.  

Procura-se com o seguinte exercício perceber como é que estes estilos 

arquitetónicos se expressam formalmente nos edifícios de habitação 

                                                           
86

 Sobre a arquitetura portuguesa, Ana Cristina Tostões tece o seguinte comentário: «A 
abordagem da arquitectura portuguesa no século XX implica uma reflexão sobre a situação 
finissecular, particularmente em torno da questão oitocentista da invenção dos estilos e da 
ligação à história, articulada com uma forte consciência de passado, não só como espírito que 
permanece no prolongamento efectivo que domina a produção arquitectónica nas primeiras 
décadas do novo século, mas também porque sem focar esta conjuntura, não parece possível 
entender o percurso da arquitetura moderna portuguesa e as contribuições nacionais para a 
evolução da história da arquitectura.» [cit. TOSTÕES, Ana Cristina in – AA.VV., direção Paulo 
Pereira – História da Arte Portuguesa. Círculo de Leitores, 1995, volume III, p. 529] 
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espinhense através da identificação de aspetos que validam a sua presença. 

São estes: as correntes ecléticas do princípio do século XX, a Arte Nova, a art 

déco e os denominados movimentos de rutura da década de 30, que se 

representam também pela arquitetura dita do Estado Novo.   

Reconheço que se trata de um exercício, a que procurei dar um caráter 

indicativo e, evidentemente, de interpretação pessoal, procurando com este 

apontar os elementos que permitem descodificar esta diversidade da 

arquitetura espinhense. Trata-se portanto de uma interpretação pessoal e não 

da tentativa de imposição de uma verdade pura, sabendo que certamente este 

assunto poderá ser tomado sob outro ponto de vista e deste modo traduzir-se 

em dados diferentes. Esta tentativa de interpretação está alicerçada sobre um 

percurso de índole científico. Ou seja, a partir da observação sistemática de 

tendências da arquitetura portuguesa deste período, colhidas na bibliografia, 

procuro reencontrar elementos de vária índole que me permitem dar um 

sentido à construção habitacional de Espinho, na tentativa de reencontrar uma 

chave explicativa das iniciativas desta sociedade no que às formas de 

habitação diz respeito. Conforme já enunciado acima (no ponto sobre 

metodologia) pretendo propor um “auxiliar de leitura” a todos quantos 

pretendam entender Espinho nesta face do património habitacional e dar um 

pequeno contributo para a definição do que possa ser ou não considerado 

como património. Deixo assim a minha interpretação na esperança que esta 

possa servir de rampa de lançamento para outras perspetivas. 

3.1. Palheiros e primeiras casas de pedra e cal 

  Conforme atrás ficou dito, é possível que desde 1737 se inicie, no lugar 

de Espinho, um esboço de povoamento. Povoamento de gentes do mar com 

traços de sazonalidade e complementação de rendimentos. 

 Oriundos, provavelmente, da Ria de Aveiro, estes pescadores estarão 

na base do aparecimento das comunidades costeiras de S. Jacinto, da Torreira 

e do Furadouro. Face a limitações de escoamento do pescado e à necessidade 

de se aproximarem do importante mercado do Porto, muitos destes pescadores 

vêem-se na obrigação de explorar outros pontos costeiros, como o de Espinho. 

 Permaneciam aqui só durante a época da safra, regressando depois ao 

Furadouro durante o Inverno para garantirem o seu sustento na Ria de Aveiro. 
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Mais tarde começaram a erguer barracas de madeira (mais conhecidas por 

“palheiros”) que, após as campanhas estivais, ficavam abandonadas quando 

retornavam às suas terras de origem.87  

 Estes rudimentares palheiros eram construídos em “(…) madeira, paus e 

tábuas toscas e cobertos por colmo de palha ou caniças e com barro”.88 

Tinham uma só porta e as suas dimensões eram muito reduzidas, sem soalho 

e o fogo para cozinhar era feito no chão entre pedras.89 Por regra eram 

construídos uns encostados aos outros para segurança contra o vento. Mais 

tarde já eram cobertos a telha e raramente tinham uma janela. Com o passar 

dos anos começaram a construir-se em forma retangular, com soalho e uma 

varanda.90 

 Estes palheiros eram construídos de pau-a-pique, isto é, com os prumos 

do edifício enterrado diretamente na areia e revestido exteriormente de tabuado 

que vem até ao solo. No parecer de Ernesto Oliveira e Fernando Galhano, 

supõe-se que este tipo de edifício “(…) representa a difusão de uma primitiva 

forma criada no Furadouro e difundida daí juntamente com a sua gente e os 

seus barcos de pesca.” 91 

 Atualmente não existe nenhum destes exemplares na cidade, que terão 

começado a desaparecer com as primeiras invasões que o mar infligiu na 

localidade a partir de 1869.92  Um segundo avanço de grandes proporções deu-

se em 1871 e um terceiro em 1874, diminuindo o areal e levando consigo 

                                                           
87

 Citando André de Lima, João Quinta refere que «(…) segundo a tradição, a colónia primitiva 
não construiu na primeira safra abarracamentos ou palheiros, porque aguardava o resultado da 
experiência que vinha fazer. Por isso, durante ela, fez habitação das barcas voltadas de fundo 
para o ar (…) mais tarde é que começariam a erguer barracas de madeira, cobertas por telha, 
mas conhecidas em todo o litoral como palheiros (…)» [LIMA, André de – Espinho – Breves 
apontamentos para a sua história – 2.ª versão (1927), in “Espinho – Boletim Cultural” n.ºs 3 e 4, 
Câmara Municipal de Espinho, 1982] 

88
 cit. QUINTA (1999), p. 37 

89
 idem, p. 37 

90
 idem, p. 38 

91
 cit. OLIVEIRA / GALHANO (1992), p. 267  

92
  cf. GAIO (1999), p. 286 



48 
 

grande parte dos palheiros. Uma última invasão ocorreu em 1891 e terá 

destruído o que restava destes.93   

  Contudo, a julgar pelo bilhete-postal impresso em 1910, e representado 

na da página 49 deste trabalho, poderá pressupor-se que estes edifícios ainda 

existiam nesta década, prova que a comunidade piscatória espinhense 

manteve a tradição de construção desta tipologia até mais tarde. 

 Já Carla Marina Castro, confrontando as plantas de Espinho de 1870 e a 

de 1900 [anexos, p. 93: plantas 1 e 2], considera que existiriam três tipos de 

construção primitivos em Espinho. Na planta de 1870 surgem mencionadas 

dois tipos de construção em madeira: as construções de palheiros e as 

construções de madeira e uma terceira designada construções modernas. 

Segundo a mesma autora, esta última designação refere-se à evolução da 

construção de palheiros que se fez sentir seguidamente, ou seja, a fisionomia 

destes foi mantida, no entanto a madeira tradicionalmente utilizada até então 

começa a ser progressivamente substituída por pedra e cal, passando assim a 

designar-se por construções modernas.94 Contudo, a julgar pelas mesmas 

plantas, outros edifícios já existiriam antes até da formação desta colónia de 

pescadores, mais concretamente no centro da freguesia de Anta e que não 

tinham por base a estrutura do palheiro. Logo a designação de construções 

modernas poderá referir-se a um novo tipo de construção (provavelmente em 

pedra e cal) com caraterísticas formais e técnicas distintas deste último.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

  cf. Idem, ibidem, p. 286 

94
  cf. CASTRO (2005), p. 118 e no mesmo postal é possível ver, no canto direito, um provável 

exemplar desta tipologia Esta mesma tendência poderá confirmar-se por um Requerimento de 
Construção, de 1900, consultado no Arquivo Municipal de Espinho, em que um cidadão pedia 
requerimento para construção em Espinho de “(…) barracão de madeira cheio a cal (…) [AME 
– Requerimentos de licenças de construção, Documento 14, 1900] 
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Bilhete-postal: Espinho - Bairro dos pescadores. Edição: Alberto Ferreira – Batalha – Porto, 

1910. Fonte: GAIO (1999), p. 89  

 3.2. Casa urbana espinhense do final do século XIX e princípio do 

século XX 

A casa espinhense propriamente urbana do final do século XIX e 

princípio do século XX mostra-se fundamentalmente do tipo vertical com um 

número variável de andares, na sua maioria dois, fora os acréscimos, e com 

duas ou três portas, janelas ou varandas de fachada. 

As fachadas são geralmente de uma grande simplicidade de linhas e de 

desenho regular e simétrico, onde se encontram certas categorias de motivos 

decorativos ou funcionais em estilos que se filiam em correntes que se podem 

considerar versões do barroco nacional e regional.  

Fora os acréscimos nos andares superiores em alguns exemplares ou 

uma maior presença de uma maior decoração ao nível do revestimento das 

fachadas ou guarnições das portas e janelas noutros, têm em comum algumas 

particularidades que as distinguem das demais.  

A principal refere-se ao nível do tratamento da cornija que surge quase 

sempre escalonada. Esta, ou surge simples, sem remate superior com a telha à 

vista e assente diretamente sobre a cornija (fig.1), enquanto outras são 

rematadas com uma cimalha saliente, na maioria dos casos abalaustrada, que 

esconde o telhado. Esta apresenta maior ou menor tratamento decorativo, por 

vezes coroada com coruchéus em pedra ou por brasões decorados com 

motivos florais (fig. 2) ou com estátuas em cerâmica (fig.3). 
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            Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2                                                              Fig. 3 

 

Noutros casos a cornija acompanha a disposição da cobertura em duas 

águas o que confere à fachada a forma triangular, como que um frontão, 

mantendo-se contudo os programas decorativos e funcionais das casas 

mencionadas anteriormente. (fig. 4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 4 
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Uma outra tipologia é a casa larga, de amplas fachadas com um andar 

enriquecido muitas vezes com um piso suplementar que mascaram - o 

“palácio”.95  

Trata-se da casa nobre, própria originariamente de uma classe poderosa 

para quem a largueza do espaço é afirmação de prestígio e domínio. (figs. 5 e 6) 

 

  Fig. 5                                                                    Fig. 6 

 

O último andar assinala-se geralmente por qualquer particularidade 

distinta, que o destaca dos demais: ora é mais baixo ou estreito do que os 

outros, com uma varanda disposta acima de um falso beiral, ora, em soluções 

mais elaboradas, tem um aspeto de um frontão ou varandim, que podem 

assumir várias formas. (fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                       Fig. 7 

 

                                                           
95

 “Palácio” ou “casa nobre” são, na verdade, designativos utilizados localmente para casas 
que, pela sua opulência decorativa ou dimensões, fazem lembrar os palácios ou casas das 
nobreza ou realeza construídos em séculos passados. 
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Destaca-se também pela decoração das guarnições das portas e das 

janelas, demonstrando o gosto e poder económico dos seus proprietários. 

Estas acham-se sobretudo nas principais ruas da cidade, que pela sua 

importância comercial ou estruturante justificam a presença destes modelos. 

Verifica-se que certos modelos que embora tenham a mesma silhueta e 

funcionalidades, apresentam diferenças quanto ao tratamento dos 

revestimentos das fachadas, das colunas e dos vãos. Umas revestem-se com 

azulejo com as cornijas e limites em pedra, enquanto outras apresentam estes 

elementos em argamassa com panos lisos sem revestimento azulejar. (figs. 8 e 

9)  

 

    

 

 

 

 

Fig. 8                                                              Fig. 9 

O mesmo sucede ao nível do tratamento das colunas e dos rebordos dos vãos 

das janelas e portas. Nas mais ricas, estes elementos constroem-se em pedra, 

enquanto noutras, em argamassa, que fingem este material.   

Em ambos os casos podem apresentar-se varandas sacadas com 

gradeamentos com formas decorativas em ferro, ou simplesmente com os 

panos simples sem estas varandas.  

Mediante a sua localização apresentam também diferenças. As que se 

acham nos vértices dos quarteirões, os seus programas decorativos e 

funcionais desenvolvem-se em duas fachadas viradas para as ruas, umas com 

decoração simples, outras mais elaboradas. (figs 10 e 11) 
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  Fig. 10                                                        Fig. 11 

 

Independentemente destes elementos comuns que definem as variantes 

da casa típica espinhense do final do século XIX e princípio do século XX, 

estas diferem também quanto às funções. Assim, umas servem exclusivamente 

para habitação e serviços diretamente relacionados com esta, outras tem a 

dupla função de habitação e de estabelecimento comercial.  

Neste último caso, o estabelecimento comercial desenvolve-se sempre 

ao nível do piso térreo, virado para o passeio da rua. Trata-se de uma categoria 

de casas cujos pisos se destinam a duas funções distintas, ou seja, a de 

habitação, que se desenvolve nos pisos superiores, e a de estabelecimento 

comercial, que surge sempre ao nível do piso térreo e virado para a via pública. 

Este era um modelo muito popular entre a burguesia de comerciantes 

espinhenses. O seu caráter é atestado pela existência de pelo menos duas 

portas, uma da residência, e outra, por vezes mais larga, da loja, e por vários 

vãos correspondentes às janelas do estabelecimento. (figs. 12 e 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Fig. 12                                                               Fig. 13 
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Contudo a arquitetura popular urbana espinhense é representada 

sobretudo pela casa de um só piso para habitação, que forma a quase 

totalidade do conjunto das casas da cidade. Exteriormente, tais casas, são de 

proporções muito variáveis, parecendo predominar as de piso de habitação que 

se constrói acima de um nível inferior de serviço, constituído este ora por 

arrecadação, e que nos dias de hoje se usa como garagem, (fig. 14) ou por uma 

cave que se identifica pelos vãos das suas janelas, imediatamente abaixo e 

paralelamente aos vãos das janelas do piso superior. (fig. 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 14                                              Fig. 15 

 Em grande parte dos casos, a porta principal de acesso à habitação é 

transferida para um portão lateral que dá acesso a uma escadaria e que, por 

sua vez, acede a uma porta da habitação na fachada lateral.  

Outro tipo de edifícios são as casas cujo espaço habitacional se 

desenvolve em dois pisos – rés-do-chão e piso superior, servindo os dois para 

habitação única ou para duas habitações independentes.  

Este género de habitação é, por norma, mais rico em termos de 

programas decorativos. O azulejo torna-se um elemento muito comum no 

revestimento das suas fachadas e a pedra é utilizada nas molduras das 

janelas, nas cimalhas e cornijas. Outra particularidade desta habitação são os 

coroamentos das empenas com estátuas em cerâmica. Estes exemplares 

distinguem-se também por possuírem pelo menos três das suas fachadas 

livres, surgindo ora em vértices de quarteirões (fig. 16) ou, isolados, entre outros 

edifícios, com a fachada principal virada para a rua e as três restantes 

cercadas pelo pátio e jardins interiores. (fig. 17) 
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            Fig. 16                                                               Fig. 17 

 

3.3. A Arte Nova 

Conhecida na Europa por art noveau, modern stile, jugendstill, ou estilo 

liberty, a Arte Nova surge em Portugal em 190596, tardiamente em relação às 

suas congéneres europeias e quando nestas o movimento já se extinguia.  

Segundo Leonardo Benevolo será seguro afirmar-se que este 

movimento, que procurava a renovação das artes aplicadas, nasceu na Bélgica 

entre 1892 e 1894, mais concretamente em Bruxelas, com a Casa Tassel de 

Vitor Horta e em Ucce, na decoração de Van de Velde para a sua casa.97  

Este movimento proclamava a recusa de todas as referências 

historicistas na arte através da revolução do desenho e de novas formas de 

trabalhar os materiais. Na arquitetura procurava também uma rutura com o 

ecletismo e academismo dominantes.98   

Em Portugal a Arte Nova, em termos de arquitetura, iria remeter-se para 

um plano secundário, não passando «(…) factualmente de um mero episódio 

sem continuidade nem coerência.»99 Limitou-se ao quadro decorativo, e 

entendido como «(…) mais outro estilo a juntar ao caldeirão do ecletismo do 

que como atitude de rotura.»100   

                                                           
96

 cf. FERNANDES (1993), p. 37  

97
 BENEVOLO (1980), p. 300-301 

98
 cf. ALMEIDA / FERNANDES (1993), p. 91  

99
 cit. idem, p. 92  

100
 cit. FERNANDES (1993), p. 37  
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Como não tinha traçados estruturais nem volumetrias próprias, a Arte 

Nova portuguesa afirmou-se -se mais no plano das superfícies e menos no das 

estruturas, surgindo como subsidiária da arquitetura.  

 A novidade está na maneira de trabalhar os materiais. Como o ferro, em 

que as formas vegetalistas das colunas e dos candeeiros se misturam criando 

uma homogeneidade e harmonia, entre a estrutura e a decoração. Interveio 

também em trabalhos de serralharia, de cantaria, em gradeamentos de portões 

ou varandas, em molduras de portas e janelas, em partes de fachadas ou mais 

raramente em fachadas inteiras.  

 Em Portugal iria ter o seu ponto forte na aplicação da azulejaria em 

fachadas de edifícios, permitindo (…) “«vestir» com um certo «tom» 

internacional alguns edifícios, antigos ou contemporâneos”101   

3.3.1. Arte Nova em Espinho 

A Arte Nova surge em Espinho também como solução decorativa 

subsidiária dos modelos arquitetónicos do período eclético, manifestando-se 

através da azulejaria, no trabalho do ferro de gradeamentos de portas, janelas 

e grades de varandas e mais raramente na madeira, nas molduras de janelas. 

Serviu também como linguagem para o programa decorativo das casas 

dos brasileiros, no qual o Palácio do Penna representa o melhor exemplar e 

onde a Arte Nova se revela nos azulejos e no trabalho do ferro forjado 

ornamental (embora este último já não exista, dado o atual estado de 

degradação do edifício) 

Quanto aos programas decorativos da Arte Nova aplicados ao azulejo e 

ao ferro, os melhores exemplos que se podem encontrar são, na realidade, os 

edifícios espinhenses que se identificam como pertencentes à tipologia da 

“casa do brasileiro” e à qual se dedica melhor atenção no ponto 3.6. deste 

trabalho.   

A Arte Nova aplicou-se também em fachadas de prédios com caráter 

urbano e em regiões similares encontram-se também soluções originais, quase 

sempre utilizando a cerâmica decorativa, combinada com encurvamentos das 

cantarias nas guarnições dos vãos, com arcos envolvendo várias janelas, ou 

                                                           
101

 ARRUDA, Luísa, in História da Arte Portuguesa (1995), p. 410 
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simplesmente com uma procura de proporção «esguia» nas aberturas, 

caraterística desta estética. O único exemplo espinhense em que os programas 

da arte nova se aplicam em elementos estruturais é o edifício n.º 738, que se 

situa na Alameda 8 desta cidade. (fig. 18)  

 

 

 

 

                   

                      

                    Fig. 18 

3.3.1.1. Azulejaria 

Em Espinho, o azulejo deste período artístico reserva-se também às 

fachadas, para situações de revestimento pontual e um pouco espalhados por 

toda a cidade. Em geral, são mais correntes as aplicações restritas a cimalhas 

que surgem em faixas (fig. 19) e, mais raramente, em painéis decorativos. (fig. 

20) 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Fig. 19                                                                Fig. 20 

 

As soluções de revestimento da totalidade da fachada dizem respeito ao 

azulejo que era produzido industrialmente, e muito comum desde o século XVIII 

e não o produzido em oficinas artísticas, difusoras das tendências formais da 
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Arte Nova. Na verdade, é comum em Espinho confundir-se estas duas 

vertentes julgando-se que toda a azulejaria que se vê nos edifícios sejam na 

verdade de influência Arte Nova.  

3.3.1.2. O Ferro 

O mesmo problema se coloca nas aplicações ornamentais do ferro, pois 

sabendo-se que a Arte Nova surge em Portugal em 1905, na verdade em 

edifícios anteriores a esta data já se utilizava o ferro em soluções ornamentais. 

 Deste modo descreve-se as aplicações deste material apenas como 

solução utilizada em Espinho e não necessariamente como um produto 

exclusivo da Arte Nova.  

Assim, o ferro aplicado na arquitetura espinhense surge em várias 

formas geométricas e aplicadas sob diversas formas: como portões, 

gradeamentos de varandas e de portas  (figs. 21 e 22) 

 

 

 

 

 

 

  Fig.21                                                                      Fig. 22 

3.3.1.3. Madeira 

Em Portugal a madeira apareceu em funções e formas idênticas às do 

ferro, no desenho ondulante de caixilhos de janelas, mansardas, portas ou 

sancas. Iria refletir-se muito em estabelecimentos comerciais, que espelhavam 

a participação e o interesse da classe média e pequena burguesia num novo 

quadro mundano e de cariz conservador.  

Em Espinho esta surge em casos raros de apontamentos em janelas de 

algumas habitações. O único exemplo digno, talvez, de registo será o edifício 
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n.º 938, que se encontra na Alameda 8 e cujas janelas apresentam 

apontamentos decorativos típicos da Arte Nova. (figs. 23 e 24) 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 23                                                                Fig. 24 

3.4. Art déco 

Em oposição às correntes da «linha curva» da Arte Nova, o movimento 

art déco102 desenvolveu-se nos países sobretudo germânicos, em movimentos 

artísticos, como a Secessão Vienense e a Deutscher Werkbund, cujas 

tendências primavam pela «linha reta».103   

Foi um processo artístico das décadas de 20 e 30 do século XX e 

manteve-se em Portugal até à década de 40.  

Carateriza-se por uma procura da geometrização das formas, através de 

um design severo e pela anulação dos efeitos volumétricos, contrastando, 

assim, com os valores da Arte Nova.104  

No campo da arquitetura este movimento foi decisivo «(…) contra um 

ecletismo passadista, que encobria com abundante decoração as estruturas e 

os volumes básicos da obra.»105  Contudo, não se desvinculou totalmente do 

formulário clássico, procurando, em vez, adaptá-lo, por intermédio de leituras 

de composição tradicionalista, às quais assistia um desenho renovador e uma 

tentativa de racionalização dos volumes e dos elementos de ornamentação.   

                                                           
102

 Também conhecido por Arts Décoratifs em França ou Artes Decorativas em Portugal 

103
 cf. FERNANDES (1993), p. 51 

104
 cf. MECO (1993), p. 245 

105
 cit. FERNANDES (1993), p. 51 



60 
 

A arquitetura art déco caracterizou-se pelo verticalismo das suas formas, 

através, essencialmente, das grandes pilastras estilizadas dos edifícios que 

suavizavam e geometrizam toda a composição. São, por norma, edifícios de 

tecto plano, nos quais predomina a horizontalidade, a simplicidade estrutural e 

uma grande clareza de volumes das suas fachadas. Estas, revelam 

pormenores decorativos que se desvinculam do ideário clássico através de 

estilizações de formas florais e abstratas, que revelam o desejo de obtenção de 

volumes geométricos e lineares. Contudo, procurava-se que estes temas 

decorativos fossem em número reduzido, em favor de uma maior enfase das 

superfícies lisas que isolavam estes elementos decorativos. 

A cerâmica surge como elemento fundamental desta decoração, através 

de pequenos mosaicos vidrados, ou pelo azulejo tradicional, inseridos em 

varandas, em capitéis ou frontões, cujas evocações florais e abstratas surgem 

evocados “(…) de modo quase panteísta (…)”106   

Na opinião de José Manuel Fernandes, os elementos construtivos que 

melhor definem a arquitetura art déco são a forma piramidal ou em denteado 

escalonado que dão forma aos frontões e os pequenos volumes piramidais que 

coroam os cunhais, pilastras ou vãos do edifício,107 e que confirmam, quase 

como que “obsessão” a difusão  desta solução decorativa. 

3.4.1. Art déco em Espinho 

Também em Espinho surgem sinais da experimentação dos elementos 

formais desta corrente estilística. Embora com fraca incidência em relação a 

todo o conjunto habitacional espinhense, esta vê-se presente em núcleos 

específicos e localizados e que se formam por vários edifícios. Esta 

concentração de edifícios com caraterísticas da art déco, justifica-se talvez pelo 

fator influência, isto é, quando surgia um edifício em determinada localização 

alguns que se construíam seguidamente e próximos deste primeiro iam beber 

os mesmos programas decorativos e formais. Em Espinho este fenómeno pode 

ser observado com a art déco.  

                                                           
106

 cit. idem , ibidem, p. 51 

107
 cf. idem , ibidem, p. 51 
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Embora se registe também um ou outro apontamento isolado pela 

cidade, identificam-se quatro grupos principais de edifícios concentrados em 

áreas específicas. [anexos, p. 96: mapa 2]  

3.4.1.1. Grupo A: conjunto do cruzamento das ruas 33 e 14 

Este grupo de análise constitui-se por dois edifícios que surgem 

paredes-meias no cruzamento das ruas 33 e 14. O de maiores dimensões, o 

n.º 1075, cujas fachadas se viram para a ruas 14 e a 33, desenvolve-se 

verticalmente com três pisos de habitação destinados a vários apartamentos. 

(fig. 25) Ao nível da decoração a art déco mostra-se neste primeiro exemplar 

através dos apontamentos que apresenta nas mísulas escalonadas das 

varandas (fig. 26) e das formas triangulares e retilíneas dos remates das 

janelas. (fig. 27) Estas mesmas são ladeadas por formas tubulares que se 

repetem em outros registos. Outra particularidade é a segmentação de todo o 

conjunto por intermédio de registos horizontais que simulam colunas e que se 

esfumam ou são interrompidas. Todos estes elementos conferem a todo o 

edifício uma silhueta geometrizante.  

 

 

 

 

 

         

         Fig. 25                                                                       Fig. 26                        

 

                                          

     

 



62 
 

 

                          

 

 

                                  Fig. 27 

Junto a este edifício surge um outro, o n.º 1098, com uma só fachada 

livre virada para a rua 14. (fig. 28) Na verdade, trata-se de dois edifícios de 

habitação geminados, com caraterísticas decorativas comuns ao edifício 

anterior. As varandas apoiam-se sobre mísulas escalonadas (fig. 29), e um 

entablamento interrompido por tímpano escalonado (fig. 30) esconde por 

completo o telhado de quatro águas. A mesma forma triangular apresenta-se 

também na base de cada janela. As vergas dos portões laterais são 

seccionadas enquanto o trabalho do ferro destes apresenta formas retilíneas, 

típicas da art déco. Nos cunhais, surgem os característicos motivos 

geométricos tubulares. (fig. 31)     

 

 

 

 

 

   Fig. 28                                                               Fig. 29 

 

 

 

 

 

    Fig. 30                                                              Fig. 31 
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3.4.1.2. Grupo B: conjunto dos cruzamentos da rua 16 com as ruas 25 e 27 

 Este grupo forma-se por dois edifícios cujas fachadas principais se viram 

para a rua 16 e fazem ângulo com as ruas 25 e 27, os n.ºs 775 e 837, 

respetivamente.108   

 São edifícios com a dupla função de habitação, no piso superior, e 

estabelecimento comercial, que se encontra no rés-do-chão. (figs. 32 e 33)     

 Em ambos os exemplares repetem-se os formulários da art déco, 

essencialmente ao nível do tratamento dos remates dos entablamentos e das 

mísulas das varandas, que surgem escalonadas.  

  

 

 

 

 

 

 Fig. 32                                                                   Fig. 33 

 No n.º 775 o entablamento interrompe-se em quatro segmentos 

escalonados e geométricos que albergam composições em estuque com 

motivos decorativos em forma de jarra (fig. 34), enquanto que no n.º 837 as 

soluções decorativas surgem mais sintetizadas, cingindo-se estas aos típicos 

registos tubulares paralelos que surgem nos remate da cimalha do edifício e ao 

seccionamento das vergas das janelas do piso superior. (fig. 35) O 837 prima 

contudo pelo tratamento dos gradeamentos do portão lateral, das portas e das 

varandas, onde surgem formas geometrizantes e abstratas, muito comuns 

entre o formulário art déco. (fig. 36) 

                                                           
108 Considerou-se os números das entradas principais, neste caso das entradas que se 

encontram nos ângulos de cada edifícios e que na verdade são referentes aos números das 
entradas dos estabelecimentos comerciais que se encontram ao nível do rés-do-chão. 
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       Fig. 34                                                               Fig. 35 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                    Fig. 36 

3.4.1.3. Grupo C: n.ºs 675 e 651 da rua 18 

 Estes dois edifícios têm função habitacional e comercial. O n.º 675 surge 

mais elaborado quanto à programática art déco, pois, enquanto neste o 

formulário é muito mais evidente, no n.º 651 limita-se ao nível do tratamento do 

da cornija, dos breves apontamentos das mísulas da varanda e dos relevos 

triangulares que rematam as bases das janelas. (figs. 37 e 38) 

 O 651 destaca-se também pelo tratamento dos lintéis, onde surgem os 

típicos registos tubulares com remates centrais também com os mesmos 

motivos. No centro da cornija surge um painel incrustado com decoração em 

azulejo com motivos geométricos. (fig. 39) 
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Fig. 37                                                                Fig. 38 

 

   

 

 

 

 

 

 

      Fig. 39 

 No 675, esta linguagem vai mais a fundo, intervindo diretamente na 

linguagem da fachada. Os elementos decorativos traduzem-se nos registos 

verticais que simulam colunas e que seccionam a fachada em quatro panos 

correspondentes aos vãos das janelas. A cimalha esbate-se em forma de 

entablamento quebrado por vários registos geométricos. As mísulas da 

varanda que se evidencia num dos extremos da fachada, apresentam a forma 

caraterística da art déco, com forma de escada e que se regista em duplicado. 

Ao nível do tratamento dos vãos, enquanto no primeiro piso esta surge 

simplificada nas janelas, sem qualquer intervenção e ao nível do rés-do-chão 

esta surge geometrizante, nas vergas das portas e das janelas do 

estabelecimento comercial. (fig. 40) No portão lateral esta linguagem é mais 

elaborada através de um múltiplo seccionamento do lintel. (fig. 41) 

 Ao nível do tratamento dos gradeamentos em ferro surge, ainda no 675, 

um ligeiro apontamento nas formas da varanda e da porta principal.  

 Os cunhais do mesmo surgem com a mesma solução geométrica que se 

observa também no edifício representado na figura 31. 
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              Fig. 40                                                                          Fig. 41 

3.4.1.4. Grupo D: conjunto da secção na rua 11 entre as ruas 20 e 18 

 Este conjunto forma-se por três edifícios que se destinam 

exclusivamente a habitação. O primeiro, o n.º 498, que se encontra no extremo 

Nascente deste setor da rua 11, evidencia a presença de elementos 

decorativos art déco através de um registo vertical tubular que irrompe pela 

fachada principal, que ocupa a secção superior da entrada do edifício e que a 

faz destacar-se. (fig. 42) A cobertura esconde-se pelo registo superior que 

percorre todo o edifício e anima-se por falsos vãos de janela quadrangulares. 

Um outro painel tubular desenvolve-se num dos extremos do edifício, 

proporcionando o equilíbrio do conjunto. (fig. 43) 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 42                                                               Fig. 43 

 

 Quanto ao tratamento do ferro, no 498 este surge nas formas 

geométricas abstratas dos gradeamentos da porta principal e dos vãos da 

cave, que surgem ao nível dos passeios das ruas 11 e 20.  
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 O n.º 484, o edifício imediatamente a seguir ao 498 e que se encontra no 

centro desta secção da rua 11, a linguagem art déco repete-se através, 

essencialmente, no tratamento do registo superior ao nível do friso do piso 

superior, que se apresenta sob a forma de uma faixa com formas tubulares 

paralelas mas, neste caso, dispostas horizontalmente. (fig. 44)  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fig. 44 

 Neste edifício destacam-se também outros elementos, como a forma 

piramidal dos peitoris das janelas e da armação do portão de madeira, com 

formas geométricas abstratas.  

 No edifício localizado no extremo Poente desta secção da rua 11, o n.º 

359, como que se querendo jogar com a linguagem decorativa destes dois 

últimos edifícios, surge um registo ao nível do friso que se apresenta 

seccionado por intermédio de registos rectangulares com a típica composição 

de tubos verticais e paralelos entre si. (fig. 45) 

 

 

  

 

 

                                  

                                        Fig. 45 
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 3.5. O “modelo” Raul Lino 

 Raul Lino (1879-1974) nasce e desenvolve o seu trabalho num período 

em que em Portugal a arquitetura vivia duas tendências artísticas paralelas e 

complementares: nos finais de Oitocentos a arquitetura portuguesa seguia 

ainda os esquemas académicos e formais ecléticos da decoração das 

correntes arquitetónicas europeias, enquanto que a partir de 1925 se 

concretizava a introdução dos valores da Arquitetura Modernista.109  

 Confrontado com estas duas realidades, Raul Lino mostrou-se contra as 

influências das importações estrangeiras procurando a formulação da “casa 

portuguesa”, através da recuperação dos valores tradicionais nacionais e 

contra uma “(…) desumanização geral da vida (…)110 provocada por (…) um 

internacionalismo sem limites (…).111 

 Esta posição trata-se, segundo vários autores, de um conceito que se 

baseava “(…) na procura metafísica das raízes culturais e mentais de Portugal 

(…)112 e se definia como “(…) a imagem e a alma do pensamento e do sentir 

português contra a importação de modas estrangeiras (…)113 e que Raul Lino 

procurava consubstanciar na sua arquitetura.  

 Raul Lino é, por estes motivos, considerado o mentor da “casa 

portuguesa” e defendeu estas posições ao longo da sua carreira, que viriam a 

influenciar o trabalho de muitos arquitetos da sua geração e de novos 

profissionais ainda em formação.  

 Na primeira fase da sua vida viveu e estudou em Inglaterra e na 

Alemanha, tendo trabalhado neste último país com o seu grande mentor 

académico – Albrecht Haupt, estudioso e admirador da arquitetura portuguesa. 

 De regresso a Portugal, inicia uma viagem pelo norte de África onde 

estudou as diferentes casas de habitação desta região. Em Portugal incide o 

seu estudo na arquitetura tradicional e em 1918 e 1929 publica A Nossa Casa 

                                                           
109

 cf. AA.VV (2006), p. 299 

110
 cit. LINO (1992), p. 11 

111
 cit. Idem (1992), p. 11 

112
 cf.  TOSTÕES, Ana Cristina [in AA.VV (1995), p. 514] 

113
 cit. Idem, Ibidem, p. 514 
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e A Casa Portuguesa respetivamente, obras que ditam as linhas orientadoras 

dos princípios arquitetónicos de Raul Lino e da filosofia da “casa à portuguesa” 

 No campo dos edifícios de habitação, dos vários projetos de Raul Lino 

destaca-se: a Casa dos Patudos, em Alpiarça, (1904); a Casa do Cipreste, São 

Pedro de Sintra (1912-14); a Casa Silva Gomes, Lisboa (1903) [anexos, p. 96: fig. 1] 

e a Casa O’Neill, Cascais (1902-1918) 

 Em geral os edifícios de Raul Lino caraterizam-se pelos remates das 

sancas dos telhados com o beiral dito “à portuguesa”, com telha “tradicional 

portuguesa” de meia-cana; pelo emprego do alpendre, de modo a enfatizar os 

valores formais da (…) arquitectura do sol (…) 114; pelas cercaduras dos vãos 

em pedra; pelo emprego de azulejos nas paredes e pela sua caiação, 

geralmente, em branco.  

 Trata-se de uma construção modulada, onde cada volume corresponde 

a uma função e que no geral transmitem (…) um certo ar amoroso de doçura, 

com sabor português.” 115 

3.5.1. O programa da “casa portuguesa” em exemplares espinhenses 

 Embora seja difícil definir com precisão se os conceitos estéticos e 

formais da arquitetura de Raul Lino foram aplicados em Espinho, existem, 

contudo, na cidade alguns edifícios de habitação cujos programas sugerem 

essa mesma presença. São estes o n.º 745 da rua 30 (fig. 46), o n.º 920 da rua 

18 (fig. 47) e o n.º 712 da rua 15. (fig. 48)  

 Os três edifícios espinhenses que se identificam como pertencentes ao 

modelo Raul Lino, podem tratar-se apenas de interpretações de índole pessoal 

por parte dos arquitetos que os desenharam,116 ora porque conheceriam bem a 

obra deste ou, talvez, porque estes programas construtivos já se tinham 

vulgarizado entre a classe dos construtores, e que não seriam do 

desconhecimento total dos seus encomendadores. Muitas vezes o Próprio Raul 

                                                           
114

 cit. AA.VV. (2006), p. 299 

115
 cit. idem, ibidem 

116
 Pedro Almeida e José Fernandes sugerem ainda que Raul Lino não terá sido entendido 

pelos arquitetos com tendências modernas que «(…) automaticamente ligavam tradição a 
tendências reaccionárias (…)» nem pelos arquitetos com posições académicas «(…) que 
também  supunham que até apoiavam as ideias de Raul Lino, copiando elementos formais 
dispersos colhidos a gosto.» [in ALMEIDA / FERNANDES (1993), p. 89] 
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Lino mostrava o seu desagrado e denunciava as muitas “contrafacções” e más 

interpretações do seu trabalho.117 

 Inseridos num contexto urbano, ambiente para o qual Raul Lino também 

concebeu casas de habitação 118, estes três edifícios apresentam as seguintes 

caraterísticas comuns que os poderão identificar como pertencentes ao gosto 

“casa portuguesa” protagonizado por Raul Lino: em primeiro plano surge nos 

três exemplares o tradicional beiral com telha tradicional em meia-cana. Todos 

possuem alpendre, mais evidenciados no n.º 745 da rua 30 e no n.º 920 da rua 

18. Enquanto que o conjunto do n.º 745 se apresenta mais modelado as 

morfologias dos n.ºs 920 e 712 aproximam-se mais das soluções da arquitetura 

modernizante, sugerido pelo pronunciamento das cercaduras retilíneas dos 

vãos das janelas.     

 

 

 

  

 

  

 

 Fig. 46                                                Fig. 47 

  

 

 

 

 

 

 

                                    Fig. 48 

 

                                                           
117

 cf. ALMEIDA / FERNANDES (1993), p. 89 

118
 Veja-se o exemplo da Casa Silva Gomes [anexos, p. 96: Fig. 1] 
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3.6. A casa dos “brasileiros” 

 No final do século XIX, Portugal «(…) mantinha as caraterísticas de um 

país globalmente pobre, que não tinha beneficiado suficientemente da 

prosperidade de muitas nações europeias, onde a revolução industrial e o 

comércio internacional tinham produzido frutos visíveis.»119 

 As dificuldades económicas que o país atravessava neste período, foi 

um dos motivos que levou muitos portugueses a procurarem melhores 

condições noutros países, entre os quais o Brasil.   

 Este êxodo para o Brasil veio muito rapidamente a trazer vantagens 

económicas para Portugal, visto que «(…) os capitais dos emigrantes 

portugueses no Brasil contribuíram substancialmente para impulsionar algumas 

das transformações mais importantes a nível socioeconómico em diversas 

regiões do país (…) devido aos investimentos dos «Brasileiros»120   

  Atingindo os primeiros lucros, estes emigrantes começam a retornar a 

Portugal no final século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Os que 

tinham enriquecido, regressam às terras de origem e nestas implantam a sua 

riqueza e prestígio conseguido, sendo assim um período marcado «(…) por 

uma ocupação intensiva do espaço com edifícios civis, num processo contínuo, 

(…), e cujos edifícios que vieram a ser designados de “casa do brasileiro.»121  

 Quando regressam, estes “brasileiros”, que «(…) após uma longa 

aprendizagem e vivência no cosmopolitismo brasileiro, onde se fazem homens 

de negócios e apreendem o sentido da urbanidade (…)»122 vão deixar marcas 

na paisagem portuguesa com edifícios de características arquitetónicas e 

decorativas distintas das nossas. Nesta época. «(…) as inovações 

arquitectónicas e decorativas da casa do brasileiro representarão, na maior 

parte dos casos, uma reprodução “desfocada” de soluções formais de uma 

arquitectura “elegante” adoptada na construção residencial brasileira a partir de 

                                                           
119

 cit. ROCHA / CAEIRO (2000), p. 87  

120
 cit. idem, ibidem, p. 92  

121
 cit. MONTEIRO (2000), p. 62  

122
 cit. idem, ibidem, p. 67 
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meados do século XIX mercê da actividade de arquitectos e companhias de 

construção europeias: um modelo onde pontuam influências da casa colonial 

vitoriana, soluções formais afrancesadas, misturadas com algum revivalismo de 

cariz italiano.»123 

 Observa-se este tipo de  edifícios nas cidades do Norte e centro do país, 

que «(…) nas Vilas e no espaço rural, constituíam objecto de maior atenção já 

que tipificaram veementemente essa personagem (do “brasileiro”)124 

caricaturada na literatura e a ideia de um «estilo» - a casa do brasileiro.»125  

 Dentro desta tipologia de edifício, podem-se encontrar vários modelos, 

dependendo do local de implantação e do capital envolvido. Em aldeias e vilas 

podem encontrar-se os palacetes, ou então uma outra vertente mais comedida 

que esta primeira – as casas apalaçadas.126 Nas cidades estas casas podem 

ser classificadas em duas categorias: a esguia, que se constitui por casas altas 

e estreitas e a horizontal, que diz respeito às que comportam também uma 

função comercial.127  

 Os modelos das casas apalaçadas e dos palacetes, são os que mais se 

aproximam dos exemplares espinhenses da tipologia da «casa do Brasileiros», 

tendo estas em comum algumas das seguintes caraterísticas: «(…) 

normalmente designadas pelos proprietários pelo nome de «Villa» a que 

acrescentava o nome da sua própria mulher, a casa apalaçada, não sendo um 

palácio na estrutura clássica é larga e ampla e com forte sentido 

individualizante, construída nos limites das cidade (…). As fachadas, uma vez 

aparecem lisas ou revestidas a azulejo, outras ajustadas aos limites das vias e 

ainda outras vezes recuadas (…) a fachada principal dá directamente para a 

                                                           
123

 cit. BRAGA (1986), p. 61 

124
 Utilizam-se as aspas na designação do «brasileiro», pois, na verdade trata-se de um 

emprego errado da palavra já que (…) “em vez de se referir à naturalidade ou à nacionalidade, 
refere-se ao apodo com que eram nomeados, em Portugal, no virar do século XIX, os 
emigrantes deste origem regressados do Brasil após longa estadia além-Atlântico.” [in ROCHA 

/ CAEIRO (2000), p. 85] 

125
  cit. ROCHA / CAEIRO (2000), p. 85 

126
 cf. MONTEIRO (2000), p. 67 

127
 cf. Idem, ibidem, p. 67 
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via pública e as laterais e posteriores para o jardim, pátio, parque ou quinta 

adjacente, (…) as varandas procuram aumentar a largura aparente e outras 

vezes a pilastra procura acentuar a verticalidade»128 

3.6.1. Exemplares espinhenses da casa dos “brasileiros” 

 Neste estudo foram considerados cinco edifícios espinhenses cujas 

caraterísticas estéticas correspondem a esta tipologia.  

 Um destes enquadra-se na categoria “casa apalaçada”, mais singela e 

que apresenta caraterísticas da “casa dos brasileiros” de forma mais 

moderada. (fig. 49) As restantes inserem-se na categoria de “palacete”, dada a 

maior riqueza dos seus programas estéticos. (figs. 50, 51, 52 e 53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 49 (n.º 999, rua 26)                                       Fig. 50 (n.º 820, rua 21 – Vila Cardoso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 51 (s/n.º, rua 19 – Palacete do Penna)                      Fig. 52 (n.º 646, rua 30) 
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 cit. Idem, ibidem, p. 67 
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                                            Fig. 53  (s/n.º, rua 62) 

  

 Têm em comum a mesma estrutura construtiva: rés-do-chão, andar 

nobre, torreões, escadarias em pedra com um só lanço paralelo à fachada 

principal (n.º 999 e n.º 646) ou diretamente para a via pública (Palacete do 

Pena) com guardas de ferro ou alvenaria que permitem o acesso ao andar 

nobre. Neste piso, a porta principal é alpendrada. 

 Nos n.ºs 999 e 646, as fachadas ajustam-se aos limites da via pública ou 

são recuadas em relação a esta e com as laterais e posteriores viradas para o 

jardim, pátio, parque ou quinta adjacente.  

 Todos se encontram delimitados, em menor ou maior grau, por grades 

de ferro, portais largos apoiadas em pilares de pedra e, alguns, encimados por 

cerâmicas. 

 As fachadas variam entre lisas e caiadas (n.º 999) ou com a presença de 

azulejos, que as revestem totalmente, no caso dos n.ºs 646 e 840, ou 

parcialmente, no n.º 729 e no Palácio do Pena, que surgem  no revestimento 

de platibandas ou frisos.  

 Podem ser vistos também outros motivos decorativos e funcionais como: 

varandas ou varandins em cima de um falso beiral ou platibandas; numerosas 

portas e janelas emolduradas; a presença de pilastras com capitéis nos 

alpendres, óculos, nichos, mísulas, entablamentos, cachorros e os torreões e 

minaretes que lhes conferem aos conjuntos uma verticalidade e assimetria 

estrutural.  

 A Arte Nova revela-se nos azulejos e no trabalho do ferro forjado 

ornamental nos n.ºs 646, 840 e no Palacete do Penna.  
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 No 646 e no 840 o azulejo apresenta-se no revestimento de toda as 

superfícies das fachadas e dos frisos, enquanto no Palacete do Penna este 

limita-se à decoração dos frisos e dos remates das janelas e alpendres. (fig. 54)  

   

 

 

 

 

 

                                         Fig. 54 

 Estes painéis apresentam padronagens industrializadas com motivos 

florais e figurativos. No edifício da rua 62 os painéis que surgem no friso do 

torreão trata-se de uma interpretação decorativa azulejar contemporânea já 

que todo edifício foi recentemente reabilitado que alterou significativamente os 

seus valores estéticos originais mantendo-se contudo o essencial da sua 

estrutura primitiva. Na decoração dos frisos e platibandas do n.º 840 surge um 

padrão em forma de caules interlaçados que pode, aliás, ser encontrado em 

edifícios vizinhos e em muitos outros exemplares espalhados pela cidade, 

como já tinha sido referido no ponto 3.3. deste trabalho. (fig. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig. 55 
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 Já no n.º 646 o friso apresenta painéis azulejares com formas em flor 

que se repete em todo o seu registo. (fig. 56) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         Fig. 56 

 Quanto à aplicação do ferro em soluções decorativas e tendencialmente 

Arte Nova, são os n.ºs 646 e 820 os que melhor evidenciam o seu emprego. No 

n.º 820 este surge na decoração da guarda da varanda da fachada principal 

(fig. 55), enquanto no 646 este aplica-se também nos portões (fig. 57), no 

gradeamento da bandeira da porta principal, nas guardas das janelas (fig. 58) e 

nos gradeamentos dos vãos da cave que se viram diretamente para a via 

pública. (fig. 59)  Nestes elementos as referências formais e os temas Arte Nova 

estão presentes no desenho exuberante e intricado da serralharia e com 

desenho recheado de uma profusão de motivos vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Fig. 57                                         Fig. 58 
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                                Fig. 59 

 

No Palacete do Penna a decoração em ferro já não pode ser 

presenciada dado o atual estado de degradação do edifício. A deduzir pelo 

desenho da fachada principal, que consta no requerimento de construção do 

edifício, de 1928, esta ornamentação seria limitada ao coroamento do telhado 

do corpo principal do edifício, numa espécie de gradeamento com formas 

vegetais. (figs. 60 e 61)  

  

 

 

 

 

 

 

       Fig. 60                                                                     Fig. 61 

Fonte: AME – Requerimentos de licenças de construção, Documento 72, 1928 

3.7. Novos valores da arquitetura moderna (1920-1950)  

    De acordo com José Manuel Fernandes, o chamado «movimento 

moderno» na arquitetura formou-se e consolidou-se, finalmente, entre o pós-

guerra e a data de 1927.129   

 O modernismo português baseou-se discretamente nas fontes 

francesas, italianas e alemãs e pode caraterizar-se pela procura de 

                                                           
129

cf. FERNANDES (1993), p. 63. O autor aceita estes limites propostos por Leonardo 

Benévolo. 
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originalidade, pela libertação dos valores decorativos clássicos e ainda pela 

aplicação do racionalismo funcionalista de Le Corbusier ou da Bauhaus.130  

 A partir da década de 20 do século XX, os esquemas ecléticos 

oitocentistas dão lentamente lugar a novos valores formais em expressões 

plásticas tendencialmente geometrizantes que visavam a simplificação e que 

se baseavam construtivamente na combinação do ferro com o betão.131  Este 

último surge agora a descoberto em composições assimétricas com plantas 

livres, cuja disposição se reflete na organização dos volumes e das fachadas. 

Caminha-se agora no sentido da depuração formal e da desornamentação dos 

edifícios, explorando as potencialidades da parede sólida, lisa, sem decoração, 

como símbolo da nova era da máquina. Deu-se, assim, lugar a uma nova 

arquitetura, aplicando-se critérios cada vez mais racionalistas e funcionais. 

 Segundo Ana Cristina Tostões, esta nova linguagem modernista acertou, 

curiosamente, com os programas e as ideologias que o Estado Novo queria 

viabilizar.132 Passa-se então a empregar o betão armado como forma 

arquitetónica e as suas possibilidades tecnológicas são agora usadas como 

realização cultural. De acordo com a mesma autora, o edifício do Instituto 

Superior Técnico de Lisboa (1927), de Pardal Monteiro (1897-1957), é aquele 

que protagoniza esta «(…) nova atitude estética e cívica»133 e aquele que 

marca o arranque do modernismo na arquitetura portuguesa. [anexos, p. 97: foto 4] 

Todavia, para José Manuel Fernandes as razões do surgimento do 

modernismo português são de difícil definição, já que «(…) como sucedeu ao 

longo de todo o anterior processo de influências, o «descontexto» nacional em 

relação à Europa industrializada ditou uma absorção tardia destas descobertas, 

e sobretudo uma atitude algo superficial e eclética na sua aplicação e 

compreensão.»134  

                                                           
130

 cf. AA.VV (2006), p. 328 

131
 cf. AA.VV. (1995), p. 517 

132
 Cf. TOSTÕES, Ana Cristina [in AA.VV. (1995), p. 517]  

133
 cit. TOSTÕES, Ana Cristina [in AA.VV. (1995), p. 517]  

134
 cit . FERNANDES (1993), p. 63 
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Não obstante, este mesmo autor aponta as seguintes caraterísticas que, 

segundo o mesmo, podem ser as que definem as linhas dominantes do 

modernismo da arquitetura portuguesa: volumes puros encastrados em criativa 

assimetria; fim dos telhados; grandes espaços interiores livres de pilares, com 

extensos envidraçados exibindo a liberdade de desenho de fachadas; inovador 

dinamismo espacial quer na composição assimétrica das plantas, quer na 

estruturação axial daquelas, em volta de uma «rótula»135 

Já no campo da habitação portuguesa do período moderno, esta 

assumiu-se convencional, como que em continuidade em relação às 

construções de fases anteriores, ou seja, «(…) foi modernista, mas não ainda 

totalmente moderna, pois aceitou o lote urbano de planta corrente (profunda, 

mal arejada), e aceitou a própria estrutura urbana tradicional de fachada-rua e 

de traseiras-logradouro, embora ensaiasse já parciais aplicações do betão 

(…)»136   

3.7.1. Edifícios de habitação espinhenses da nova arquitetura moderna  

 Conforme já anteriormente referenciado, e defendido por José Manuel 

Fernandes, o emprego da fachada em forma de rótula foi uma das soluções 

estéticas e estruturais que a arquitetura moderna portuguesa das décadas de 

20 e 30 privilegiou. Esta pode, aliás, comprovar-se em muitos edifícios 

portugueses, alguns dos quais bastante carismáticos como, por exemplo, o 

Cinema Cinearte em Lisboa (1938), de Raul Rodrigues Lima. [anexos, p. 97: fig. 2]     

  Em 1940, a Exposição do Mundo Português definiu o novo programa 

arquitetónico do Regime de Salazar e marca definitivamente a transição entre a 

arquitetura moderna e arquitetura do Estado Novo. Esta vai depois refletir-se 

não só nas grandes obras públicas (como no caso do Instituto Superior 

Técnico) como também em construções privadas e de contexto urbano. Surge, 

assim, em 1941, a nova Praça do Areeiro [anexos, p. 97: foto 5], de Cristino da Silva, 

que se definirá como o modelo da arquitetura civil do Estado Novo e cuja 

                                                           
135

 cf, idem, ibidem, pp. 64 - 65 

136
 Cit., idem, ibidem, p. 67 
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fórmula arquitetónica se começa a aplicar quase de imediato em outras 

construções, constituindo o conjunto de edifícios na Avenida Sidónio Pais 

[anexos, p. 98: foto 6], projeto orientado por Cristino da Silva, em Lisboa, o primeiro 

exemplar da replicação deste modelo do regime. 

  Estas novas tendências da arquitetura moderna portuguesa podem 

também detetar-se no espaço construído espinhense. Identificaram-se, assim, 

em Espinho, duas tipologias de habitação que pelas suas soluções estéticas e 

estruturais se podem definir como produtos dessas mesmas inovações que a 

“nova” arquitetura moderna portuguesa trouxe. São estas: a casa com fachada 

em rótula e a casa com caraterísticas formais da arquitetura Estado Novo.  

3.7.1.1. Edifício com caraterísticas do estilo Estado Novo 

  Os elementos principais que caraterizam o edifício tipo do Estado Novo, 

já referidos anteriormente no capítulo 2.2.3. são: o embasamento formado por 

rés-do-chão ao qual se adiciona, facultativamente, uma sobreloja; fachada 

formada por quatro pisos onde se destaca um ao nível do primeiro andar com 

janelas sacadas e um último piso que simula um andar ático. O eixo de simetria 

é obtido através do avanço de quatro pisos do plano da fachada em relação ao 

piso térreo e ao andar ático. Um torreão, com um característico telhado 

piramidal, surge quando o edifício forma esquinas. Neste caso, o eixo de 

simetria, que é também determinado pela entrada, passa para este elemento. 

Nesta entrada concentra-se a carga decorativa principal, através de baixos-

relevos com alegorias ao trabalho, ao progresso e à ordem. 

 Tratando-se de exemplos com escalas enquadradas à dimensão da 

cidade, ou seja, com um número inferior de pisos e estruturas funcionais em 

comparação com outros edifícios do mesmo estilo, por exemplo, os que se 

podem encontrar na capital portuguesa, o edifícios 339, da rua 19 e o edifício 

n.º 412 da rua 9 em Espinho, foram os edifícios identificados para este estudo 

por serem os que mais explicitamente apresentam caraterísticas da arquitetura 

residencial do Estado Novo. 

 Diferenciam-se assim pela utilização de estruturas em betão com 

fachadas lisas sem expressão decorativa, que sugerem alguma verticalidade e 

austeridade. Os vãos das janelas e da porta principal do n.º 412, (fig. 63) que 

possui um só piso, são de verga reta saliente, enquanto que no n.º 339 (fig. 62), 
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com dois pisos, o eixo de simetria define-se pela porta da entrada e que é 

encimada por um relevo em mármore. (fig. 64)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 62 (n.º 339, rua 19)                                             Fig. 63 (n.º412, rua 9) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Fig. 64 (n.º 339, rua 19) 

 

3.7.1.2. Edifício com fachada em rótula 

 A fachada em forma de rótula pode ser encontrada em vários exemplos 

em Espinho, sendo o característico edifício de um piso, que se encontra em 

vértices de quarteirões, o mais comum e que marca o aparecimento de uma 

nova linguagem arquitetónica habitacional na cidade. 

       Na verdade muitos destes edifícios apresentam as mesmas soluções 

dos edifícios de estilo Estado Novo no tratamento dos volumes salientes das 

fachadas ou das vergas retas dos vãos das janelas. O eixo de simetria destes 

localiza-se na rótula, cuja silhueta se define por uma varanda (fig. 65) ou por um 

volume que avança em relação à restante fachada (fig. 66), ou se mantém em 

relação a esta (fig. 67), onde se abrem vários vãos de janelas delimitados por 
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uma cercadura também saliente e reta e que confere ao conjunto do edifício 

um equilíbrio geometrizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 65 (n.º 62, rua 3)                                                 Fig. 66 (n.º 315, rua 25)                                               

                                               

  

 

 

 

 

 

 

     Fig. 67 (n.º 996, rua 31)                                               
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CONCLUSÕES 

Ao longo deste trabalho tive a oportunidade de verificar que a malha urbana da 

cidade de Espinho e os seus edifícios de habitação mais antigos são 

relativamente recentes, tendo em conta a antiguidade e a importância de 

muitos outros centros urbanos do país.  

 Conhecida em 1737 por “Costa de Espinho”, esta região litoral da 

freguesia de Anta, começou a ser frequentado por pescadores, oriundos do 

Furadouro, que permaneciam só durante a época da safra, abrigando-se em 

construções provisórios. Em 1758 já estes pescadores começaram a fixar-se, 

construindo palheiros na praia. 

  A partir da década de sessenta do século XIX, uma economia próspera 

fundada em atividades balneares, no incremento de uma forte indústria 

conserveira e na instalação da linha de caminho-de-ferro, deram maior 

visibilidade a esta localidade e, dadas as novas facilidades de acesso, numa 

importante estância balnear. 

Uma média burguesia, oriunda de localidades vizinhas, encontrou em 

Espinho o palco ideal para a sua afirmação, transformando a malha urbana da 

localidade e introduzindo os primeiros edifícios de pedra e cal. Já na primeira 

metade do século XX, novas técnicas e formas de construir surgem no 

panorama português, refletindo-se estas em Espinho pelo aparecimento de 

uma arquitetura de habitação mais erudita e cujo crescente número de 

construções ditará um aumento exponencial da área territorial da localidade. 

 Nas décadas de oitenta e noventa do século XX, a morfologia da cidade 

muda radicalmente. Para além da área territorial construída ter quase 

duplicado, muitos destes edifícios antigos passam a ser integralmente 

substituídos por blocos de apartamentos, cuja natureza é completamente 

diferente da dos edifícios primitivos.  

 Já no final do século XX e até à atualidade, tem-se assistido ao 

fenómeno da reabilitação de alguns destes edifícios antigos, que se carateriza 

pela readaptação total ou parcial destes, dotando-os de todas as soluções de 

habitabilidade que a sociedade moderna exige. Esta realidade leva-nos a 

considerar que os edifícios de habitação mais antigos suscitam nos promotores 

destas iniciativas, e nos habitantes espinhenses em geral, um complexo 
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conjunto de crenças e sentimentos em relação a estes mesmos. Para a maioria 

dos espinhenses conscientes da existência destes edifícios, trata-se de 

construções que, pela sua antiguidade, representam parte da sua identidade e 

a da cidade, e que, por isso, constituem um património que deve ser 

preservado.  

 É, contudo, difícil definir com precisão as razões destes sentimentos, 

mas evidente o desconhecimento do público em geral em relação à verdadeira 

origem e história dos edifícios espinhenses e à complexidade de modelos e 

estilos arquitetónicas que hoje definem a cidade.  

  Considera-se, portanto que um exercício de interpretação das 

caraterísticas estéticas e formais dos modelos e dos estilos arquitetónicos dos 

edifícios de habitação que hoje se podem encontrar na cidade, é válido como 

instrumento de lançamento de dados úteis para a interpretação de toda esta 

complexidade de sentimentos e crenças que a arquitetura espinhense suscita.  

 Assim, os edifícios de habitação que foram construídos em Espinho 

entre 1899 e 1950 inserem-se na dinâmica da evolução da arquitetura nacional, 

quando no país dominaram as correntes arquitetónicas ecléticas do final do 

século XIX e as da arquitetura moderna do seculo XX, e só através desta 

interpretação se pode perceber a peculiaridade do aspeto atual do conjunto 

habitacional espinhense.   
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ANEXOS 

Foto 1: Espinho: 2011 / Alameda 8 (Pormenor poente – sul – norte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Espinho: 2011 / Rua 12 (Pormenor nascente – sul – norte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Espinho: 2010 / Rua 12, edifício n.º 822 (Exemplo de edifício reabilitado) 
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Mapa 1: Imagem com a localização das cidades observadas, indicadas com uma seta 

branca. As indicações das cidades do Porto e Aveiro servem apenas como referência 

não correspondendo neste plano às suas posições reais. (fonte Google Earth, 15-09-

2012) 
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Gráfico 1: Tipologias de edifícios de habitação 
presentes em Espinho: períodos de construção  
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Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

 
        
        A Palheiros 

     B  Palacetes (villas ou “estilo brasileiro”)  
 C Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas)  

D Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas)  

E Blocos apartamentos (2 ou mais pisos)  
 F Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas)   

 

O Grupo A diz respeito a um tipo de habitação primitiva vulgarmente conhecida 

por palheiro que, embora já não exista nenhum exemplar desta tipologia na cidade, é 

necessário considera-lo, já que o estudo deste se torna importante para entender o 

processo de diversificação de soluções construtivas na localidade. Estabelece-se 1750 

a 1890 como o período em que a construção deste tipo de habitação terá tido o seu 

auge. Foi a partir de 1758, como referem vários autores de história local, que os 

primeiros palheiros surgem nos areais da localidade. A prática de construção de 

palheiros terá começado a desaparecer com as primeiras invasões do mar, cujo 

primeiro avanço significativo deste ter-se-á dado em 1869. Outro de grandes 

proporções deu-se em 1871 e um terceiro em 1874, destruindo muitas casas, 

diminuindo o extenso areal que existia e levando consigo grande parte dos palheiros. 

Uma última grande invasão de grandes proporções, ocorrida em 1891, terá destruído o 

que restava destes palheiros. No mesmo ano a Rainha D. Maria, que se encontrava a 

banhos na Granja, visitou Espinho e destinou uma verba para a construção de novas 

habitações para as famílias que habitavam estes palheiros destruídos. Surgiu, assim, 

um conjunto de 36 casas térreas, concluído em 1894, e que mais tarde passou a ser 



92 
 

conhecido por Bairro da Rainha. A partir deste período algumas destas famílias 

reconstruíram ainda as suas habitações, contudo, muitas destas eram já concebidas 

em alvenaria, quando os rendimentos o permitiam.  

Perante estes dados, considera-se, portanto, que terá sido durante a década 

de noventa do século XIX que a construção de palheiros começa a decrescer 

significativamente e que leva a estabelecer-se, provisoriamente, o período de 1750 a 

1890 como o período de predominância desta tipologia de habitação em Espinho.   

 

Os grupos B e C referem-se a tipologias de habitação que se associam ao 

desenvolvimento que a localidade teve na última metade do século do século XIX. A 

prática dos banhos, o progresso económico e comercial desta época em Espinho 

trouxe consigo famílias mais abastadas que introduzem esta arquitectura mais erudita, 

como refere Carla Marina Castro. 

As duas anteriores tipologias terão deixado de ser construídas quando uma 

outra (Grupo D) se começa a impor a partir da década de cinquenta do século XX, no 

advento do Estado Novo. 

Grupo A) Esta categoria de edifícios não se representa fotograficamente visto 

que atualmente em Espinho já não existe qualquer exemplar. 

Grupo B)  Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1850 – 1940 

Grupo C)  Palacetes (villas ou “estilo brasileiro”) 1850 – 1940 

Grupo D) Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1950 – 1980 

Grupo E) Blocos apartamentos (2 ou mais pisos) 1960 – presente 

Grupo F) Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1980 – presente 

            

               Grupo B                                               Grupo C 

 

 

 

 

 

 

               Grupo D                                               Grupo E                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                           



93 
 

                                             Grupo F 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Planta 1: Plano de melhoramentos de Espinho de 1870 [Fonte AME] 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 2: Planta de Espinho de 1900 [Fonte Quinta (1999), p. 65] 
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Inquérito 1: Inquérito lançado via correio eletrónico. O universo de amostra deste 

inquérito é constituído por indivíduos de ambos os sexos, com idade entre os 28 e 65 

anos, residentes ou frequentadores de Espinho há mais de 10 anos, com o nível de 

escolaridade correspondente ao secundário e superior.   

Das principais tipologias de habitação que se podem encontrar em Espinho, e aqui 

representadas pelas seguintes fotografias de exemplares escolhidos aleatoriamente: 

   
A) Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1980 – presente   

 

  
B)  Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1850 – 1940 

 

 
C) Palacetes (villas ou “estilo brasileiro”) 1850 – 1940  

 

 
D)  Blocos apartamentos (2 ou mais pisos) 1960 – presente 

 

 
E)  Casas unifamiliares (isoladas ou geminadas) 1950 – 1980 
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(Assinale com X e responda) 

 

1.1 - Qual, ou quais, lhe agrada mais: 

A__ B__C__D__E__  

Porquê?__ 

 
1.2 - Qual, ou quais, são históricas: 

A__ B__C__D__E__  

Porquê?__ 

 
1.3 - Qual, ou quais, definem Espinho: 

A__ B__C__D__E__  

Porquê?__ 

 
1.4 - Qual, ou quais, deverão predominar no futuro: 

A__ B__C__D__E__  

Porquê?__ 

 
2. Defina a arquitetura e o urbanismo da cidade de Espinho em quatro palavras:  

R.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

Mapa 2: Imagem aérea de Espinho com a indicação dos grupos de edifícios identificados 

com programas Arts Déco: A, B, C e D, (fonte Google Earth, 15-09-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Raul Lino, Casa Silva Gomes [Fonte: Almeida / Fernandes (1993), p. 83]  
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Foto 4: Lisboa: 2012 / Instituto Superior Técnico (Fachada principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Raul Lima, Cinema Cinearte [Fonte: Igespar: www.igespar.pt] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Lisboa: 2012 / Praça do Areeiro  
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Foto 6: Lisboa: 2012 / Conjunto de edifícios na Avenida Sidónio Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


