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Resumo 

O espaço urbano, em função da evolução exponencial que 
a sociedade sofreu ao longo do último século de história, 

presenciou, também, profundas alterações, resultantes 
sobretudo de um processo de dissipação dos vínculos 

morfológicos entre o edificado e o espaço exterior público 
que, até então, ditavam toda a prática urbanística. Esta 

transformação foi induzida pela revolução industrial e 
reivindicada por uma nova corrente arquitectónica que, em 

nome de uma linguagem inovadora urbana baseada na 
liberdade formal e em critérios funcionalistas, manifestou 

posições de ruptura com todo o passado urbanístico, e que 
foi designada de Movimento Moderno. Porém, os princípios 
teóricos modernistas mais dogmáticos que defendiam fazer 

tabula rasa do passado, foram confrontados com conjunturas 
urbanas e económicas muito complexas, experimentando 

adaptações, multiplicando-se em posturas diferentes, mais ou 
menos concordantes com o espaço urbano pré-existente. O 

resultado é um tecido urbano multifacetado e distinto daquele 
que é o estereótipo da cidade moderna.

O novo espaço de rua, por oposição à rua tradicional, 
diversifica-se morfologicamente, expande-se devido ao recuo 

das edificações e ao distanciamento assumido entre estas, 
expondo à visibilidade pública, jardins, alçados laterais, 

diferentes formas volumétricas e explorando variadas relações 
entre público e privado. Apesar desta heterogeneidade, 
a presença de elementos de continuidade e de traços 

unificadores, permitem frequentemente, manter a legibilidade 
dos espaços, muitas vezes considerada como inexistente na 

cidade moderna. 

Baseando-nos em abordagens documentais que reportam o 
diálogo disciplinar da fase de desenvolvimento dos princípios 

da cidade moderna, mais concretamente fundamentando-nos 
nos conceitos de desenvolvimento urbano e em las formas 

Abstract  

As a result of the exponential evolution 
that our society has witnessed in the last 
century, the urban space has also suffered 
deep mutations which are based on the loss 
of the traditional relationship between the 
shape of the buildings and the free space, 
that, till then had preserved the coherence 
of urban space and survived in every urban 
praxis. This metamorphose was induced by 
the industrial revolution and claimed by a 
new architectural movement that displayed 
several features of rupture with the past, the 
Modernist Movement. However, the modern 
urbanism express an enormous diversity 
of examples and it’s theoretical principles 
were questioned by complex urban and 
economic realities, which induced an 
accommodation of the initial principles 
experimenting adaptations more or less 
according to the global urban space.

Unlike traditional streets, the space in the 
new streets enlarges as a result of retreat 
and isolation of the buildings, exposing 
to the public visibility, vegetation, side 
facades, different volumetric shapes, and 
trying several relations between public 
and private space. Despite this variability, 
the presence of continuity and unifying 
elements frequently allows preserving the 
legibility of the spaces in the modern city.

Based on theoretical approaches that report 
the urbanistic dialog at the early stages 

of the modern city development, more 
precisely in “conceitos de desenvolvimento 
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de la residência en la ciudad moderna, explanados pelo 
Arq. Nuno Portas e pelo Arq. Carlos Martí Arís, procuramos 

compreender, numa amostra representativa de cidade, 
produzida no período histórico em apreço, a Rua de Guerra 
Junqueiro, a forma como o urbanismo moderno marcou o 

espaço público das cidades, particularmente, da Cidade do 
Porto. 

A Rua de Guerra Junqueiro, situada no flanco ocidental da 
Cidade do Porto, iniciada nos finais do séc. XIX, conheceu 
o seu período de maior desenvolvimento urbano durante a 

época de sedimentação do moderno, evidenciando, uma 
multiplicidade de conjuntos de edificações construídos durante 

este período e revelando-se como um sólido testemunho 
das transformações ocorridas. Neste “sector” de cidade 
seleccionado, ensaiámos, através do desenho, diversos 

métodos de análise que, de forma expedita, nos permitiram 
aprofundar o olhar sobre uma área urbana seleccionada, de 

forma a melhor a caracterizar.

(...) à cidade emergente faltou a malha de ensanche antes da explosão dos últi-
mos 50 anos – que um século antes a cidade industrial europeia ou americana 

ainda conseguiu (im)por no chão (...).1

Nuno Portas

(...) creemos que en gran medida, la ciudad moderna no se ha construido y 
(...) tan sólo existe, como virtualidad, en la suma de aportaciones que configu-

ran la cultura urbana del siglo XX.2

Carlos Martí Arís

(...) las ciudades hoy no son muy bonitas, pero son mucho más interessantes 
de lo que eran las ciudades históricas.3 

Manuel de Solà-Morales

1 Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos 
das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p.118.
2  Carlos Martí Arís, “Las formas de la residencia en la ciudad moderna”.”, 2ª 
ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 48.
3 Manuel de Solà-Morales, me interessa la piel de las ciudades, in El País 
Semanal 12, oct. 2008, p.38.

urbano” and in “las formas de la residência 
en la ciudad moderna”, reported by Arch. 
Nuno Portas and Arch. Carlos Martí Arís, 

we attempt to understand how the modern 
urbanism has marked the public space of 

the cities, more precisely in Oporto city.

The Guerra Junqueiro Street, which is 
placed on the western fl ank of Oporto 

City, began it’s history on the ending 
of the XIXth century, and had its own 

development peak during the Modernist 
Movement sedimentation period. As a 

result, Guerra Junqueiro Street shows a 
multiplicity of buildings constructed during 
this period of history, and reveals itself as 

a good testimony of the transformations 
occurred. On this selected “city sector” 

we experimented, throw drawing, several 
analytic methods, which allowed us not 
only to deepen the comprehension of a 

specifi c urban area, but also to improve its 
characterization.
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Introdução 

Objecto
A presente Dissertação tem como objecto de estudo a composição 
urbana do espaço da rua, reflectindo, particularmente, sobre a 
edificação marginal, no que toca à implantação, ao alinhamento 
e à ocupação no lote, observando-se as relações morfológicas 
do edificado num sector concreto da cidade do Porto, a Rua de 
Guerra Junqueiro. 

Objectivo

O objectivo da dissertação consiste em reportar uma 
panorâmica de variabilidade na «composição» da rua, duma 
área de cidade representativa das transformações urbanas 
contemporâneas do período de sedimentação do «moderno», 
no que se refere ao desenho da Arquitectura e da cidade: a 
Rua de Guerra Junqueiro. Esta rua constitui-se como amostra 
material de investigação, devido à expressiva diversidade de 
conjuntos edificados no período histórico em estudo, dado que 
o tempo da sua edificação, iniciado a 1897 se coaduna com 
o tema. 

O estudo da composição desta rua tem por base as leituras 
teórico-criticas dos textos de N. Portas e C. Martí Arís, 
Conceitos de Desenvolvimento Urbano, 1987 e Las formas 
de la residência en la ciudad moderna, 1991, propondo-se  
aferir numa amostra de cidade representativa, os princípios 
e os modelos paradigmáticos do Moderno enunciados nos 
textos. Esta aferição, num espaço concreto da cidade, envolve 
a aplicação dos conceitos cidade canónica, cidade moderna, 
limite visual, limite público-privado e suas variantes, tipologias 
edificatórias, formas do edificado, e modelos de cidade. 

Com este ensaio, procura-se observar e objectivar as modalidades 
do desenho da rua, os seus processos de transformação e as 
consequências, nas qualidades da ambiência do espaço público 
de programa habitacional.
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Método

O método para o desenvolvimento da dissertação, parte da 
problemática do desenho da rua. Desta forma, consiste no 
reconhecimento da amostra material exemplar, com base 
na documentação bibliográfica e cartográfica, nos processos 
camarários e, especialmente na observação in loco. A partir da 
recolha desta informação procede-se à elaboração de cartas 
temáticas referentes às características urbanas, sob a forma 
de sistemas de análise do observado, permitindo aferir o que 
caracteriza a rua.

Fig. 1. Enquadramento histórico e disciplinar 
do objecto de estudo. Cronologia compara-
tiva entre: os textos teóricos de Nuno Portas 
e de Carlos Martí Arís, o processo de urba-
nização da RGJ, o contexto arquitectónico, 
urbanístico e sociopolítico ocorrido entre o 
séc. XIX e a actualidade.
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Abreviaturas

Arquitecto(a)
Avenida
aproximadamente 
Engenheiro(a)
estacionamento
exemplo
escala
Freguesia
Gabinete
Habitação
Licença
metro
modelo
número 
Número de Polícia
pavimento ou piso
plurifamiliar
Projecto
privado
público
Requerente 
Rua
século
serviços
Travessa
unifamiliar

(Arq.)
(Av.)

(aprox.)
(Eng.)
(est.)
(ex.)

(esc.)
(Freg.)
(Gab.)
(Hab.) 

(LI) 
(m)

(mod.)
(n.º)

(nº pol.)
(pav.)

(plurif.)
(Proj.)
(priv.)
(pub.)
(Req.) 

(R.)
(séc.)
(serv.)
(Trav.)
(unif.)

(AB)
(RGJ)

 (RCA)
 (RAC)
 (CA)
 (BH)

(AHMP)
(AGMP) 

(AMZCA)
(U.R.BE)

 (CMP)
(CCRNorte ou CCDR Norte)

(COS)
(CIAM)

 (DGPU-CMP)

 (PDCP-62)
 (PGU-87)
 (PDM-93)

(SD)
(SD-AVM)

(VCI)

Siglas

Av. da Boavista
Rua de Guerra Junqueiro (RGJ)
R. do Campo Alegre
R. António Cardoso
Cemitério de Agramonte
Bairro de Hollywood
Arquivo Histórico Municipal do Porto
Arquivo Geral Municipal do Porto
Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre
Unidade Residencial do Bessa
Câmara Municipal do Porto 
Comissão de Coordenação da Região Norte
Coeficientes de Ocupação de Solo
Congresso Internacional de Arquitectura Moderna
Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico da Câmara 
Municipal do Porto
Plano Director da Cidade do Porto
Plano Geral de Urbanização 
Plano Director Municipal
Sistema de distribuição
Sistema de distribuição em Acesso Vertical Múltiplo
Via de Cintura  Interna  
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DO DEBATE DISCIPLINAR:
ENTRE “CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO” E “LAS FORMAS DE LA RESIDENCIA EN 
LA CIUDAD MODERNA”

Periferia, Mario Sironi, 1922 e Plano de urbanização do Sítio de Alvalade, arq. J. Faria da Costa, 1944.
Siedlung Friedrich-Ebert-Ring, Otto Haesler, 1928–31 e Plano do Bairro Social de Ramalde, arq. F. Távora. 1952-60

1 Carlos Marti Aris, in “Las Formas de la Residencia en la 
ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 48.

1 Nuno Portas, “Os tempos das Formas” “Modelo Tradicional 
ou casamento canónico”, p. 109.

DO DO DEBATE DISCIPLIDEBATE DISCIPLI
ENTRE “CONCEITOS ENTRE “CONCEITOS 

Pré-Moderno

ou 
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No presente texto, expõe-se uma reflexão sobre o contributo do 
 para a história urbana recente, com base 

nos textos de Nuno Portas, 
 de 1987 e de Carlos Martí Arís, 

, de 1991. Na abordagem 
desta temática, os dois autores diferem no entendimento da 
relação entre o  e a 

que até então ditava o desenho de cidade, bem como 
na avaliação das consequências no espaço urbano desta nova 
prática.

Enquanto N. Portas acusa os defensores dos princípios do 
urbanismo , de  do passado, 
destruindo as relações formais coesas e estáveis entre os 
elementos urbanos  existentes na 
Martí Arís afirma que a ruptura provocada por esta 
prática , foi relativa à  e não à 

, da qual procura, inclusivamente, recuperar 
algumas noções de equilíbrio entre . 
Para Martí Arís a cisão com a prática urbanística 
ocorreu na , anteriormente ao aparecimento 
da e o objectivo desta é contrariar os impulsos 
negativos gerados pelo desenvolvimento industrial. Por outro 
lado, o registo de N. Portas incide, com maior acuidade, 
sobre as características morfológicas do espaço público da 

 enquanto que, Martí Arís se debruça, mais 
incisivamente, sobre as tipológias volumétricas do edificado do 

.

O Arq. N. Portas situa cronologicamente o seu estudo num 
período mais tardio do , numa etapa de 
ampla vulgarização e subsequente exaustão dos conceitos, 
situada entre os anos 40 e 70, posteriormente à divulgação 
da (1933). A sua reflexão apresenta, uma 

1. DO DEBATE DISCIPLINAR ENTRE “CONCEITOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO” E “LAS FORMAS DE LA 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD MODERNA”
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amplitude temporal abrangente, prolongando-se até às práticas 
urbanísticas desenvolvidas durante os anos 70 e 80. O estudo 
de N. Portas recai sobre as circunstâncias político-culturais do 
urbanismo  e sobre a estrutura urbana básica que 
lhe está subjacente, colocando a ênfase no espaço público. 
Desta forma, o Arquitecto procede a um balanço comparativo 
entre  ainda presente nos planos 
traçados da  e o sistema , expondo 
o corte conceptual estabelecido entre eles e as consequências 
dramáticas que dele perduraram, no espaço urbano que 
herdamos. 

Por outro lado, o estudo de Martí Arís incide sobre a época 
de formulação do ideário , situada no 

período que decorre entre a primeira década do séc. XX e os 
anos 40, ou seja, anterior à difusão da  e à 
vulgarização do modelo. A abordagem do Arquitecto espanhol 
restringe-se, essencialmente, ao âmbito disciplinar do urbanismo 
e da arquitectura e focaliza-se em casos de estudo concretos. 
Martí Arís predispõe-se a demonstrar a continuidade teórica 
estabelecida entre os exemplos paradigmáticos do  e 
a realidade urbana característica da  no que 
se refere às modalidades morfológicas das edificações. 

A Carta de Atenas assinala, na história da Arquitectura e do 
Urbanismo, a vasta disseminação e a replicação, por vezes, 
acrítica, e contraproducente dos princípios , que 
foi responsável pelo esgotamento que os mesmos acusaram. 
Ao centrarem-se sobre períodos distintos da  e 
da  e ao efectuarem diferentes aproximações 
ao tema, os dois autores evidenciam entendimentos opostos 
quanto à relação entre os  tipos de . Apresentaremos, 
de seguida, cada uma destas perspectivas, concluindo com um 
quadro e um texto comparativos das particularidades de cada 
uma delas.
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1.1. “Conceitos de 
Desenvolvimento Urbano, Nuno 
Portas”
(1987)

1.1.1. “Modelo tradicional ou casamento canónico”

Nuno Portas descreve o  como 
um sistema estável sedimentado ao longo de vários séculos, 
segundo o qual os elementos do domínio público e do privado 
se articulam numa relação interdependente, unívoca e estável, 
e onde as características morfológicas de cada elemento 
contribuem para a legibilidade da forma dos restantes. Dada a 
longevidade do sistema e a interdependência dos intervenientes 
desta relação, o autor denomina o modelo de 

. Esta relação é submetida a uma ordem hierárquica, 
sendo presidida pelo espaço público, onde estão, igualmente, 
inseridos os componentes privados: o edificado e o logradouro. 
A subordinação da construção individual à forma unificada 
do espaço público e ao critério de continuidade que lhe está 
inerente, é um factor importante para assegurar qualidade e 

 própria da .

Neste modelo, o espaço público de circulação (Fig. 1), que 
pode adquirir diversas formas, desde a rua à avenida, desde 
o largo à rotunda, admite variações no seu desenho, quanto 
à largura, extensão, regularidade e densidade de arborização, 
mas mantém, sempre, uma relação coerente com os restantes 
elementos. 

O  contém o logradouro e o edificado em 
, que resulta da

, atribuindo ao traçado viário, o papel de 
da sua volumetria, e conformando o quarteirão constituinte 
da malha urbana. O edificado, condicionado tecnicamente 
no crescimento em altura, explora “o máximo perímetro”1, 
aumenta a densidade para o interior do quarteirão, 
1 Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos 
das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p. 106.

Fig. 1. Rua das Flores, Porto, vista de rua. 
Espaço público do Porto Mercantil. Cidade 
Tradicional, espaço densifi cado intramuros, 
in Publico, 20/02/2014

Fig. 2. Bairro de Hollywood, R. Júlio Bran-
dão, espaço de rua na  , in, 
http://www.google.pt/maps/

Fig.1.

Fig.2.
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Fig. 4.  Ildefonso Cerdá, Plano de extensão 
de Barcelona, 1855, estrutura da malha. O 
plano traz inovações abrindo parcialmente o 
quarteirão, procurando melhorar a salubrida-
de, in doportoenaoso.blogspot.pt

Fig. 6.  Haussmann, Plano de renovação 
de Paris, 1852-70,vista de olho de pássaro 
do Boulevard de Madalena. Traçado de 
grandes avenidas e boulevards sobre a 
malha pré-existente no plano de renovação 
de Paris. in www.bing.com/maps/.

Fig.5. Haussmann, Plano de renovação de Paris, 1852-70, planta esquemática, 
in www.larousse.fr/

Fig. 7.  As transformações da Área Central do Porto entre 1865 e 1900, no 
decorrer de O Plano de Melhoramentos de Correia de Barros, 1881, Planta 
esquemática, in doportoenaoso.blogspot.pt/

Fig. 3. Ildefonso Cerdá, Plano de extensão  de Barcelona, 1855, 
organização do plano: eixos principais, e distribuição de equipamentos. O 
plano de Barcelona apresenta-se como uma estratégia ordenada de expansão 
da cidade, in doportoenaoso.blogspot.pt/ 

Fig. 8.  Av. da Boavista, Porto, vista de rua. 
Espaço público séc. XIX, Porto. in portoarc.
blogspot.pt/

Fig. 4. Fig. 3.

Fig. 6. Fig. 5.

Fig. 8.
Fig. 7.
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o . 

O terceiro elemento é o logradouro,  pelo edificado, 
que consiste num espaço resultante dos elementos anteriores. 
Dado que é um espaço  tendencialmente sem 
programa próprio, irá, na cidade oitocentista, “constituir, com 
a valorização dos terrenos, o espaço da cidade permissiva e 
escondida - desde as hortas à ilha operária ... à garagem”2.

Este sistema manteve-se estável face às alterações técnicas, 
culturais ou estéticas da sociedade, perdurando, segundo N. 
Portas, na . Os  do séc. XIX, 
(Fig. 4 a 9), reconheciam o  do espaço público, 
atribuindo à avenida ou à rua o  de “bitola regulamentar 
para limitar as novas volumetrias”4. Através da definição da sua 
forma, dimensionamento e parcelamento dos terrenos das suas 
margens, a rua ou avenida define implicitamente as tipologias 
e consequentemente os estratos sociais que a vão ocupar, 
“diz-me a largura da tua Rua, dir-te-ei quem és”5. Os 

 mais notáveis da segunda metade do século XIX, mas, 
também, os exemplos históricos de 
ou simplesmente  “não punham em causa 
a matriz de relações entre os elementos básicos”6 (Fig. 2 a 
7), pois as alterações morfológicas por elas introduzidas, as 
“estratégias de crescimento e arrumação dos novos bairros”7, 
assim como “(...) os arruamentos, mais arborizados ou 
sinuosos, separando peões e carros, ainda são «ruas» ou 
«largos», as construções com nova organização interna ou do 
acessos (...)”8, não comprometiam a identidade e as formas 
dos elementos urbanos, nem degradava irreversivelmente a 
articulação entre eles.
2 Idem, p. 107.
3 Idem, p. 105.
4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, p. 107.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
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1.1.2. “O contra-modelo modernista ou o divórcio” 

Nuno Portas situa, cronologicamente, o urbanismo 
entre as décadas de 40 e 60, com alguns indícios, porém, na 
década de 30, nas “(...) históricas realizações do municipalismo 
social-democrata germânico ou do pré-guerra francês (...)”10. 
As suas formas foram consagradas nos anos 40 a 50, como 
os , e vulgarizadas, 
essencialmente, na década de 60, tanto pela iniciativa pública 
como pela privada11. Segundo N. Portas este modelo consiste 
numa “(...) tentativa de revolução cultural e ao mesmo tempo 
uma revolução metodológico no processo de planeamento e 
de projecto (..)”12. Neste processo a Carta de Atenas (1933) 
teve um papel fundamental compilando o suporte teórico do 
urbanismo , que seria experimentado posteriormente 
e publicitado pelos mestres do 

N. Portas define-o como o corte de “relações de dependência 
estreita entre a forma do construído e do não construído”13, 
dando origem a uma autonomia dos 

, que o autor denomina de . O anterior 
sistema, constituído pelos elementos: arruamento, edificado e 
9 Idem, p. 108.
10 Idem, ibidem.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, p. 109.
13 Idem, p. 111.

Fig. 10. Plano do Bairro de Ramalde, 1952-
60, arq. F. Távora, Planta global. 
ou repetição do bloco residencial entre 
espaços verdes, in tangibleheritage.tumblr.
com/

Fig.  9. Plano de urbanização da zona sul da 
Av. Alferes Malheiro, ou Plano de Urbaniza-
ção do Sítio de Alvalade 1944, arq. João
Faria da Costa, in infohabitar.blogspot.pt/ 

Fig. 9. Fig. 10.
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logradouro, onde o regulador do processo urbano é o espaço 
público, converte-se num  composto por: 

,  ou  subordinados a critérios 
quantitativos abstractos como são os . 
Neste, a  ou  não é subjugada à 

, mas apenas a valores  de densidade, 
equipamentos ou outros parâmetros, que não garantem a 
coesão formal. Assim, a prática urbanística relativa à 

, conduz a uma fraca articulação entre os elementos 
urbanos, resultando pouco coesos e, a um corte com a tradição 
de cidade, em direcção à “arbitrariedade sem história”14. Devido 
a esta desconexão dos elementos e à ruptura com o passado 
N. Portas denomina, também, este sistema de 

.

O Movimento Moderno, surge num período de profundas e 
aceleradas transformações culturais ao nível da: tecnologia, 
dos materiais construtivos, da economia e da política. Neste 
período ocorreu a constituição de 

 relacionadas com a influência crescente da 
social-democracia, bem como a concentração da promoção 
imobiliária privada, a exploração das novas tecnologias do 
betão armado, do ascensor, da  e, ainda, a 
generalização do uso do automóvel. Estas alterações associadas 
a uma “pressão da vanguarda modernista centro-europeia e 
soviética, que desde os anos 20, vinha propondo uma ruptura 
com as formas urbanas do passado”15, motivou alterações 
profundas na arquitectura e no urbanismo. A identificação 
dos  com a 
e da  e a sua capacidade de urbanização, em 
grande escala, adequada aos factores económico-tecnológicos 
vigentes, terão ditado o sucesso e vulgarização dos 

. 

Neste sistema, os elementos do espaço de circulação pública, 
as vias automóveis e os passeios pedonais, são independentes, 
estruturaram-se de formas antagónicas, com fraca articulação 

14 Idem, ibidem.
15.Idem, p. 108. 
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com os elementos do espaço privado, nomeadamente o 
edificado. O espaço de lote exterior, livre, remanescente da 
implantação das edificações é convertido em espaço público 
de forma indefinida. Por esta via, é concebido, no geral, um 
sistema em que os elementos revelam baixo grau de inter-
relacionamento. 

Enquanto as vias automóveis procuram aproximar pontos 
distantes, acelerando a mobilidade, os passeios são responsáveis 
por estabelecer a ligação entre edifícios próximos e possibilitar 
o usufruto dos espaços verdes pelos seus habitantes. Já o 
edificado proporciona, na posição e orientação, boas condições 
de luminosidade e higienização, distribuídas por este de forma 
igualitária e potenciadas pelas amplas zonas verdes, localizadas 
em seu redor. Estas zonas verdes, são na verdade o espaço 
livre resultante da implantação do edificado que, no passado, 
se concretizava como 

, mas, nesta  converte-se em 
. Por sua vez, as actividades 

comerciais, que, anteriormente, davam sentido às ruas, são 
remetidas para o interior dos edifícios de habitação, com o 
objectivo de os complementar. Ao serem transferidas para o 
domínio da colectividade, estas actividades acabam por ver 
reduzido o seu público-alvo.

Portanto, o novo sistema, através da independência das áreas 
disciplinares que o constituem, conduz à especialização destas e 
à falta de simultaneidade da sua participação no acto projectual, 
produzindo um resultado final desconexo. Esta especialização 
das variáveis para além de estar expressa no processo 
projectual e na legislação, abrange os campos de investigação 
que seguem “(...) nos anos 50-60 caminhos homologamente 

16 Idem, ibidem.
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separados.”17. “O «fogo» e a «unidade de agrupamento» 
constituem o centro de uma pesquisa”18 sob uma perspectiva 
de optimização funcional, isolando-se do seu 

 e, por outro lado, “as «vias» e o «tráfego» constituíam 
(…) outro campo de investigação”19, tal como, mais tarde, 
surgiria o , autónomo relativamente aos outros. 

A metodologia por detrás do urbanismo moderno, contraria 
também o sistema hierárquico , dado que parte 
do particular para o geral, desenhando “o bairro, a partir do 
edifício”20 e tornando o edifício o protagonista do plano urbano. 
Desta forma, altera-se a relação entre arquitectura e cidade.

A transformação das relações urbanas e do sistema espacial, 
promovida pelo urbanismo , induz, segundo N. Portas, 
uma subversão dos padrões de espaço conhecidos pelo homem 
e uma adulteração da relação do homem com o espaço, 
traduzindo-se numa , ou na sua tentativa. 
Esta  produz efeitos bastante negativos para 
os habitantes da urbe, implicando a ilegibilidade dos lugares.

O espaço criado pelos urbanistas , com dificuldades 
de  e sem controlo formal, complica, actualmente, a 
tarefa de regulamentar a construção no que se refere a assegurar 
“a qualidade da imagem urbana final das zonas de expansão”22. 
Esta prática urbanística degrada também vários aspectos da 
vida dos habitantes das cidades, suscitando o aparecimento 
de críticas nos diversos sectores da sociedade. O urbanismo 
moderno conduziu ao isolamento das diversas componentes 
urbanas e, consequentemente, da própria população, dado 

17 Idem, p. 112.
18 Idem, ibidem.
19 Idem, ibidem.
20 Idem, p. 110.
21 Idem, p. 110.
22 Idem, p. 111.
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que comporta uma separação entre o programa habitacional 
e a globalidade da cidade, entre os elementos constituintes 
do bairro e, por fim, entre os próprios residentes do 

23. O urbanismo moderno provoca, ainda 
um forte distanciamento dificuldade na relação do habitante 
com os espaços exteriores, decorrente do modo de vida “em 
altura” e, uma falta de apropriação e de adaptabilidade das 
novas habitações. N. Portas salienta, também, a dificuldade 
de identificação individual com os espaços e os riscos da 
separação entre veículos e peões. 

A libertação das regras formais pré-estabelecidas abriu terreno 
para o aproveitamento dos promotores imobiliários, que, 
procuraram “variar as ofertas explorando a publicidade da 
originalidade das formas, densificar (…), aproveitar terrenos 
difíceis, adiar a conclusão de infra-estruturas”24. 

A  propõe, portanto, uma forma radicalmente 
nova de habitar a cidade e de a conceber, rompendo 
profundamente com a  urbana. Nesta perspectiva, 
o urbanismo  consiste, simultaneamente, numa 

 e  do projecto e da relação do 
homem com o espaço físico, que altera facções essenciais da 
sua vida. O urbanismo  rege-se apenas por 

 e , sem precaver a 
coesão, continuidade e qualidade formal do espaço público de 
cidade, agora, arbitrário na forma. Este modelo separa ainda 
os elementos urbanos, que resultam sem articulação coerente 
e legível. Por esta razão, N. Portas considera a sua utilização 
profundamente desestabilizadora e negativa para qualidade do 
espaço urbano.

1.1.3. “O modelo alternativo ou a união livre”

O modelo urbanístico  entrou em declínio nos anos 
60 “com o fim das vacas-gordas”25, com o reconhecimento 
do excesso de oferta e com a pressão dos movimentos 

23 Idem, p. 112.
24 Idem, p. 111.
25 Idem, p. 113.
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empenhados em questões ambientais, pelo que, nas décadas 
de 70 e 80, se dá inicio à aplicação de medidas de recuperação 
e reabilitação da cidade existente. Apesar do investimento 
efectuado, nas décadas anteriores, em políticas sociais é, 
nestes anos notória, a persistência das dificuldades de acesso 
à habitação por uma fatia muito alargada da população urbana, 
bem como o agravamento do fenómeno da exclusão social, 
matérias basilares do pensamento modernista, centrado na 
aspiração à igualdade de condições de habitação para toda a 
população.

Desencadeou-se, portanto, a implementação de políticas de 
revalorização da cidade existente, inicialmente de valorização 
da cidade histórica, nomeadamente o reequipamento e a 
melhoria ambiental da cidade antiga, seguidas da recuperação 
dos bairros periféricos, cuja durabilidade das construções se 
apresenta, surpreendentemente, fraca. 

Perante o cenário descrito de notório insucesso das estratégias 
urbanas , a alternativa para a construção de nova 

Fig. 11. Fotografi a aérea da Cidade do 
Porto. Realidade actual do tecido urbano do 
Porto, in www.bing.com/maps, consultada 
em Setembro de 2014

Fig.11.
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cidade, segundo N. Portas, consiste num modelo baseado na 
reintegração de alguns vínculos estruturais da 
e das respectivas relações de dependência formal entre os 
elementos urbanos básicos, lideradas pelo espaço público. 
Este facto, não impede que haja lugar, segundo o autor, para 
a liberdade nas estratégias de materialização dessas relações, 
permitindo a integração de novas formas edificadas e elementos 
adaptados às necessidades actuais das cidades.

N. Portas propõe, também, que na relação do todo com a 
parte, a unidade  deva ser o conjunto de edificações e 
não o edifício singular. Consequentemente, N. Portas considera 
que a estrutura do edificado deva ser, preferencialmente, de 
posição perimetral formando um , mais ou menos 

, ao invés de utilizar o  isolado. Assim, pretende-se 
que o edificado mantenha com o espaço público, uma relação 
constante e identificável para os moradores e passantes. A 

 de N. Portas admite a edificação em altura sem 
que, porém, volte a tornar-se , assim como possibilita 
a existência da moradia, com o “máximo contacto com os 
espaços exteriores”26. 

De uma forma geral, os critérios de racionalidade ambiental 
e de economia de construção devem, segundo o autor, 
ser alargados a toda a estrutura urbana, no seu conjunto, 
atendendo às consequências recíprocas da sua aplicação nos 
vários elementos, e não apenas, no edificado. Pretende-se, 
assim, que não haja resultados dramáticos na estrutura urbana 
e, especialmente, no espaço público. Em último lugar, N. 
Portas reconhece a assertividade dos espaços urbanos verdes, 
desde que atendam à capacidade de auto manutenção dos 
respectivos gestores.

N. Portas salienta, nesta abordagem, a importância 
metodológica do projecto ou traçado do espaço público onde, 
este tem o papel de  da nova construção. Este facto 
implica que a concepção do plano envolva um projecto capaz 
de relacionar espaço público com edificado. A legibilidade dos 

26 Idem, ibidem.
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espaços e a sua apropriação por parte dos habitantes deve ser 
um critério fundamental para a construção da cidade.

1.1.4. “Os novos desafios”

Como mote final, N. Portas aborda os temas actuais da 
recuperação da cidade existente e da dificuldade de ordenação 
do crescimento urbano. O autor enfatiza o papel dos processos 
de recuperação física das construções e de regeneração das 
áreas desvalorizadas da cidade herdada, nas políticas urbanas. 
Por outro lado, incide, com especial acuidade, na ineficácia 
da actual gestão urbana, para responder à velocidade de 
expansão das cidades, ou seja, a “dificuldade política e técnica 
para enfrentar os problemas emergentes da descontinuidade e 
fragmentação não resolvida da outra cidade, que cresce «sem 
modelo» reconhecível”28

Quer as “soluções de projecto que deram certo no séc. XIX”29

quer o “estilo de planeamento por zonificação”30 fracassado 
do Estado Providencia, não conseguem resolver os problemas 
estruturais das cidades actuais. As formas com que o espaço 
público “assegurava a continuidade da imagem urbana”31

“tinham limites de «elasticidade» para além dos quais a 
percepção da identidade do conjunto já não resiste: daí o falar-
se hoje da fragmentação, fracturas, arquipélagos, nebulosas 
(...) quando a «arruação» (…) já não é suficiente para dar 
continuidade (ainda que fosse virtual) às descontinuidades do 
chão, da velocidade ou da frequência das mudanças que se 
atravessam”32. 

27 Idem, p.116.
28 Idem, p.117.
29 Idem, p.118.
30 Idem, p.118.
31 Idem, p.117.
32 Idem, p.118.
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N. Portas evidencia a necessidade de  nas zonas 
de expansão, onde as novas vias devem reflectir a constituição 
de uma estrutura urbana que funciona como uma malha, 
simultaneamente suporte dos tecidos construídos e geradora 
de novas centralidades, que os complementam e qualificam. 

Desta forma, é essencial superar as debilidades do processo 
urbano que conduzem à conotação de periferia, “com formas 
que serão diferentes porque os processos urbanísticos e os 
modos de vida o são também”35. N. Portas retracta este 
desenho de cidade como o  que está além 
do . O espaço público volta a ter o  de 
unificador e estruturador, tornando reconhecível a imagem «do 
todo»36. Este novo método deve reflectir a procura de coesão 
social, sem a qual ele não é credível e viável. 

33 Idem, p.118.
34 Idem, p.119.
35 Idem, p.119.
36 Idem, ibidem.
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1.2. “Las formas de la 
residencia en la ciudad 
moderna”, Carlos Martí Aris.
(1991)

1.2.1. “La disolucion de la ciudade tradicional”1

Carlos Martí Arís apresenta uma descrição da 
 concordante, em vários aspectos, com a de N. 

Portas, salientando o sentido de conjunto e coesão que lhe 
está subjacente. Martí Arís, caracteriza a 
como uma forma urbana definida pela “delimitación, la 
homogeneidade y el equilíbrio”2, na qual “no existen territórios 
intermédios indecisos o indefinidos”, “Lo que no es ciudade, es 
campo”3 (Fig. 1 e 2.). A esta cidade opõe-se a 
que, no início do séc. XX, precedeu a . 

Na  predominava a casa unifamiliar a 
, nas civilizações clássicas mediterrâneas, e a 

, na  europeia. A 
, era construída sobre , 

com   e  no piso 
térreo, convertendo a rua em . 
A tipologia dominante do tecido edificado é multifuncional, 
possuindo programa habitacional e relacionando-se com o 
espaço público, através da área de trabalho. A rua e o edificado 

 são descritos, por Martí Arís, como sendo entidades 
que não se podem conceber de forma independente, na medida 
em que a rua, elemento do espaço público, é conformada pelo 
edificado e os edifícios são  pelo espaço público. 

A  segundo Marí Aris, opõe-se à 
 nessas características:

1 “La disolucion de la ciudade tradicional” in Carlos Martí Arís, in “Las Formas 
de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p.14.
2 Idem, p.14.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, p.15.

Fig. 1. Maquete do Porto Medieval, Recons-
tituição,  (Casa do Infante), in http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Maqueta_cida-
de_medieval_3_(Porto).JPG

Fig. 2. Vista de Reims, Castelo, in “Las 
formas de la residencia en la ciudad mo-
derna”.

Em ambas as representações se denota a 
“delimitación, la homogeneidade y el equilí-
brio” da cidade tradicional.

Fig.1.

Fig.2.
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As grandes  dos finais do séc XIX e 
das primeiras décadas do séc. XX, inseridas num 

, atravessaram uma cultura e sociedade 
em metamorfose, alterando-se “bajo la acción de las profundas 
convulsiones que la transformación estructural imponía a la 
realidade física de las ciudades”5. As cidades registaram um 
crescimento exponencial da sua população, onde a elevada 

 origina a  e 
os , convertem o ramo imobiliário numa 

. Aliado ao rápido 
crescimento, ocorre a assimilação das inovações surgidas ao 
nível dos meios de transporte, colocando aos sistemas de 
circulação sérias dificuldades de adaptação. 

As representações, evocadas por Martí Arís, de Jonh Dos 
Passos na novela Manhattan Transfer, 1925, e de Mario 
Sironi, nas paisagens urbanas 1919(20), ambas anteriores à 
vulgarização dos modelos , apresentam, já, uma 
realidade muito distinta da  caracterizada pela 
“emergencia imparable de un complejo sistema de vectores”6, 
e onde está presente “la heterogeneidad, la fragmentación y 
la indeterminación”7, características opostas às da 

. Na , ocorre uma substituição da 
habitação unifamiliar pela colectiva, da 
pelo , ao mesmo tempo que se processa a separação 
entre o trabalho e a habitação. Paralelamente, intensifica-se 
uma densificação em altura e profundidade dos velhos tecidos 
residenciais, decorrente da elevada pressão demográfica. 
O traçado viário, numa cidade com ritmos de crescimento e 
desenvolvimento tecnológico acelerado, tende a assumir-se 
como um sistema autónomo, pensado independentemente do 
edificado, constituindo a  urbana, que não forma, 
necessariamente, uma . Ao mesmo tempo que ocorre o 
crescimento rápido, originando especulação e malformações 
no tecido edificado, assiste-se ao declínio da , 
super densificada e em deterioração, precipitando-se, assim, a 
5 Idem, p.14.
6 Idem, p.14.
7 Idem, ibidem.

Fig. 3. Representação do quarteirão 
, da . Elevada 

densidade da malha urbana e “desequilíbrio 
entre espaço livre e construido”, in oldurba-
nist.blogspot.pt/

Fig. 4. “Ilhas” do Porto, R. João de Deus, 
vista aérea, “desequilíbrio entre espaço livre 
e construido”, in www.google.pt.maps

Fig.3.

Fig.4.
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tendência de negligenciar a sua qualificação (Fig. 3 e 4.).

As alterações urbanas mais profundas provocadas pelo 
, apresentadas por Martí 

Arís, centram-se na estrutura da cidade, na respectiva tipologia 
dominante e no campo da infra-estrutura urbana.

1.2.2. “Propuestas de racionalización de la ciudade 
industrial”8

A descrição exposta do panorama presente na , 
do séc. XIX e do início do séc. XX, justifica a atitude de oposição 
dos urbanistas  relativamente à prática urbana que 
as precedeu. Segundo Martí Arís, ao contrário do que é referido 
usualmente, os urbanistas  procuravam concretizá-lo, 
recuperando aspectos da , mais propriamente, 
tentando “(...) recomponer los vínculos com la tradición positiva 
de la construcción de la ciudad”9, restabelecendo a “(...) relación 
equilibrada entre edificación y espácio libre, reconociendo en 
la justeza de esa relación uno de los principales ingredientes 
de la tradición urbana.”10. Desta forma, a relação equilibrada 
entre edificado e espaço livre é, segundo Martí Arís, a qualidade 
fundamental da , destruída pela 

 que as propostas do  pretendem 
recuperar. Martí Arís fundamenta, ainda, a assertividade destas 
propostas, na intenção de articular a nova realidade social e 
os seus ritmos, com estratégias sustentáveis de urbanização, 
através de alternativas .

O “trabajo de revisión crítica de la ciudad industrial se desarrolla 
en dos grandes frentes”12: a , de , 
caracterizada pela oposição ao ambiente insalubre da 
8 “Propuestas de racionalización de la ciudade industrial”, in Carlos Martí Arís,  
“Las formas de la residencia en la ciudad moderna”., 2ª ed. Barcelona: Ed. 
UPC, 2000, p. 20.
9 Idem, p.13.
10 Idem, p.20.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem.

Fig. 6.  Welwyn Garden City, 1939, Implanta-
ção de Edifi cações e Sistema Viário, procura 
da intimidade no desenho de traçado através 
do “cul-de-sac”, in www.rickmansworthherts.
freeserve.co.uk/

Fig.6.
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Fig. 7.  Letchworth Garden City, 1904, 
in ibrary24.library.cornell.edu.

 “(...) entendida como mecanismo de difusión de 
la ciudad en el campo a través de la implantación de áreas 
residenciales de baja densida.”; e a  que, 
pelo contrario,  as condições de “alta densidad y 
construción de grandes edificios colectivos”13, procura resolver 
os problemas de desequilíbrio presentes na .

O modelo  de Ebenezer Howard (1890) foi a 
base teórica de onde derivam as propostas  de 

. O modelo de  recupera o predomínio da 
habitação unifamiliar, à semelhança da , porém 
numa posição de maior contacto com os espaços exteriores 
através de construções isoladas e organizando-se em povoações 
de . Estas povoações de  situam-
se, teoricamente, à volta de um centro metropolitano, com o 
qual se relacionam, apesar de se, distanciarem fisicamente dele, 
através de território não urbanizado. A  reflecte 
uma nova estratégia económica de urbanização, na qual o 
objectivo é recuperar as condições de salubridade do campo 
e usufruir de solo a preço mais acessível para a ampliação 
da parcela unifamiliar, mantendo, porém, uma moderada 
proximidade com a cidade. Algumas das suas aplicações 
práticas, nomeadamente Letchworth, 1904, Hamstead, 1909 
13 Idem, ibidem.
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e Welwyn, 1919, projectadas por arquitectos como Raymond 
Unwin e Barry Parker, confirmam as características da 

: “predominio de la vegetación, amplia parcela 
com espácio libre para cada vivienda, combinación de casas 
aisladas y de pequeñas agrupaciones, trazados curvilíneos 
para propiciar las perpectivas limitadas, fomación de espácios 
semipúblicos (…)”14. A  reflecte a busca de um 
ambiente adequado ao tecido habitacional com condições de 
maior arejamento, higienização, privacidade, generosidade de 
espaço verdes, independência, e escala doméstica.

Mais tarde algumas  evidenciam um 
processo de racionalização e depuração do modelo 

 que as precedeu, conduzindo à 
disseminada. Neste âmbito, a Siedlung de Hellerau, projectada 
por Heinrich Tessenow mantém a habitação unifamiliar como 
sendo a tipologia dominante do novo tecido, porém, restringe 
os espaços da parcela, edificado e espaços exteriores privados, 
aos elementos necessários, concretamente, logradouro e 
módulo de habitação racionalizado, exprimindo uma crítica 
ao  que ressalta das propostas de 

. A estrutura do edificado aproxima-se, também, em 
alguns aspectos das estruturas da , onde a 
economia de espaço limita o exterior privado ao logradouro, 
formando edificado em posição perimetral, à face do limite de 
rua e em continuidade. Apesar disso, a configuração do lote, 
menos estreita e profunda e do arruamento, mais orgânica e 
ramificada, assim como a racionalização do  distinguem-se 
claramente da 

Os bairros para o movimento cooperativo suíço projectados 
por Hans Bernouilli, exploram a capacidade da habitação 
unifamiliar autónoma integrar uma , à 
semelhança das estruturas conventuais. No entanto, uma das 
condições mais marcantes destas propostas de Siedlung é a 
que, de uma forma geral, “se refiere a la concepción del hecho 
urbano en su conjunto”15, constituindo “una parte de ciudad 

14 Idem, p.21.
15 Idem, p.22.

Fig. 8, 9 e 10. Planta, corte e alçado das 
casas de operários da Siedlung de Hellerau 
1917, relação com o espaço-público e 
racionalidade construtiva, in bertrandterlin-
deninarchitecture.wordpress.com

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10.
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que se incorpora a la estrutura urbana preexistente tratando de 
completarla y diversificarla”16. Esta capacidade de integração 
na  revelada pelas Siedlung, distingue-se do 
desígnio implícito no modelo inicial da , de se opor 
e excluir face à . Na proposta de Ernst May, 
para Frankfurt, é visível como as urbanizações “se integran 
como partes de ciudad a una estructura urbana general que 
las engloba”17.

Estas propostas de Siedlung introduziram transformações 
significativas no tecido citadino, onde as zonas de expansão 
são constituídas por várias  com características 
próprias, que complementam o núcleo pré-existente e onde 
coexistem zonas livres de construções. Consequentemente, 
adquirem uma leitura fragmentada de um  e 
heterogéneo integrado no tecido antigo.

As propostas de Siedlung decorrentes do
de Howard, que foram apresentadas por Martí Arís, manifestam, 
como opção urbana, a conservação da estrutura formal de 
quarteirão tradicional, mas com aberturas. No entanto, obtêm, 
eventualmente, maior privacidade através do distanciamento do 
edificado ao espaço público. Este afastamento era, no passado, 
concretizado verticalmente por meio de caves, espaços de 
armazém, de oficina ou de comércio e, nas Siedlung modernas, 
efectuado na horizontal, pela inserção de jardins. Estas 
propostas procuram, ainda, estabelecer relações de intimidade 
no espaço público, através da configuração e dimensionamento 
do traçado. Estas especificidades demonstram a negação do 
contacto directo e franco das edificações com espaço-público 
e a alteração do programa da rua de “espaço de intercâmbio e 
trabalho”18 para funcionar como acesso às habitações. Desta 
forma, verifica-se uma diferença clara no programa do espaço 
público, assim como, nos critérios de desenho e de organização 
do sistema viário.

Na vertente de , as propostas de Le Corbusier, 
16 Idem, p.23.
17 Idem, p.23.
18 Idem, p. 15.
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1922 e Hilberseimer, 1924 inauguram a discussão teórica 
sobre um futuro hipotético da urbanização. As duas propostas 
apresentam posições distintas nos princípios projectuais, e ao 
contrário do  indutor das propostas de 

, não têm aplicação prática imediata.  

Assim, Le Corbusier propõe uma cidade ortogonal centrada, 
19 Idem, p. 24.

Fig. 11. Le Corbusier, Cidade Contempo-
rânea de 3 milhões de habitantes, 1922, in 
projets-architecte-urbanisme.fr/.

Fig. 12. Le Corbusier, Cidade Contempo-
rânea de 3 milhões de habitantes, 1922, in 
“Las formas de la residencia en la ciudad 
moderna”.

Fig. 14. Ludwig Hil-
berseimer, Cidade 
Vertical, 1925, in 
“Las formas de la 
residencia en la 
ciudad moderna”.

Fig. 13. Ludwig Hilberseimer, Cidade Verti-
cal, 1925 , in “Las formas de la residencia en 
la ciudad moderna”.

Fig. 12.Fig. 11.

Fig. 14.

Fig.13.
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Fig. 16. Ludwig Hilberseimer, Cidade Verti-
cal, 1925 , in “Las formas de la residencia en 
la ciudad moderna”.

Fig. 15. Le Corbusier, Cidade Contempo-
rânea de 3 milhões de habitantes, 1922, 
“blocos em redent” in http://marianaluccida-
re.blogspot.pt/

potenciada por uma forte rede infra-estrutural (Fig. 11 e 12). A 
distribuição programática e social da cidade exprime clareza, 
procurando no rigor das regras geométricas, a hierarquia 
e organização funcional e social da ocupação do território, 
outrora, perdida com a , perseguindo uma 
separação «artificial» do programa funcional. Num 

, Corbusier atribui a posição central, , um 
, sob a forma de arranha-céus, em torno 

dos quais se implantam os blocos residenciais em redente20

(Fig. 11), cada um circundado de jardim, como sucedia com 
os palácios/ . A periferia do rectângulo é preenchida por 

, cumprindo a estrutura  de economia 
de solo urbano, em quarteirão , com logradouro de uso 
colectivo e com espaços verdes privados dispostos em pátios 
sobrepostos, associados a cada . Todos estes 
grupos são acomodados, organizando-se no espaço através de 
regras geométricas.

Por outro lado, a proposta de Hilberseimer parte de uma 
crítica ao modelo Corbusiano, consistindo numa solução 
com diversas relações de oposição. Segundo Hilberseimer, a 
proposta  de Le Corbusier fracassa nas tentativas 
de providenciar um desenvolvimento sustentável, alternativo 
à , dado que apresenta uma conotação 
fortemente suburbana para a maioria da população da cidade, 
assim como uma elevada dependência de 

, para a qual o alargamento viário 
é ineficiente. O alemão Hilberseimer contrapropõe com uma 
proposta de rede viária “homogénea, y equipotencial”21 de 
suporte à urbanização, caracterizada por um crescimento 
linear ilimitado, N-S, que pressupõe a repetição de um módulo 
de edificado. A hipótese de Hilberseimer concebe (em corte) 
uma sobreposição de dois sistemas de cidade, 
e , de forma a estabelecer uma interacção vertical 
facilitada entre eles (Fig. 13 e 14). Esta estratégia evidencia 
uma reflexão sobre a  programática do 

20 Idem, ibidem.
21 Idem, p. 24.

Fig. 15.

Fig. 16.
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edifício de habitação na  responsável pela 
proximidade entre o trabalho e a habitação. A , 
“acomodada” em  plurifamiliares de posição 
em , sobrepõe-se, assim, verticalmente, à 

 (industrial e comercial) instalada em 
, configurados em  (Fig. 13 e 16). 

Esta justaposição dos dois sistemas de cidade proporciona 
uma relação de proximidade entre a casa e o lugar de trabalho 
e tem como consequência, o descongestionamento do tráfego 
automóvel. Também, os sistemas de circulação se especializam, 
desdobrando-se em dois, o  liga os diferentes 
destinados à , situando-se sobre o edifício 
comercial e industrial e, por sua vez, o sistema automóvel 
funciona nas , relacionando-se com este estrato inferior 
da cidade.

A disseminação das novas concepções teóricas de é, 
nas primeiras décadas do séc. XX, particularmente visível em 
cidades como Frankfurt, Berlim, Celle e Amsterdão, Viena e 
Hamburgo, nas quais as circunstâncias favoreceram o 
florescimento de 
relacionado com a qualidade do espaço urbano. As primeiras 
três cidades apresentam propostas significativas no âmbito 
da , enquanto as restantes exploram, mais 
propriamente, estratégias de . 

As estruturas edificadas da  exprimem 
contributos muito diversos para a definição da forma urbana 
e do espaço público, bem como uma intensa variabilidade de 
mecanismos de integração (e continuidade) com a cidade pré-
existente. A manutenção da estrutura do quarteirão , 
verificada nas , evidencia 

22 Idem, p. 28.



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência38

Fig. 21. Planta da cidade de Amsterdão, enquadramento do Plano de 
 de Amsterdão Sul, H. P. Berlage, 1915, “Las formas de la residencia en la 

ciudad moderna”.

Fig. 17. Fritz Schumacher, Dulsberg, Hamburgo, 1930, planta geral, “Las for-
mas de la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 19. Karl Marx Hof, Viena, 1927, planta, in www.dieselpunks.org.Fig. 20. Karl Marx Hof, Viena, 1927, pers-
pectiva, in students.washington.edu e www.
whoch2wei.at

Fig. 22. H. P. Berlage, Plano de Extensão 
de Amsterdão Sul, 1915, vistas detalhadas, 
in “Las formas de la residencia en la ciudad 
moderna”.

Fig. 18. Friedrich Ostermeyer, Conjunto 
residencial, Atlona, 1926-1928, planta geral 
e vista geral, in “Las formas de la residencia 
en la ciudad moderna”.

Fig. 18.1

Fig. 18.2

Fig. 17.

Fig. 20. Fig.19.

Fig. 22. Fig. 21
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um maior grau de proximidade morfológica com a 
, enquanto que as  e 

 se autonomizam, progressivamente, das relações com 
o traçado viário afastando-se da . A nova escala, 
que as  propostas da  conferem ao espaço 
público é, também, um dos aspectos que as caracteriza. 

Nas operações municipais de Hamburgo, por Fritz Schumacher, 
são experimentadas as diversas configurações do edificado, 
desde o , ao  e ao . Destacam-se, 
também, algumas estratégias compositivas, nomeadamente o 
ponto de articulação de elementos edificados distintos (Fig. 18).  

Em Viena, foi explorada uma concepção de 
inserida no tecido urbano, denominada de   “(gran bloque 
residencial continuo, dotado de servicios comunitarios, que 
engloba un espacio urbano interior ajardinado)”23 (Fig. 19 e 20). 
O  adopta um carácter monumental através de elementos 
figurativos relacionados com o estatuto de grande equipamento 
e, juntamente com as dimensões que adquire, impõe-se no 
desenho urbano da rua, manifestando a “su primacía en la 
definición da la forma urbana”24.

A  urbana de Amsterdam Sul, planificada por H. P. 
Berlage em 1915, sustenta-se no princípio da preservação da 
estrutura  do quarteirão da cidade antiga, mantendo 
a coesão e a uniformidade do espaço urbano (Fig. 21). Os 
novos tecidos aproximam-se morfologicamente dos tecidos 
tradicionais, mantendo a homogeneidade “que ha presidido la 
construción de Amsterdam en el curso del tiempo”26 (Fig. 22). 
A estrutura  do edificado, ao adquirir uma escala mais 
impositiva, típica das edificações  acentua os 
acontecimentos urbanos, como o alargamento e o cruzamento 

23 Idem, p. 31.
24 Idem, ibidem.
25 Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem.
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de ruas, salientados com edifícios de .

Estas propostas, em pouco, contrariam os parâmetros básicos 
do  de cidade. Nelas, a relação com a 
história  é evidente, procurando resolver os problemas 
criados pelo desenvolvimento  e não, propriamente, 
destabilizar o , como é apontado ao 
urbanismo .

Estas propostas de  aliam a característica 
essencial da , a , aos elementos 
espaciais da tradição urbana (rua, praça, quarteirão, logradouro) 
através dos quais se pretende atingir um “equilíbrio entre vacío 
y lleno, público y privado”28.

1.2.3. “Un nuevo paradigma: la edificación en línea”29

Para além do tipo de implantação em quarteirão  ou 
, surge, no âmbito da , um 
, de implantação do edificado,  constituindo 

“que tiende a imponerse”30. A forma 
opõe-se, em planimetria, à , simbolizando “la fuerza 
dinâmica y la aspiración igualitária de la sociedad moderna”31, 
ao invés da configuração de “un centro del que todo depende 
y al que las partes se someten según una estricta jerarquía”32. 
Nesta perspectiva, a edificação em  caracteriza-se pela 
“ausencia de jerarquía y propicia la equivalencia de condiciones 

27 Idem, ibidem.
28 Idem, p. 31.
29 “Un nuevo paradigma: la edifi cación en línea”, in Carlos Martí Arís, “Las 
formas de la residencia en la ciudad moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 
2000, p. 32.
30 Idem, p. 32.
31 Idem, p.33.
32 Idem, p. 32.

Fig. 23. Walter Gropius, 1926-28, Planta 
parciais da Siedlung Torten en Dessau, in 
“Las formas de la residencia en la ciudad 
moderna”.

Fig. 23
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Fig. 25. Hannes Meyer, Siedlung Freidorf em 
Basel, 1919, vistas parciais, “Las formas de 
la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 24. Hannes Meyer, Siedlung Freidorf em Basel, 1919, planta geral, “Las 
formas de la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 28. Herbert Boehm e Eugen Kaufmann, 
1930, modelo de urbanização em dupla 
fi leira e modelo de urbanização com fi leiras 
simplesmente transversais à rua, in “Las for-
mas de la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 26. Hannes Meyer, Siedlun Freidorf 
em Basel, 1919, vista da praça central, in 
“Las formas de la residencia en la ciudad 
moderna”.
Fig. 27. Ernst May , 1930, Esquemas da 
evolução do quarteirão, in “Las formas de la 
residencia en la ciudad moderna”.

para todos los elementos que configuran una estructura”33. 
Em termos conceptuais a  traduz-se na 

 na  processo típico da 
. Esta aplicação do conceito produtivo industrial 

à arquitectura, constitui o “intento de asumir las condiciones 
impuestas por la producción industrializada como un dato 
básico de la disposición arquitectónica.”34 Na Siedlung Torten 
de Walter Gropius, a implantação dos edifícios expressa esta 

33 Idem, p. 33.
34 Idem, ibidem.

Fig. 24. Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27. Fig. 28.

O projecto de Hannes Meyer para 
a Siedlun Freidorf em Basel (Fig. 
24), enquadra-se no esquema 
III de evolução do quarteirão, de 
Ernst May (Fig. 27).
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ideia de , na qual a configuração do edificado parece 
decorrer do simples , como a estratégia 
mais directa e lógica de .

Também, as  são abordadas pelas duas 
frentes de investigação, a  e a . 

No âmbito das hipóteses de Siedlung de 
decorrentes da , o modelo inicial vai sofrer 
um processo gradual, em que se vai, “despojando de sus 
componentes pintorescas”35, prevalecendo “el orden geométrico 
del trazado, la regularidade de la edificación y la constancia 
de la orientación”36, e adoptando preferencialmente “formas 
lineares”. Assim se observa na Siedlung de Freidford, Basileia, 
de 1919, concebida por Hannes Meyer (Fig. 24 a 26). Os seus 
edifícios exibem um carácter pitoresco e clássico no vocabulário 
arquitectónico e na sua escala, mas as características urbanas 
da sua implantação afastam-se das posições assumidas no 
âmbito das propostas iniciais de . O conjunto 
edificado denota um certo grau de independência para com o 
traçado pré-existente, estabelecendo a composição (edificado 
e vias), perpendicularmente à rua de acesso local, numa 
disposição geométrica . Esta disposição relativamente 
simples usufrui de pequenas alterações como alargamentos, 
mudanças de ritmo do edificado ou isolamento de peças, para 
alcançar a diferenciação e hierarquia dos espaços. Apesar 
da utilização da forma  e da autonomia que o conjunto 
revela em relação ao contexto, o agrupamento apresenta um 
centro, pauta-se por relações de hierarquia que se traduzem na 
procura de um ambiente urbano moderadamente diversificado 
e num grau menos extremado de seriação das suas estruturas 
(comparar Fig. 24 com Fig. 27.III).

No âmbito da , a experimentação de 
diferentes do edificado revela uma reflexão sobre os 
problemas da , em que se procede a uma 
desmontagem das formas, nela presentes. A série de esquemas 

35 Idem, 35.
36 Idem, ibidem.



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 43

Fig. 29. Walter Gropius, Estudos compara-
tivos para o sistema de edifi cação em linha, 
1930: em a e b -  a constante é o ângulo da 
diagonal do espaço livre, em  c e b - a cons-
tante é o valor de densidade, in “Las formas 
de la residencia en la ciudad moderna”.

de Ernst May (Fig. 27) sobre a evolução do quarteirão, apresenta 
uma investigação relativa à elevada densidade do quarteirão 
edificado sobre o tipo característico da 

, onde este sofre processos de descompactação, perde 
o interior edificado no logradouro e, finalmente, desmembra-
se em troços lineares atingindo . Por esta 
via, materializa uma ocupação e densidade considerável, 
porém, mais arejada e menos opressora. As propostas de 
Herbert Boehm e Eugen Kaufmann (Fig. 28), no 3º CIAM 
(Bruxelas,1930) experimentam os modelos de urbanização com 

, de  e de fileira simples transversal 
às ruas, mantendo, em ambas as possibilidades, a orientação 
N-S, mas alterando o arruamento de acordo com a relação 
mais adequada com cada estrutura edificada. No mesmo 
CIAM, Gropius apresenta os seus estudos focados na escolha 
entre “Edificación baja, meda o alta?”37 (Fig. 29), relacionando 
a manutenção de certos valores de densidade constante com, 
variações na altura do edificado e, consequentemete, também, 
no  (ou distanciamento entre construções), o que 
altera as condições de incidência solar. Desta forma, pretende 
expressar que, mantendo a densidade, à “mayor altura de los 
edifícios corresponden mejores condiciones ambientales ya que 
disminuye progressivamente el ángulo que forma la diagonal 
del espácio libre entre bloques”38 (Fig. 29. c e d). 

Durante a discussão sobre a , ocorreu uma 
evolução que resultou na criação de uma fórmula compilada 
que articula os dois campos de estudo:  e 

, associando à “relación inmediata com el 
espácio libre”39 da  a “preferência por la vivenda 
plurifamiliar organizada en bloques”40 da .  

A utilização da  consolida-se, impondo-se “como 
solución canónica al problema de la vivenda moderna.”41. Martí 
Arís caracteriza esta vulgarização como “repetición acrítica y 

37 Idem, p. 37.
38 Idem, ibidem.
39 Idem, ibidem.
40 Idem, ibidem.
41 Idem, ibidem.

Fig. 29.
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Fig. 31. Ivan Leonidov, Projecto para a 
cidade de Magnitogorsk, 1930, planta de um 
sector, in “Las formas de la residencia en la 
ciudad moderna”.

Fig. 30. N. A. Miljutin, esquemas da cidade 
linear, 1930, “Las formas de la residencia en 
la ciudad moderna”.

Fig. 32. Ludwig Hilberseimer, proposta de 
reestruturação de Dessau, 1932, estado 
actual (1) e projecto (2), in “Las formas de la 
residencia en la ciudad moderna”.

acomodatica de esta formula”42, especialmente, no pós 2ª 
Guerra Mundial (1945), responsabilizando-a pelo e 

 que o  atingiu.

As propostas urbanísticas dos anos 30, da União Soviética, 
traduzem a intenção de  através da 

, superando o . 
A novidade, na generalidade das suas concepções, consiste 

42 Idem, ibidem.

Fig. 30. Fig. 31

Fig. 32.1 Fig. 32.2
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na incorporação de um esquema económico subjacente, 
que ultrapassa a determinação dos aspectos morfológicos da 
implantação urbana.

Na hipótese idealizada por N. A. Miljutin em 1930, o processo 
de planeamento não se resume ao desenho urbano mas, 
antes, a definir também uma estratégia socioeconómica 
de do território  onde os diferentes sectores da 
actividade humana convivem lado a lado (Fig. 30). No seu 
estudo, Miljutin reconhece a  como “línea 
primordial de la estrutura del território”44, de acordo com a 
qual se desenvolve uma faixa continua de urbanização. Esta 
«banda» de urbanização engloba as diferentes funções “vías 
de transporte, sector industrial, área verde com  equipamentos 
culturales y desportivos, residência, espácio natural”45, 
distribuídos, cada um, por faixas especializadas de diferentes 
larguras e densidades. Por seu lado, a proposta de Ivan Leonidov 
para Magnitogorsk (Fig. 31), desenvolve, também, a tese de 
uma faixa contínua de urbanização, mas submetida a uma rede 
viária em quadrícula onde é utilizado o critério de 
dos vários factores de ocupação de solo, à semelhança de um 

. Este esquema de alternância relaciona-se 
com estratégias de ocupação de solo, pressupondo que, a cada 
«quadrícula» edificada, se segue, sempre, uma «quadrícula» 
livre, “dejando sempre libres las casillas contiguas”46. Este 
critério aplica-se, também, à densidade do edificado, através 
da alternância de «quadrículas» de edificado alto com edificado 
baixo; assim como ao programa funcional, alternando a 
faixa de «quadrículas» central destinada à habitação, com 
faixas laterais destinadas aos equipamentos. Numa escala 
mais detalhada, a  abrange a organização 
do interior da «quadrícula», determinando a implantação dos 

43 Idem, p. 39.
44 Idem, ibidem.
45 Idem, ibidem.
46 Idem, p. 49.
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edifícios que a preenchem, uma vez mais, na relação com 
os espaços verdes. Nesta conjectura, a alternância absoluta 
conduz à “apertura extrema del espácio construído hacia la 
naturaleza circundante”47 radicalizando, assim, esta procura da 
relação equilibrada do construído com o espaço livre, implícita 
no ideário moderno. 

No último ano de existência da Bauhaus, 1932, Ludwig 
Hilberseimer, apresenta uma proposta de estruturação para a 
cidade, onde se localizava a escola de arquitectura, Dessau (Fig. 
32), que assenta igualmente na grande maioria dos critérios 
das alternativas soviéticas, acima apresentadas. A sua proposta 
inspira-se no conceito de  seguindo, também, a 
linha hidrográfica na sua implantação, e subdividindo-se em 
“bandas” industriais e habitacionais. No entanto esta proposta, 
para uma cidade pré-existente, ao invés das antecedentes, 
configura, no seu essencial, “un cuadro comparativo en que las 
deficiências de la ciudad industrial inorgânica y desordenada se 
le contrapongan las ventanas de la ciudad linear proclamada 
como expresión ejemplar de la forma urbana moderna.”48

1.2.4. “Nexos entre ciudad moderna y tradición 
urbana”49

No texto de Martí Arís, o autor pretende demonstrar que as 
formas de implantação da , estão muito 
longe de se resumirem à disposição acrítica de  no 
espaço vazio50. As  do urbanismo 
desdobram-se em três tipologias, , 

 e . Nestas diferentes categorias pretende-
se restabelecer uma 

, baseada em “(...) algunos referentes históricos 
con los que se estabelecen claras relaciones analógicas.”51. 
As , bastante frequentes, evidenciam uma 

47 Idem, ibidem.
48 Idem, p. 40.
49 “Nexos entre ciudad moderna y tradición urbana”, in Carlos Martí Arís, “Las 
formas de la residencia en la ciudad moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 
2000, p. 42.
50 Idem, p. 42.
51. Idem, ibidem.
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intencionalidade mais próxima da  urbana, onde se 
confirma o papel da “manzana como elemento de construcion 
de ciudade”52, porém, mais do que remeterem para a malha 
urbana e para o parcelário da , estas 
formas evocam as estruturas conventuais e as , 
(Fig. 33). Por outro lado, as  demonstram 
a intenção de superar a , tal como no Crescente 
Real em Bath, envolvendo “sutilmente o elemento natural sin 
aprisionarlo”53 (Fig. 34 e 35). Os blocos em  exprimem 
uma relação com as estruturas de palácio, comunicantes com 
jardim, como em Versailles, (também citado por Le Corbusier 
em “une maison, un palais”54). Segundo Martí Arís, são muitas 
as modalidades de implantação do edificado, adoptadas pela 

 que se relacionam com a  e, 
a prova máxima desse elo observa-se nos exemplos 
construídos em e 
que cumprem, sob novas volumetrias, tipologias e opções 
estéticas, os parâmetros essenciais das relações urbanas, 
presentes na . Também, algumas concepções 
teóricas, como a , onde Hilberseimar aposta na 
proximidade entre o trabalho e a habitação, à semelhança da 

52 Idem, p. 43.
53 Idem, p. 44.
54 Idem, ibidem.

Fig. 34. Bruno Taut, Hufeisensiedlung, 
Berlin-Britz, 1925-31, in “Las formas de la 
residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 35. John Wood, Royal Crescent de 
Bath, 1767-74, in “Las formas de la residen-
cia en la ciudad moderna”.

Fig. 33. Karl Schneider, Conjunto Residen-
cial Jarrestadt, Hamburgo, 1927-30, Axono-
metria do quarteirão central, in “Las formas 
de la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 33. Fig. 34.

Fig. 35.
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 são a prova da existência do vínculo  com a 
, que está subjacente à pesquisa . 

Desta forma, Martí Arís assume, neste ponto, uma posição 
oposta à posição expressa pelo Arq. N. Portas, dado que, para 
Martí Arís, a  reflecte a busca pela relação de 
equilíbrio e complementaridade com o , baseando-
se em referenciais históricos, sem fazer  do passado 
urbanístico.

Martí Arís, defende, ainda, que a  contém, 
nas implantações dos edifícios, uma relação com a história, 
contrariando o estereótipo que lhe é atribuído, por exemplo 
por N. Portas, de mera subserviência a valores quantitativos 
ou critérios abstractos. A  baseia-se nos “los 
tipos arquitectónicos, y no las ordenanzas o los parâmetros 
cuantitativos”55 para definir a forma urbana, demonstrando 
a existência de afinidades com a , onde “la 
casa, en tanto expresión architectónica de un modo de vida, 
generaba por inducción la estrutura general del agregado 
urbano”56, constituindo, assim, uma relação interdependente e 
explorando a capacidade estrutural do  na malha urbana. 
Nas primeiras concepções urbanas de Le Corbusier, o mestre 
parte de “una idea muy precisa sobre la casa del hombre en 
la ciudad moderna.”57 para desenhar a cidade, como confirma 
o Pavilhão do Espírito Novo para a Exposição de Paris de 
1925, onde através de um modelo à escala natural da célula 
base do Le Corbusier pretende explicar as suas 
convicções sobre a .

55 Idem, p. 42.
56 Idem, p. 42.
57 Idem, p. 46
58 Idem, p. 46.

Fig. 36. Ernst May, Siedlung Westhausen 
em Frankfurt, 1929, Planta geral, in “Las for-
mas de la residencia en la ciudad moderna”.

Fig. 37. Projecto de Mercado e Armazém no 
Parque de Bercy, Paris, fi nais do séc. XVIII, 
in “Las formas de la residencia en la ciudad 
moderna”.

Fig. 36. Fig. 37.
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1.3. Cidade Moderna, por Nuno 
Portas e Carlos Martí Arís.

Carlos Martí Arís acredita que a dos finais 
do séc. XIX e inícios do séc. XX, já pouco evoca a 

, dado que se opõe a essa  baseada na 
“delimitación, la homogeneidade y el equilíbrio”2, à prevalência 
da tipologia   e à dependência reciproca do edificado, 
em relação ao sistema viário. Na  estão presentes 
territórios intermédios, malformações e especulação imobiliária. 
Neste registo, a cisão provocada pelas concepções basilares 
do urbanismo , situadas pelo autor, essencialmente, 
entre a primeira década e os anos 40 do séc. XX, efectua-
se com este  procurando restabelecer a 
“relación equilibrada entre edificación y espácio libre”3 patente 
na  e articulando a nova realidade social e os 
seus ritmos, com estratégias sustentáveis de urbanização.

Pelo contrário, para Nuno Portas, os  da 
segunda metade do séc. XIX e as 

 precedentes do 
não geravam uma cisão com os parâmetros fundamentais do 

 Já o urbanismo  dos anos 40 e 60, constitui 
uma verdadeira ruptura com a história urbana, consistindo 
numa tentativa de  e  da 
relação do homem com o espaço e da forma como o mesmo 
é concebido. 

1. Carlos Martí Arís, “Las formas de la residencia en la ciudad moderna”, 2ª ed. 
Barcelona: Ed. UPC, 2000, p.15
2. Idem, p.14.
3. Idem, p.20.
4. Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos 

Fig. 1. Esquema síntese de classifi cação 
das Modalidades Implantação das Edifi ca-
ções, com base nos exemplos e nos concei-
tos sugeridos por N. Portas, e C. M. Arís.

Página seguinte:
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Mario Sironi, Periferia, Óleo 1922 e quarteirão mietska-
serne

Karl Schneider, Hamburgo, 1927-30

Friedrich Ostermeyer, Atlona, 1926

Hilberseimer, Cidade vertical, 1925

Tessenow, Helleraw, 1919

Karl Marx, Viena

Hannes Meyer, Siedlung Freidhorf, 1919

Vista de Reims

Av. da Boavista

Otto Haesler, Siedlung Friedrich-Ebert-Ring J. J. P. Oud, Bildorp, 1931

Cidade Jardim Hamstead, 1909
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Hans Bernoulli, Im Vogelsang, 
Zurique, 1924-30

Berlage, Amsterdam-Sul, 1915

Ivan Leonidov, cidade de Mag-
nitogorsk, 1930

Hilberseimer, reestrut. de 
Dressaw, 1932 Bairro de Ramalde, F. Távora

Porto Mercantil, R. das Flores

Plano de Barcelona, CerdáPlano de Renovação de Paris, Haussman

Ernst May, siedlung Romersta-
dt, 1927

Fig. 1. Esquema de classificação das Modalidades Implantação das Edificações 
Com base em N. Portas, e C. M. Arìs

Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade
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Martí Arís, afirma que as  exploradas pelo urbanismo 
 são muito diversificadas e revelam, nas várias 

configurações experimentadas, vínculos históricos assumidos, 
que contradizem a postura, vulgarmente atribuída a esta 
prática urbanística, de  passado. As 

 e  são as configurações 
de edificado, adoptadas pela  que mais se 
relacionam com a estruturas da , cumprindo, 
com surpreendente fidelidade, os respectivos parâmetros 
fundamentais da relação entre os 
através de novas tipologias edificatórias. As formas urbanas 

 baseiam-se nos “tipos arquitectónicos, y no las 
ordenanzas o los parâmetros cuantitativos”6, partindo-se de 
“una idea muy precisa sobre la casa del hombre en la ciudad 
moderna.”7. Esta característica, segundo Martí Arís, estava, 
também, implícita na na qual “la casa, en 
tanto expresión architectónica de un modo de vida, generaba 
por inducción la estrutura general del agregado urbano”8

Para N. Portas, na , a partir da estrutura 
geral do conjunto gerava-se a parte, ou seja, o edifício singular 
submetia-se à forma geral da edificação e à estrutura do 
espaço público, apesar do desenho destes últimos atender 
às possibilidades tipológicas do primeiro. Na 
ocorre uma inversão deste processo, concebendo-se o bairro e 
a infra-estrutura urbana com base na forma do edifício singular. 

Por outro lado, os dois urbanistas abordam o descrédito que 
as formas  do  atingiram. Martí Arís 
resposabiliza a “repetición acrítica y acomodatica de esta 
formula”9, ocorrida no pós 2ª Guerra, pelo esgotamento que 

das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p. 109.
5. Idem, p. 111. 
6. Carlos Martí Arís, “Las formas de la residencia en la ciudad moderna”.”, 2ª 
ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 42.
7. Idem, p. 46
8. Idem, p. 42.
9. Idem, p. 37.
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atingiu o modelo . N. Portas vai mais longe, afirmando 
que este modelo é na sua base teórica um 
urbano, indutor de uma revolução cultural e metodológica que foi 
divulgada pelos mestres do modernismo e seus discípulos. Esta 
fórmula foi assimilada pelas populações como representação 
do ideal de  o que contribuiu para uma ampla 
difusão. Para N. Portas o seu sucesso fundou-se no facto das 
suas bases teóricas irem “ao sabor da maré” das tendências 
do investimento imobiliário vigente de construção em grande 
escala. O resultado, quando alcançado, é uma 

 e uma dificuldade em garantir “a qualidade 
da imagem urbana final das zonas de expansão”10 assim como 
em assegurar a “coesão da forma urbana”11 .

Por fim, podemos aferir que a abordagem do urbanista 
espanhol é, sobretudo, restrita ao âmbito disciplinar, focando-
se, essencialmente, na morfologia do edificado de «casos de 
estudo» exemplares do . Por outro lado, a reflexão 
de Nuno Portas centra-se mais propriamente, nas qualidades do 
espaço público, em geral, e na relação dos elementos urbanos 
básicos, típica de cada «modo de fazer cidade», assimilando, 
também, uma componente de natureza política.

Martí Arís conclui que as cidades actuais são caracterizadas 
por uma multiplicidade de “situaciones diferenciadas” e que o 
urbanismo actual se opõe ao , assumindo 
uma posição de aceitação da história e ambicionando uma 
cidade capaz de expressar uma . 
Segundo Martí Arís, a reflexão e organização das ideias e 
propostas  é importante para que, ao permitir atribuir-
lhes a condição de “material histórico operativo y disponible, nos 
permita seguir pensando la ciudad moderna como aspiración y 
como expectativa.”12

10. Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano. 1987” in “Os tempos 
das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p. 111.
11. Idem, p. 111.
12. Idem, p. 48.
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N. Portas apresenta uma visão mais dramática da herança 
deixada pelo urbanismo , afirmando que é necessário 
reverter o  recuperando alguns 
dos elos da relação formal presentes na . 
N. Portas refere ainda a “dificuldade política e técnica para 
enfrentar os problemas emergentes da descontinuidade e 
fragmentação não resolvida da outra cidade, que cresce «sem 
modelo» reconhecível”14 e aborda o dualismo entre cidade 
de prestigio/cidade genérica, fenómeno bastante vincado 
nas realidades urbanas actuais, que deve ser firmemente 
combatido. N. Portas transmite algumas orientações explícitas 
para a  urbanística, referindo que, do ponto de vista 
metodológico é necessária a força de um desenho estruturador, 
de uma rede capaz de criar simultaneamente o suporte da 
urbanização e a “abertura à geração de novas centralidades 
que os complementem”15, um .

13 Idem, p. 48.
14 Idem, p.117.
15 Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos 
das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p.118.
16 Idem, ibidem.
17 Idem, p.119.
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Fig. 2 e 3. Passeio Atlântico, Porto, 2000, M. 
de Solà-Morales, in pt.urbarama.com

Fig. 2.

Fig. 3.

1.3.1. “me interessa la piel de las ciudades”, Manuel de 
Solà-Morales.

(2008)

M. de Solà-Morales apresenta à semelhança de N. Portas 
(1987) e de C. Martí Arís (1991) uma perspectiva da realidade 
urbana das grandes cidades actuais que caracteriza como 
sendo ditada pela diversidade e complexidade, onde cada 
um dos elementos que a compõem é dotado de dinâmica, 
diversidade, vida e energia, em níveis bastante elevados. Essa 
é a verdadeira beleza das cidades actuais, substancialmente, 
diferente da beleza formal presente na .

Há portanto uma alteração de paradigma da beleza formal para 
a “estética da desordem”3, cujo valor se centra na diversidade 
e  na dinâmica que as cidades são capazes de conter.

A principal questão que se coloca, ao nível da gestão das 
cidades actuais, é a de não haver empenho suficiente dos 
diferentes agentes com capacidade de decisão, para lidar com 
o enorme esforço de intervenção, que exige o crescimento 
exponencial (Fig. 4 e 5), que as cidades actuais atravessam, 
para produzir urbanismo de qualidade.

1 Manuel de Solà-Morales, me interessa la piel de las ciudades, in El País 
Semanal 12, oct. 2008, p.38.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem.
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Fig.4.

Fig.5.

Fig. 4. e 5.  A evolução da forma urbana do 
Porto nos séculos XIX e XX: 1865-1892 e 
1997-2003. Crescimento exponencial das ci-
dades nos últimos 2 séculos, in “A evolução 
das formas urbanas de Lisboa e do Porto 
nos séculos XIX e XX”, Vítor Oliveira.

Fig. 6. Estação de Metro da Trindade, arq. 
Souto de Moura, Porto. 

 como  das cidades 
actuais.

Fig. 6.
Solà-Morales destaca também a hegemonia urbana das 

 ou  e de dinâmica das 
cidades, defendendo a prioridade da sua qualificação. Nestas 
cidades as  são outras, situam-se na de 
realidades e detém um papel essencial, constituindo “puntos 
centricos de la ciudad”5 cujos arquitectos e urbanistas devem 
converter em espaços públicos, com a dignidade que lhes é 
inerente. Nesta perspectiva, as novas  podem ser as 
estações de metro, os espaços de  (Fig. 6), ou, 
como é referido pelo autor, as gasolineiras de Buenos Aires 
que, à noite, se convertem em .

M. de Solà-Morales, aborda também o conceito “la piel de la 
ciudad”6, essencial para compreender “como punto de partida, 
(...) el  caracter que ha de tener un lugar, (...) esto puede parecer 
una frivolidad. (...) Pero la ciudad tiene sus leyes, y al final, 
o al principio, (...) estas leyes tienen que ver con la piel, que 
es una estructura en sí misma.”7. A pele da cidade abrange 
todos os elementos que participam na nossa percepção do 
espaço público, “lo que vemos, lo que tocamos, caminamos o 
circulamos y a través de la cual entendemos lo demás, y no al 
revés, es lo essencial.”8.

5 Idem, p.40.
6 Idem, ibidem.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
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2.DA CONDIÇÃO EXEMPLAR DA RUA DE GUERRA 
JUNQUEIRO NA CIDADE DO PORTO
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Fig.1. Enquadramento urbano da amostra de estudo: a Rua Guerra Junqueiro.
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A Rua de Guerra Junqueiro (RGJ) cujas primeiras construções 
remontam aos finais do séc. XIX1, consiste num eixo 
urbano, actualmente consolidado, com pouco mais de meio 
km de extensão (670 m) e 17m de largura, de programa 
funcional predominantemente habitacional, de orientação 
aproximadamente N-S e situado na zona de expansão ocidental 
da cidade do Porto. A composição morfológica desta rua 
afirma-se pela linearidade e regularidade do seu traçado e 
expressa uma panorâmica de volumetrias heterogénea, com 
espaçamentos e arborização frequentes. O respectivo edificado 
(entre baixo a médio-alto) apresenta importantes variações nos 
modos de implantação, sobretudo resultantes do recuo e do 
fraccionamento do edificado, que provocam a abertura dos 
espaços e permitem a introdução intensificada de elementos 
vegetais. 

A RGJ situa-se transversalmente à Av. da Boavista e à R. do 
Campo Alegre, é delimitada a Norte e a Sul respectivamente 
por estes dois eixos urbanos e a Nascente/Poente, pelo 
Cemitério de Agramonte e pelo Bairro de Hollywood, revelando 
uma importância urbana intermédia ao concretizar a conexão 
entre os dois Eixos supra-referidos. A rua é representativa das 
diferentes alterações urbanas, contemporâneas do período de 
sedimentação do moderno. Apesar dessa diversidade, a RGJ 
apresenta uma definição clara do espaço de acessibilidade 
pública, relacionada com a constância do limite público-privado 
e com a simplicidade do traçado. Manifesta, também uma 
prevalência de pequenas volumetrias de 9 a 10 m de altura e 
13 m de dimensões em planta. 

São-lhe secantes a Poente as ruas: António Nobre, Dr. José de 
Figueiredo, Soares dos Passos, Feliciano de Castilho, e António 
Patrício; e a Nascente as ruas: Mons. Fonseca Soares e. João. 
Martins Branco, enunciadas de Sul para Norte.

1 1897, data do registo da primeira licença de obras com vista à construção de 
um prédio: Lic. 246.1897.

2. DA CONDIÇÃO EXEMPLAR DA RUA DE GUERRA 
JUNQUEIRO NA CIDADE DO PORTO
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Fig.1. Enquadramento histórico da amostra de estudo: a Rua Guerra Junqueiro.
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2.1. Da circunstância da Rua de 
Guerra Junqueiro. 

Como foi referido, a construção das primeiras edificações da 
Rua de Guerra Junqueiro (RGJ) situa-se, cronologicamente, 
entre 1890 e 1910, num «quadro» de expansão «pós» almadina 
marcada por características de . No texto que 
se segue, faremos uma reflexão sobre a conjuntura urbana e 
sociocultural que acompanhou a evolução da RGJ através de 
uma exposição sucinta dos processos urbanos que intervieram 
na cidade e, mais directamente, nesta zona - os Planos e os 
Projectos sobre o sector - e dos testemunhos da sua evolução 
concreta - as Cartas da Cidade. O crescimento ocidental da 
cidade permitiu, há cem anos atrás, relacionar a cidade do 
Porto com o mar, mais propriamente, com a zona urbanizada 
da Foz e com o porto marítimo. Os terrenos ocidentais da cidade 
ofereciam uma boa exposição solar1 e fácil articulação com o 
centro, assim como favoráveis condições de salubridade, cujos 
os espaços rurais, na sua generalidade, representam o expoente 
máximo. A Av. da Boavista e a R. do Campo Alegre tiveram 
uma função fundamental na expansão da cidade, promovendo 
a urbanização da região ocidental. Ao longo das duas vias 
referidas, implantavam-se vários , pertencentes 
à alta burguesia e esporádicas sequências de edificações 
contíguas, povoadas por populações que se instalavam 
à volta dos arruamentos mais espaçosos e arborizados, 
procurando melhor qualidade de vida do que aquela que era 
possível no centro condensado. De acordo com a descrição 
incluída na licença de obras de uma dessas edificações da 
zona ocidental, o lugar onde a RGJ se localizava, era um “dos 
locais mais belos e pitorescos, mais arejados e higienizados 
da cidade, onde se está rasgando uma nova rua (…)”2. Esta 
circunstância sociocultural, justifica, em parte, o aparecimento 
de edificações isoladas e, posteriormente, da urbanização do 
Bairro de Hollywood, planificado em “cidade-jardim”, modelo 
profundamente caracterizador do espaço urbano da RGJ. 
1. in Antão de Almeida Garrett, “História da evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, Porto FEUP, p. 74. 
2. Li. 649/1907. 
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1892 1903

1916
1930 1931

1938-40

1940-53

1939

1937

1937 1938

Cartas da Cidade
Planos

Cartas da Cidade
Planos

1932

Plantas da Cidade 

- Carta Topográfica da Cidade do Porto, Augusto Gerardo Telles 
Ferreira, 1892
- Planta da Cidade do Porto, João José Mendonça Cortês, 1903
- Planta Topográfica, CMP, Serviços Técnicos, L. Nobre, 1937
- Fotografia Aérea, 1939
- Fotoplano, 1958
- Cartografia do Levantamento Aerofotogramétrico, CMP, 1979
- Cartografia Militar, 1998
- Fotografia aérea, 2008.
- Planta da Cidade do Porto, CMP, 2014

Planos e Projectos do sector

- Os Melhoramentos da Cidade do Porto, A.C. da Cunha Moraes, 
1916.
- Variante ao Plano de Arruamentos entre a Av. da Boavista e a 
R. do Campo Alegre,  Serviço da Carta da Cidade, CMP, 1928.
- Projecto de Arruamentos entre a Trav. António Cardoso e a 
R. do Campo Alegre, Serviço da Carta da Cidade, CMP, 1930, 
proc. n.º 111.
- Projecto de arruamentos na zona compreendida entre as ruas 

1903

Fig. 1.
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19791958 1998 2014

19931987

2004

1952 1962

Fig. 2. Sequência cronológica da cartografi a 
da cidade e dos planos relativos ao sector 
urbano contextual à da RGJ.

António Cardoso, Guerra Junqueiro e Campo Alegre, Serviço da 
Carta da Cidade, CMP, 1931-35, nº198.
- Prólogo ao Plano da cidade do Pôrto, Ezequiel de Campos, 
1932.
- Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, proj. n.º 611, 
1936-39. 
- Plano de Urbanização da zona compreendida entre a Rua 
de Guerra Junqueiro e Cemitério de Agramonte, proc. nº369, 
Serviço da Carta da Cidade, CMP, 1937.
- Estudos para a elaboração de um PGU da cidade do Porto, 
com o consultor Arq. Marcello Piacentini, 1938-40.
- Estudos para a elaboração de um PGU da cidade do Porto, 
com o consultor Arq. Giovanni Muzio, 1940-53.
- Elementos para o estudo do plano de urbanização da 
cidade do Porto, CMP, Gabinete de Estudos do Plano Geral de 
Urbanização, 1939.
- Plano Regulador da Cidade do Porto, Antão de Almeida Garrett, 
1952.
- Plano Director da Cidade do Porto, Robert Auzelle, 1962.
- Plano Geral de Urbanização, Duarte Castel-Branco, CMP, 1987.
- Plano Director Municipal, Duarte Castel Branco, CMP 1993.
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, Augusto 

Gerardo Telles Ferreira, 1892

A de 1892 está disponível 
nas escalas 1: 500, 1: 2 500 e 1: 5 000 e constitui a primeira 
representação gráfica e científica1, topográfica e cadastral, 
verdadeiramente abrangente da cidade do Porto, que retrata a 
totalidade do território do município, muito para além da cidade 
intramuros ou da expansão almadina, contrariamente ao que 
sucedia com as representações anteriores da cidade. A Carta 
regista tanto “o existente”2 como “o que se projecta existir”3, 
dado que tem presente as transformações projectadas pelo 

, de 1881. Esta 
carta teve um  duradouro na administração urbana, dado 
que: “(...) apoiou toda a gestão urbanística  municipal no final 
do século XIX e nas primeiras décadas do séc. XX.”4; tendo 
sido “(...) a  que se manteve como único suporte representativo 
rigoroso na escala de 1:500 do espaço urbano da Porto, até 

1 “a representação gráfi ca rigorosa permite então dispor de um código 
verifi cável que a liberta da interpretação subjectiva e a impõe como cientifi ca” 
(SAVIGNAT J. M.)
Rui Tavares, “A topográfi ca da cidade do Porto de 1892 - uma base cartográfi ca 
para a gestão urbanística municipal”. versão catálogo 2011, p. 1.
2 Idem, p. 2.
3 Idem, p. 2.
4 Idem, ibidem.

Fig. 3. Carta Topográfi ca da cidade do Porto, 
excerto da Carta, Augusto Gerardo Telles 
Ferreira, 1892, in AHMP.

2.1.1.Cartas da Cidade 

Fig. 3.
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meados do séc. XX e foi, sempre, o modelo para actualizações 
que se reclamaram pela necessidade de elaboração de planos 
urbanísticos, cujo estudo se iniciou, com rigor, precisamente 
nos anos 40/50 do séc. XX.”5

A  de 1892, também, “(...) 
veio a ser o primeiro levantamento da cidade por curvas de 
nível,” e “constituiu uma excelente base figurativa do parcelar 
urbano da época”6, fazendo uso dos métodos cartográficos do 
séc. XIX7:  e . O levantamento por curvas 
de nível inclui um “(...) nivelamento rigoroso, absoluto e 
relativo de 2 em 2 metros (...)”; e a base figurativa constitui 
uma “(...) representação por massas, distinguindo os edifícios 
dos terrenos, em ambos diferenciando os de domínio publico, 
estatal, corporativo ou particular.”, discriminando os terrenos 
de , “(...) d’aqueles em que não houver por estarem 
aplicados a outros usos.”8

A Carta foi realizada por iniciativa da Câmara Municipal do Porto 
(CMP), dirigida, pelo Capitão Augusto Gerardo Telles Ferreira, 
profissional independente, que já tinha “25 anos de prática 
d’estes trabalhos”9, e cuja participação fora sugerida pelo 
Eng. Municipal Agnelo José Moreira. O Capitão Telles Ferreira 
trabalhou conjuntamente com um gabinete de desenhadores, 
constituído por: Capitão Fernandes da Costa Maia, Manuel 
Pereira da Costa, José Baptista Figueiredo e Moysés Augusto.

Para além da representação da cidade, tal como ela se 
apresentava na da data de 1892, esta Carta tem, também, 
em consideração, o 

, de 1881, incluindo, assim, as transformações ainda não 

5 Idem, p. 1. 
6 Idem, p. 2.
7 “A representação cartográfi ca da segunda metade do século XIX baseia-se 
em dois importantes recursos técnicos que a distinguem da precedente: por um 
lado a representação topográfi ca, (...) por outro a integração da componente 
da propriedade através da representação do parcelar - o cadastro - fazendo 
convergir no mesmo plano a linguagem fi gurativa e a linguagem numérica.”
Idem, p. 2.
8 Idem, p. 5.
9 Augusto Gerardo Telles Ferreira, “Memoria Descritiva sobre o levantamento 
da Planta da Cidade do Porto, e repartição da Planta da Cidade, 12 de Março 
de 1890.
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concluídas, planeadas para os anos subsequentes. O 
, 1881, é classificado, por 

muitos, como o primeiro plano para a cidade10, do qual a Carta 
de 1892 constitui o único documento desenhado que aborda 
as suas propostas. Desta forma, a Carta de 1892 é o primeiro 
testemunho cartográfico que abrange, com rigor, a expansão 
ocidental da cidade apresentando o sector urbano da RGJ e 
a sua relação com a globalidade da cidade, contendo, ainda 
uma margem de previsão dos anos posteriores à realização da 
Carta.

Na Carta de 1892, surgem, pela primeira vez representadas, 
várias estruturas da cidade que, até então, nunca o tinham 
sido, tanto pela reduzida abrangência das antigas cartas, como, 
também, pela novidade que constituíam essas estruturas.  
A Carta de 1982 contém já representados os seguintes 
elementos urbanos: a estrada da Circunvalação que viria a 
definir o limite administrativo da cidade a norte do rio Douro; 
as pontes, rodoviária Luís I (1886) e ferroviária D. Maria (1877); 
os quartéis, da Infantaria (R. do Triunfo) e da Regeneração (Pç. 
da República); os hospitais, do Conde Ferreira, Militar, e de 
Sto. António; as gares e estruturas ferroviárias, da Boavista e 
do Pinheiro de Campanhã; os mercados, do Bolhão, do Anjo, 
de Ferreira Borges e do Peixe; as instalações portuárias: da 
Alfândega Nova (Miragaia); os cemitérios (oriental, 1839 e 
ocidental, 1855); as instalações industriais, as ilhas e, ainda, a 
representação da marginal de Vila Nova de Gaia, com o mesmo 
rigor que foi aplicado à cartografia da cidade do Porto. São, 
também, visíveis alguns aspectos da organização do território, 
como a dispersão de povoamentos em torno da cidade, na 
região Norte, pelos caminhos que se dirigiam às muralhas 

, reveladores da 
, conferindo “uma estrutura perfeitamente rural a 

norte da linha da Boavista/Marquês”11. Observam-se também 
as várias  nobres, na região ocidental, algumas das 
quais viriam mais tarde a desaparecer.
10 Ricardo Araújo Figueiredo, doportoenaoso.blogspot.pt, 17/08/2010.
11. Rui Tavares, “A topográfi ca da cidade do Porto de 1892 - uma base 
cartográfi ca para a gestão urbanística municipal”. versão catálogo 2011, p. 5
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O sector da cidade onde se localiza hoje a RGJ, afigura-se, em 
1892, como uma área essencialmente rural, com um potencial 
de expansão urbana já bastante vincado, traduzido pela presença 
das duas artérias de ligação com a região da Foz Velha: a Rua 
do Campo Alegre (RCA) e a nova Avenida da Boavista (AB). A 
ramificação da AB e da RCA  para a Rua António Cardoso e 
para Travessa homónima enfatizam o processo, em curso nessa 
data, de urbanização destes espaços. Nesta região sobressai, 
também, a presença de . A restante área do sector é, 
dominada pelo , que se reflecte no desenho 
dos restantes espaços de circulação nele presentes, mais 
concretamente os caminhos rurais. Estes caminhos rurais para 
além de viabilizarem a circulação entre terrenos, materializam a 

, reforçando a constituição 
de um tecido global irregular. A esta realidade rural sobrepõem-
se, como foi referido, as novas artérias urbanas, a AB e a R. 
António Cardoso, com um traçado claro e intencional, que não é 
resultado do , nem essencialmente da geografia, mas 
sim de uma rigorosa planificação urbana. O das 

 do Cemitério de Agramonte perdura, com bastante 
similitude, actualmente, dado que este espaço, por ser pouco 
qualificado, acabou por ser descurado, revelando hesitações 
nas decisões de planeamento adoptadas e, evoluindo, por essa 
razão, mais espontaneamente. 

Nesta época, a AB apresenta-se incompleta no seu último troço 
e pouco urbanizada, constituindo, apesar disso, um importante 
eixo do 12, com um  essencial na expansão 
ocidental da cidade. A Avenida constitui uma nova artéria de 
ligação à Foz atravessada pelo eléctrico13, encontrando-se 
urbanizada, esporadicamente, por  do  de 
duas frentes, em lote estreito e profundo e, pontualmente, por 

 que reproduzem a mesma tendência da RCA. 

A RCA, por sua vez, era também, uma importante via do 

12 Francisco Barata Fernandes, Transformação e permanência na habitação 
portuense: as formas da casa na forma da cidade, 2ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 1999, p. 73
13 Ricardo Araújo Figueiredo, doportoenaoso.blogspot.pt, 14/05/2010.
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14, e apresentava, na época, um tipo de urbanização 
semelhante ao da Avenida (embora mais antigo). Enquanto 
o traçado desta última, revela regularidade, a RCA evidencia 
uma conformação mais fortuita e irregular, cuja principal regra 
de implantação resulta da morfologia dos terrenos e dos seus 
limites de propriedade. Estes dois eixos urbanos expressam 
o desejo das famílias abastadas de residir fora da 

 e , procurando nos terrenos rurais, mais 
saudáveis, durante o percurso para a Foz, o lugar para os seus 

, independentes e ajardinados.  

A R. António Cardoso (RAC), surge como um arruamento 
transversal à Av. da Boavista e à RCA, que concretiza a 
interligação entre elas. O desenho da RAC relaciona-se com o 
traçado da AB, sendo concebido perpendicularmente a esta e 
orientado para o  da Família Andresen na RCA. Desta 
forma, a relação de perpendicularidade atribui a preponderância 
à AB na decisão do traçado e, ao se alinhar com o antigo o 
antigo  da RCA, expressa o desejo de comunicação 
deste com a referida avenida. A RAC exibe um traçado de 
geometria simples e clara. Esta rua não apresenta, à data, 
nenhuma urbanização. Apesar deste facto, aparece, já, uma 
rua secundaria, a Travessa António Cardoso, também, sem 
edificado, que irá, mais tarde, dar origem à actual R. António 
Patrício, mas que, pela ausência de outros arruamentos onde 
desembocar, apresenta uma configuração diferente da actual, 
atalhando por caminhos entre o parcelário e finalizando o 
seu percurso, de novo, na AB. Estas duas vias expressam a 
intenção de urbanizar a zona, ainda rural, envolvente da AB. A 
RGJ é de desenvolvimento posterior, existindo, já, no entanto, 
o  de Pedro Maria da Fonseca Araújo, de onde esta 
partirá, em direcção à AB.

Pelo contrário, o Cemitério de Agramonte (1855) está já 
presente em 1892, encontrando-se associado à configuração 
da Rotunda da Boavista. O Cemitério de Agramonte integra 

14 Francisco Barata Fernandes, Transformação e permanência na habitação 
portuense: as formas da casa na forma da cidade, 2ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 1999, p. 73 
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um conjunto de dois cemitérios públicos (oriental e ocidental), 
projectados para a cidade, em resposta à proibição de início 
do séc. XIX, decretada pelo , de enterrar os 
mortos nas igrejas, por razões de higiene pública. O cemitério 
abrange uma zona considerável entre a Avenida e a RCA, nas 
proximidades da Rotunda. Os respectivos limites NO e NE 
permanecem até hoje, no entanto, os restantes limites foram 
dilatados. Por esse motivo, a delimitação SO e o caminho que 
lhe serve as traseiras, não correspondem à actual R. J. Martins 
Branco.

O ambiente destes espaços afigura-se, no final do séc. XIX, 
ainda, bastante rural, ocupado por terrenos agrícolas em 
parcelas irregulares, por , por  com jardins 
geometrizados, por zonas florestais e por pontuais troços 
de edificação mais intensiva, com casas de duas frentes, 
em . Alguns destes lotes revelam-se 
densificados através do preenchimento das suas traseiras, com 

 e , traduzindo as realidades urbanas típicas da 
influência do processo de industrialização. Esta região particular 
da cidade destaca-se, nesta época, relativamente à globalidade 
do município, pela frequência de construções isoladas, com 

 privado, do tipo .
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1928Plano

Fig. 4. Planta da Cidade do Porto, excerto 
da planta, João José Mendonça Cortês, 
1903, in AHMP.

, João José Mendonça 

Cortês, 1903

A  de 1903 é realizada à escala 
1:25000, apresentando um menor grau de detalhe que a 
Carta Topográfica de 1892. Nesta planta, a cidade revela os 
seus limites consolidados, estando já integradas as freguesias 
de Nevogilde, Ramalde e Aldoar e concluída a Estrada da 
Circunvalação, registando, assim, as 15 freguesias do Porto, 
que se mantêm, actualmente, quase inalteradas.

Observa-se pela Planta, que em 1903, encontra-se rasgada, 
até à Fonte da Moura, a Av. da Boavista (AB), planeada e 
iniciada a R. Júlio Dinis, apenas principiada e urbanizada no 
extremo Norte, a RGJ. Por outro lado a R. António Patrício, 
correspondente à antiga Trav. António Patrício, está, também 
projectada, começando na R. António Cardoso e terminando na 
RGJ, enquanto que o seu anterior atalho, em direcção à Av. da 
Boavista, que viria mais tarde a ser substituído pela R. António 
José da Costa, permanece urbanizado. Na zona mais central 
da RGJ, surge planeada a R. Soares dos Paços. O contacto 
com o Cemitério de Agramonte não manifesta a conotação 
de espaço urbano indesejado, que mais tarde adquiriu, dado 
que os pequenos arruamentos se projectam estendidos até ele, 
facilitando a sua visibilidade.

Fig. 4.

Fig. 5.  Evolução da tra-
vessa António Cardoso 
para as ruas António 
Patrício e António José 
da Costa. Excerto dos 
documentos: Carta 
Topográfi ca da cidade 
do Porto, Augusto 
Gerardo Telles Ferreira, 
1892, Planta da Cidade 
do Porto, João José 
Mendonça Cortês, 
1903, Variante ao Plano 
de Arruamentos entre 
a Avenida e o Campo 
Alegre, Serviço da Carta 
da Cidade, CMP, 1928, 
in AHMP e Planta Topo-
gráfi ca, CMP, Serviços 
Técnicos, Leitão Nobre, 
1937.

Fig. 5

1903

1892

1937

Carta/Planta

Carta/Planta

Carta/Planta
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A RGJ evidencia um traçado linear transversal à AB e à R. do 
Campo Alegre (RCA), materializando a ligação do  de 
Pedro Maria da Fonseca Araújo à R. João de Deus (RJD) e à 
AB. Ao contrário da R. António Patrício, a RGJ não exprime a 
mesma regra de coesão com a AB, não procurando, no seu 
desenho, relações de perpendicularidade mas, simplesmente, 
coligando o  com esta artéria urbana e com a RJD.

Nesta data, a RGJ estava já iniciada e o respectivo sector 
apresentava um grau superior de desenvolvimento da rede 
viária, assimilando a R. António Patrício e prevendo a abertura 
da R. Soares dos Paços. Estas revelam, pela sua linearidade, 
o desígnio de unir as ruas António Patrício e Guerra Junqueiro. 
Por sua vez, a RGJ e a RAC, ligam os  de 
Pedro M. da Fonseca Araújo e da Família Andresen, situados 
na RCA, à nova AB. Desta forma, a RGJ parte da localização 
do  de P. M. da Fonseca Araújo e termina na AB e na 
R. João de Deus.  
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Fig. 6. Planta Topográfi ca, excerto da Plan-
ta, CMP, Serviços Técnicos, Leitão Nobre, 
1937, AHMP.

, Leitão 

Nobre, 1937

A  de 1937 foi realizada nas escalas 1:10.000 
e 1:1000, recuperando um nível elevado de detalhe, próximo do 

.

A Av. da Boavista (AB) surge com um grau de urbanização 
superior, reflectido num acréscimo de , e também 
de edificado de duas frentes continuando, porém, a conviver 
com tecido rural. A extensão poente (em relação à RGJ) da AB, 
exibe uma assinalável presença de  e de edificado 
recuado, denotando uma alteração nos modos de construção, 
relativamente aos praticados na  condensada, 
e no primeiro troço da mesma Avenida, até, aproximadamente 
à R. António José da Costa. 

A RGJ, por seu lado, revela um nível de colonização do território 
rural bastante considerável, relativamente a 1892. A margem 
poente apresenta-se praticamente urbanizada, ao invés da 
margem nascente, situada nas proximidades do Cemitério de 
Agramonte, que manifesta um visível desinvestimento. Este 
edificado assume-se, maioritariamente, recuado, situado em 
parcela estreita. No entanto, se observarmos as suas licenças de 
obras de forma mais pormenorizada, verificamos que apesar de 
serem edificados em lotes estreitos, correspondem a moradias 

Fig. 6.
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isoladas ou geminadas de 3/4 frentes, com direito a jardim 
privado em seu redor. Nesta data, terão já surgido na rua, os 
equipamentos mais marcantes que aparecem quase solitários, 
na margem nascente: a nave inicial da Igreja do Santíssimo 
Sacramento posteriormente ampliada; a Sinagoga (192915), 
acompanhada no seu lado direito, pelo Colégio Alemão (193116), 
que mais tarde será encerrado e, posteriormente, construído e 
reaberto mais a Sul, na mesma rua. Nesta margem, encontra-
se um conjunto habitacional, em , cuja data de aprovação 
do projecto é de 190917. 

Por outro lado, a R. António José da Costa aparece na Planta 
Topográfica, substituindo o anterior desvio, de carácter rural, 
no  da antiga travessa António Cardoso. Esta rua 
surge, apenas, urbanizada ao longo da margem poente, por 

em edificado contiguo. A configuração 
dos arruamentos do Bairro de Hollywood em , 
resultante do processo camarário 

, de 1936(37), encontra-se já prevista nesta 
Planta, mas, irá sofrer algumas alterações, no decorrer da 
sua planificação, até chegar a uma estrutura estabilizada, que 
perdura na actualidade.

15 Li. 477/1929.
16 Li. 924/1931.
17 Li. 479/1909.
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, 1939

Em 1939 foi realizada uma representação fotográfica, sob a 
forma de uma compilação de fotografias aéreas, cobrindo a 
totalidade da cidade. As fotografias encontram-se organizadas 
de acordo com as coordenadas geográficas, em longitude (f), 
numeradas de 0f a 33f e em latitude (n), de 333n a 765n. A 
série chega, até nós, quase completa, no entanto, actualmente, 
no AHMP faltam precisamente as folhas f13n211 e f13n209 
(f13, de n211 a 205), relativas ao sector da RGJ, o que 
inviabiliza, no momento presente, a leitura global da situação 
urbana existente nesta data, através deste recurso.

Apesar deste facto, através da montagem de alguns excertos 
das fotografias disponíveis, é possível aferir que a R. António 
Patrício apresenta um grau de urbanização da margem Sul 
ligeiramente superior, e a R. Soares de Passos, o primeiro dos 
arruamentos aberto no Bairro de Hollywood (alinhamento DE do 
projecto 

e a Rua do Campo Alegre, CMP 1928), já se encontra, 
à data, consideravelmente urbanizado.

Fig. 7. Montagem com base na série de 
Fotografi as aéreas de 1939, in AHMP.

Fig. 7.
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, 1958

O  realizado em 1958, constitui uma representação 
a uma escala menos pormenorizada do que a 
de 1939. 

No Fotoplano, a Av. da Boavista (AB) afigura-se, neste sector da 
cidade, maioritariamente urbanizada, assim como a margem 
Sul da R. do Campo Alegre (RCA). Pelo contrário, a margem 
Norte desta rua apresenta, apenas, pequenos troços de 
território urbanizado, o que tem a ver com as vantagens que 
a margem Sul representa para a fenestração das construções. 
Ao nível da exposição solar, a margem Sul de uma rua revela-
se mais vantajosa dado que nestes casos a fachada Norte 
das habitações é a que faz frente com a rua, apresentando, 
simultaneamente constrangimentos de privacidade e fraca 
iluminação. Assim, a frente Sul, possivelmente, em conjunto 
com as frentes Este e Oeste, aproveita, livremente, a incidência 
solar. Desta forma, nesta rua, mantem-se a tendência de maior 
investimento na urbanização Sul do arruamento, verificada 
em algumas ruas E-O do Porto, nomeadamente a R. Álvares 
Cabral18. 

18 Maria do Carmo Marques Pires, A rua Álvares Cabral: 1895-1940: formas de 
habitar, 1ª ed. - Porto : Faup Publicações, 2000.

Fig. 8. Fotoplano 1958, Excerto do Fotopla-
no de 1958, in AHMP.

Fig.8.
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A margem poente da RGJ encontra-se totalmente urbanizada, 
enquanto que, a margem nascente, próxima do Cemitério 
de Agramonte, permanece indefinida, com arruamentos que 
mais tarde serão alterados. Todo o arruamento situado entre 
as ruas Guerra Junqueiro e António Cardoso, principalmente 
os do Bairro de Hollywood, afiguram-se concluídos e bastante 
urbanizados, concretizando com fidelidade o 

, de 1936(39). 

A margem Poente da R. António Cardoso, junto da actual 
Unidade Residencial do Bessa, está, à data, pouco urbanizada, 
por dificuldades resultantes do elevado declive do terreno.
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da 

CMP, 1979

A  é uma 
carta de assinalável detalhe, realizada pela Divisão de Gestão 
e Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal do Porto 
(DGPU-CMP), à escala 1:2000 e 1:1000, recuperando o nível 
de pormenor do , sendo executada com base numa 
cobertura fotográfica, de Setembro de 1979, obtida através de 
aeronaves. Esta carta não é apresentada nesta dissertação 
porque não nos foi disponibilizada a tempo da realização da 
prova.

Fig. 9. Esquema relativo à Carta do Levan-
tamento Aerofotogramétrico de 1979,  reali-
zado com base em “A evolução das formas 
urbanas de Lisboa e do Porto nos séculos 
XIX e XX”, Vítor Oliveira.

Fig. 9.



78 Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência

, 1998

A  apresenta-se como uma 
realizada, ao nível nacional, pelos Serviços Cartográficos do 
Exército, actualizada, com regularidade, ao longo do século 
XX, que consiste na única cobertura completa do território 
continental na escala 1/25 000, materializada num total de 
632 folhas. A  apresenta um grau de detalhe 
reduzido, expresso ao nível dos  e  e do sistema 
viário, excluindo . A Planta do Porto corresponde à 
folha 122.

A  de 1998, apresenta a Ponte da Arrábida e 
a Via de Cintura Interna (VCI), na margem Norte do Douro, 
já concluídas, surgindo também, durante a década de 90: 
em 1991, 1995 e em 1996, os edifícios das Faculdades de 
Arquitectura, de Letras e de Ciências, do pólo universitário III 
da Universidade do Porto, a sul da R. do Campo Alegre (RCA).

Em 1998 acrescentava-se, já totalmente urbanizada, à excepção 
de um lote, a margem nascente da RGJ, onde aparecia edificado 
o actual Colégio Alemão, ao lado do Bairro da Associação 
de Moradores da Zona do Campo Alegre (AMZCA) e já não 
constava o antigo Colégio Alemão. No sector Sul da mesma 

Fig. 10. Carta Militar, Excerto da folha 
122-Porto, 1998, in Instituto Geográfi co do 
Exército (IGeoE).

Fig. 10.
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margem surge uma faixa de moradias e as sete  da 
margem Norte R. do Campo Alegre. A R. João Martins Branco, 
contígua às traseiras do Cemitério de Agramonte, assiste a 
um desvio da sua direcção na chegada à RGJ, de forma a 
condicionar a presença do cemitério no campo visual da RGJ e 
permitir a edificação do bairro da AMCA. 

O Bairro de Hollywood encontra-se, à data, concluído na 
Carta Militar, assim como a de serviços do Instituto 
da Segurança Social, e os habitacionais da Unidade 
Residencial do Bessa. A Av. da Boavista surge urbanizada, em 
alguns troços da margem Norte, por edifícios de duas frentes, 
em sistema de distribuição em  inseridos 
nas modalidades de implantação do  pré-
existente, cumprindo, assim, um critério de continuidade com 
as construções envolventes. Também, a margem Norte da R. 
António Patrício e a margem nascente da R. António José da 
Costa afiguram-se, edificadas, por um conjunto de construções 
recuadas, de duas frentes, em sistema de distribuição de 
acesso vertical múltiplo. 

Podemos concluir que as margens Norte das: RCA, Av. da 
Boavista e R. António Patrício, assim como as margens 
Nascente das: RGJ e R. António José da Costa, e a margem 
Poente da R. António Cardoso, apresentam uma evolução 
muito notória durante as décadas de 60, 70, 80 e 90, 
caracterizando-se por uma ocupação mais tardia, relativamente 
às restantes regiões urbanas do sector, em apreço, factor que é 
responsável por lhes conferir, de uma forma geral, volumetrias 
de maiores dimensões. A urbanização extemporânea destes 
espaços urbanos está parcialmente relacionada, com questões 
desfavoráveis ao seu desenvolvimento, tais como: orientação 
solar, desníveis acentuados, e contexto urbano de proximidade 
indesejável, como é o caso do Cemitério de Agramonte.
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, CMP, 2008

A  de 2008, é uma fonte mais detalhada e 
rica de informação do que a , ainda assim, o rigor 
e a pormenorização são reduzidos, apresentando uma fraca 
legibilidade quanto à divisão de propriedade. 

Esta Fotografia, regista, já, a actual , edifício 
 da Rot. Da Boavista, concluído em 2005, assim como, 

em fase inicial de construção, o edifício que lhe faz traseira: a 
sede da EDP no Porto. O edifício que remata, a Sul, a Unidade 
Residencial do Bessa encontra-se, também, já concluído. 

Na região Nordeste da RGJ, surge o traçado final da R. 
Monsenhor Fonseca Soares (rua lateral ao Cemitério de 
Agramonte), terminando na R. de Agramonte. Verifica-se, 
também, ali a presença de um edifício comercial, de proporções 
consideráveis, utilizando um dos antigos edifícios industriais 
pré-existentes.

Fig. 11. Fotografi a aérea, 2008, Excerto in 
sigweb.cm-porto.pt/mipweb/.

Fig. 11.
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, CMP, 2014

A , actual, consiste numa base 
cartográfica digital, em formato CAD, com 64 categorias de 
informação, elaborada com base em fotografias aéreas, 
frequentemente actualizadas, constituindo um documento 
exaustivo de informação planimétrica, altimétrica e qualitativa. 
Na Planta actual detectam-se alterações de pequena dimensão 
face à Fotografia aérea, dado que estes tecidos edificados se 
encontram, praticamente, consolidados desde os anos 70.

Mais recentemente, foram criados alguns pequenos conjuntos 
habitacionais: o conjunto de moradias , 
e o condomínio fechado , constituído por blocos 
habitacionais de sistema de distribuição em acesso vertical 
múltiplo e por equipamentos de apoio à habitação. É notória, 
portanto, a ocupação tardia de terrenos anteriormente 
desaproveitados, contíguos às traseiras do Cem. de Agramonte, 
por projectos habitacionais de conjunto, destinados a classes 
sociais altas, oferecendo a oportunidade de viver numa 
habitação modernizada próxima da Av. da Boavista. O Colégio 
Alemão viu-lhe adicionado, também, mais um pavilhão ao seu 
complexo. 

Fig. 12. Planta da Cidade do Porto, CMP, 
2014, Excerto da Planta Geral in sigweb.
cm-porto.pt/mipweb/.

Fig.12.
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Traçado da 

A Rua de Guerra Junqueiro estava já aberta no seu extremo 
Norte, sem nome atribuído, em 1903, referenciando-se como a 
Rua que liga a R. do Campo Alegre à R. João de Deus1. Assim, 
continua sem designação nas Licenças de Obras, até meados 
dos anos 20, altura em que surge a primeira construção referida 
à R. de Guerra Junqueiro2. No entanto, não encontramos de 
momento, no AHMP, qualquer testemunho do planeamento do 
traçado da Rua.

, 26/03/1903

O
, é um plano realizado sob a responsabilidade do Município, 

aprovado em 26/03/1903, do qual não encontramos, à data, 
registo no AHMP, mas apenas referência indirecta nos planos 
camarários subsequentes. 

1. A RGJ é também referida dos seguintes modos: em Li-1908/908, como Rua 
em Abertura; em LO-1909/718, como Rua nova Particular ligando a Avenida 
da Boa Vista com a Rua do Campo Alegre, no prolongamento da R. João de 
Deus; em Li-1909/479, como Rua Particular contigua à Rua Joao de Deus e à 
Avenida da Boa-vista; em Li-1915/179, como Rua que liga a Avenida da Boa 
Vista à Rua do Campo Alegre, em frente à rua João de Deus; e em Li-1920/565, 
como Rua Particular.
2. Em 1924 surge a primeira Licença de obras relativa a um “prédio” referido 
à  Rua de Guerra Junqueiro, antiga Rua Particular, in Planta Topográfi ca da 
LO-1351/1924.

2.1.2. Planos e projectos sobre o sector

Fig. 13. Planta Topográfi ca, relativa a uma 
moradia de Daniel Alves Carlos Moreira, 
denominando a R. de Guerra Junqueiro 
como Rua particular, na licença LO-
595/1920, in AHMP.

1903

Fig. 4. (Pag. 70-71) Planta da Cidade do 
Porto, excerto da planta, João José Men-
donça Cortês, 1903, in AHMP.

Fig. 3. (Pag. 64-69) Carta Topográfi ca da 
cidade do Porto, excerto da planta, Augusto 
Gerardo Telles Ferreira, 1892, Excerto da 
Carta, in AHMP.

1892



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 83

, A.C. da Cunha 

Moraes, 1916

Em 1916, o Eng. A. C. da Cunha Moraes, por iniciativa 
própria, apresenta um plano baseado no traçado de avenidas 
arborizadas, ruas e passeios pitorescos, praças, rotundas e 
jardins públicos, segundo critérios que considera estarem de 
acordo com um espaço urbano moderno, para os padrões da 
época. O seu plano desenha-se no âmbito dos 
do séc. XIX.

Cunha Moraes assume a procura de “uma cidade com aspecto 
de vida, verdadeiramente moderna.”2, notando o deficit que a 
cidade,  tem tido na sua qualificação. “tão 
descurada … nos seus vitais interesses”3. Para a realização 

1 A.C. da Cunha Moraes, “Os Melhoramentos da Cidade do Porto”, Porto 
Typografi a Pereira, 1996, p. 6.
2 Idem, p. 7.
3 Idem, p. 11.

Fig. 14. Planta de novas ruas e avenidas na 
cidade do Porto, in “os melhoramentos da 
Cidade do Porto”, A. C. da Cunha Moraes, 
1916.

Fig.14.
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do plano, segue a referência de Cloquet no que respeita à 
relação caracter-finalidade do , prevendo 
para a cidade: “Largas «avenidas», arborizadas; «boulevards», 
para grande circulação; «passeios públicos» de configuração 
irregular, com logares de repouso e silêncio; «ruas» de prédios 
de modesto aluguer; «ruas tranquilas», de casas particulares; 
«ruas de luxo», ostentando habitações com jardim à frente”4, 
correspondendo aos “requisitos para uma cidade com aspecto 
de vida, verdadeiramente moderna.”5

Cunha Moraes atribui à Urbanização Poente, o papel essencial 
na expansão da cidade, pelo que apresenta um  de 
avenidas e praças, que permite realizar a colonização do território 
a ocidente do Porto, assim como articular, correctamente, esta 
área com o centro histórico. O plano deparou-se com algumas 
dificuldades técnicas (ao nível da caracterização altimétrica 
do terreno) que implicaram uma “inspecção do terreno e em 
condições muito sumarias”6, servindo de justificação para 
possíveis deficiências no traçado das  e .

Dito isto, o engenheiro centra a sua proposta no traçado de 
uma segunda avenida a Poente, além da Av. da Boavista (AB), 
situada a Sul desta e ligeiramente a Norte da R. do Campo 
Alegre, que denomina de – . A esta 

atribui-lhe um  conduzindo à Foz, 
paralelamente à Avenida existente (AB) e, através da escala 
com que é concebida, atribui-lhe um papel crucial na expansão 
ocidental. Cunha Moraes, propõe a deslocação do centro da 
cidade para a –  – uma praça circular desenhada 
ligeiramente a Norte da Praça Carlos Alberto, obtendo uma 
articulação directa com a . Desta forma, a 

 executa uma ligação mais imediata entre o 
centro da cidade e a região Poente e consequentemente com 
a Foz do Douro.

Cunha Moraes confere a esta Avenida um protagonismo, 
concedendo-lhe um traçado monumental, desenhando-a 
4. Idem, p. 7.
5..Idem, ibidem.
6. Idem, p. 6.

Fig. 15. Ildefonso Cerdá, Plano de expansão 
de Barcelona, 1855. O Plano de Cunha Mo-
raes segue alguns dos aspectos do Plano 
de Cerdá, ao nível do traçado de expansão 
com estrutura ortogonal, que se revela 
atravessado por esporádicas diagonais es-
truturantes; in doportoenaoso.blogspot.pt/ .

Fig.15.
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como “interrompida ou cortada por praças e revestida de 
arborização”7 e dotando-a de uma largura única, inclusive na 
relação com a  Avenida da Boavista. Segundo Cunha Moraes, 
“(…) o «traçado rectilíneo» é o recomendado para as ruas 
monumentais de grande circulação (…)”8. As referidas praças 
e rotundas, para além de acentuarem o carácter grandioso, 
revelam fundamentalmente o objectivo crucial de quebrar a 
monotonia da longa Avenida que deve ser “suficientemente 
larga, para que eléctricos e automóveis possam circular com 
grandes velocidades, sem receio de chocarem-se, e onde 
também os peões encontrem um refúgio, ao centro, e em toda 
a sua extensão.”9 Esta  reflecte, portanto, o que 
o engenheiro considera ser o desenho de uma avenida numa 

 e acaba por contrastar, em vários aspectos, 
com a Av. da Boavista, nomeadamente, na monumentalização 
e generosidade da largura de canal, na diversidade espacial 
introduzida pelos frequentes espaços públicos de excepção e 
na ligação mais próxima com o centro da Cidade.

Para o Cemitério Ocidental, a Nascente da RGJ, Cunha Moraes, 
propõe a sua circunscrição num espaço arborizado, dado que 
“Os cemitérios não deviam confinar com ruas públicas e ainda 
menos estarem delas separados apenas por gradeamentos. 
Sendo destinados ao repouso e ao silêncio, melhor ficariam 
circundados de arvoredo, como figuro no Cemitério Ocidental, 
no logar que ocupa na planta.”10 e, desta forma, não prevendo 
a existência de qualquer relação com a RGJ. Importa referir 
que, à data, existiam já ruas contíguas às traseiras e à frente 
do Cemitério de Agramonte, ou Cemitério Ocidental, pelo que 
esta opção se assume como uma crítica ao modelo existente. 

A  constitui o ponto fulcral de toda a proposta, 
de onde partem outras seis vias para: Norte, Oeste, Sudoeste, 
Sul, Sudeste e Este, das quais, as últimas quatro, acedem ao 
centro histórico. A partir da mesma praça, dirige-se “(...) para o 
«Norte» - uma larga Avenida (a Avenida Central) que prolonga-se 
7. Idem, p. 7.
8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem.
10 Idem, p. 10.

Fig. 16, 17 e 18. Esquemas relativos: à 
Planta da Cidade do Porto, de João José 
Mendonça Cortês, 1903, e ao plano, “os 
melhoramentos da Cidade do Porto”, de A. 
C. da Cunha Moraes AHMP e AGMP.

Fig.16.1.

Fig.17.1.

Fig.18.1.

Fig.17.2.

Fig.18.2.

Fig.16.2.
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até ao Monte Cativo, e termina noutra Praça egual à Central.”11. 
Ao longo deste percurso, a  atravessa o eixo 
da Boavista, nas proximidades da Praça da República. Esta 
segunda avenida, de traçado menos longo mas mais largo, 
adquire, também, um  fundamental na proposta, ao 
mesmo tempo que se assume fortemente interventiva, nas 
estruturas urbanas já existentes e consolidadas.

Quanto à relação da região Poente com a margem Sul do Rio 
Douro, o engenheiro aborda a criação de uma ponte que liga o 
“(…) Monte  da Arrábida com Candal, e avenidas que com essa 
ponte se dirijam, cujo traçado só poderá ser indicado depois 
de estudada a ponte (…)”12, optando por não aprofundar o seu 
desenho.

O traçado já conhecido da RGJ afigura-se, neste plano, como 
responsável, pela interligação da Av. da Boavista, com a nova

, usufruindo de uma das rotundas que interceptam a 
 e que, a ambas, atribui um estatuto monumental. 

A RGJ não é interrompida por nenhuma outra, o que reflecte 
mais a intenção de conexão da Av. da Boavista com a nova 
Avenida, do que o desenvolvimento da rede viária secundária de 
suporte à área residencial, visível no actual Bairro de Hollywood. 
Este sistema de travessia entre os dois eixos repete-se a poente 
da RGJ, configurando duas novas ligações N-S à  prevista 
do Monte da Arrábida e, consequentemente, à rede nacional 
de estradas, utilizando a rua António Cardoso e, uma outra, 
concebida, paralelamente, entre esta e a RGJ. Uma vez mais, 
se faz uso da monumentalização dos espaços na concepção 
desta nova entrada na cidade, destinando-lhe espaços públicos 
de consideráveis dimensões.

Este plano, resultou de uma iniciativa espontânea de Cunha 
Moraes, engenheiro oriundo de uma família de proprietários da 
Fábrica de Fiação A. C. da Cunha Moraes, em Gaia. O facto 
de se ter auto proposto para a elaboração do plano justifica, 
parcialmente, a maior liberdade com que este é realizado, “(...) 

11 Idem, p.8.
12 Idem, p.10.



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 87

podendo ser fruto de exageradas aspi rações”. O engenheiro 
pretendia que o Plano “fosse todavia a indicação das 
necessidades existentes, cuja satisfação se impõe num futuro 
mais ou menos distante, e pela força imperiosa da expansão 
citadina.”13

O projecto assume, desta forma, uma atitude ligeiramente mais 
crítica e orientadora e menos focada no rigor e nos aspectos 
técnicos da execução. 

13 Idem, p.5
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Fig. 19.  Variante ao Plano de Arruamentos 
entre a Av. da Boavista e a R. do Campo 
Alegre, Serviço da Carta da Cidade, CMP, 
1928, in AHMP.

, 3ª Repartição 

Técnica - Serviço da Carta da Cidade, CMP, 

14(26)/10/1928 – 09/11/1928.

(localizado no Bairro Ocidental, Freguesias de Lordelo e Massarelos. Planta e 
Perfi s Longitudinais)

O processo 
 consiste num pequeno 

plano, do tipo  para esta zona, desenvolvido 
pelo Serviço da Carta da Cidade, na sequência de um Plano 
aprovado em 26/03/1903, do qual não encontramos registo. 
No processo de , iniciado a 
14 de Outubro de 1928, são propostos três novos arruamentos, 
apresentados (a vermelho) em planta e perfil, que obtiveram 
aprovação do executivo camarário a 9 de Outubro, do mesmo 
ano. Neste plano foi “Prejudicada a rua entre os pontos DE pelo 
projecto aprovado a 28/03/1930”14, o processo nº111. 

O presente processo vem, então, propor os novos arruamentos 

14 Variante ao Plano de Arruamentos entre a Avenida e o Campo Alegre, 
aprovado a 1903/03/26, 3ª Repartição Técnica - Serviço da Carta da Cidade, 
1928/11/9, AHMP, f. 1.

A B

C

D E

Fig.19.

Planta
1903

Fig. 4. (Pag. 70-71) esquema baseado na 
Planta da Cidade do Porto, João José Men-
donça Cortês, 1903, in AHMP.

Plano -1928

Fig. 3. (Pag. 64-69) esquema baseado 
na Carta Topográfi ca da cidade do Porto, 
Augusto Gerardo Telles Ferreira, 1892, in 
AHMP.

Planta
1892
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AB, BC, e DE, que interceptam a RGJ. O alinhamento DE, 
atravessaria o centro da zona que viria a ser ocupada pelo 
Bairro de Hollywood e estender-se-ia até ao Cemitério de 
Agramonte, enquanto que AB surgiria mais a Norte e sofreria 
uma inflexão na RGJ, prolongando-se para o alinhamento das 
traseiras do cemitério, formulando o segmento BC. O sistema 
de arruamentos planeado, desenha-se em traçado linear, 
proporcionando a travessia do bairro e a comunicação com 
o Cemitério de Agramonte, constituindo, juntamente, com a 
Trav. António Cardoso (actual R. António Patrício), uma grelha 
de paralelas transversais à RGJ e R. António Cardoso, com 
um ritmo, aproximadamente, constante. Apenas o troço do 
alinhamento DE situado entre a R. António Cardoso e a RGJ, 
e o troço de BC que se afigura contíguo ao cemitério seriam 
rasgados.
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, 3ª Repartição 

Técnica - Serviço da Carta da Cidade, CMP, 

1930/03/25-1930/03/28, processo nº 111

(Planta à escala 1/2500, Bairro Ocidental, Freguesias de Lordelo e Massare-
los.)

Aos “alinhamentos aprovados” AB, BC e DE, em 1928/11/09, 
o Projecto de Arruamentos nº111 vem propor, em 25 de Março 
de 1930, a inclusão de duas perpendiculares ao alinhamento 
DE: GH e EI, que ligam DE com a R. do Campo Alegre (RCA), 
conseguindo, posteriormente, a sua aprovação a 28 do mesmo 
mês. O alinhamento GH é referido como “(...) prejudicado pelo 
projecto aprovado a 5/9/1931”15, nº 611, dado que viria a 
sofrer uma deslocação. 

Os dois novos alinhamentos permitem a urbanização da zona 
Sul do espaço que viria a ser ocupada pelo Bairro de Hollywood, 
assente numa outra estratégia, distinta da praticada, até então, 
nos anteriores planos. Neste plano pretende-se facultar a 

15 Projecto de Arruamentos entre a Travessa António Cardoso e a R. do Campo 
Alegre,1930, AHMP, planta, f.2.

Fig. 20. Projecto de Arruamentos entre a 
Trav. António Cardoso e a R. do Campo 
Alegre, 1930, Serviço da Carta da Cidade, 
CMP; in AHMP.

Fig.20.
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penetração pela RCA em vez de estabelecer a circulação entre 
as duas ruas: António Cardoso e Guerra Junqueiro, presente 
nas propostas de 1903 e 1928). 

Mais tarde, no ano de 1935, em comunicações dirigidas ao Eng. 
Chefe da Repartição de Engenharia, são referidas hesitações 
relativamente à realização dos arruamentos BE e EI. As razões 
das indecisões, apresentadas pelo Eng. Chefe do Serviço da 
Carta da Cidade, oscilam entre a necessidade de ampliar o 
cemitério, e a relutância, já manifestada igualmente por A. C. da 
Cunha Moraes a 1916, em construir um arruamento residencial 
contíguo ao cemitério: 

16 Projecto de Arruamentos entre a Travessa António Cardoso e a R. do 
Campo Alegre,1930, AHMP, Comunicação do Eng. Chefe do Serviço da Carta 
da Cidade, dirigida ao Eng. Chefe da Repartição de Eng, 27/07/1935.
17 Idem, Informação pelo Eng. Chefe do Serviço da Carta da Cidade, dirigida 
ao Eng. Chefe da Repartição de Eng, 15/08/1935.
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, Serviço da Carta da Cidade, CMP, 1931/02/06 

– 1935/07/23

O Projecto de arruamentos de 1931, vem acrescentar um 
novo alinhamento, deslocar para nascente um alinhamento 
anteriormente aprovado (GH - R. de Guilherme Braga) e promover 
a urbanização desta área através da cedência de terrenos pelos 
proprietários. O projecto foi iniciado a 06/02/1931 e consegue 
a aprovação a 1931/09/0518.

Neste processo, António de Bessa Ribas oferece terrenos para a 
abertura da Rua de Soares Passos (DE). Também Helena Ribas 
de Figueiredo, Manuel Dias Bessa Ribas e Maria Amélia da Silva 
Ribeiro Vilar, disponibilizam terrenos para a abertura das ruas: 
Guilherme Braga e António Nobre (GH e a sua transversal).

A proposta de projecto é datada de 08/08/1931 e é, também, 
apresentado um requerimento subscrito por António Carlos 
Gaifém Pires, solicitando alteração do alinhamento da nova rua 
com a RGJ, por lhe convir na administração dos seus terrenos, 
o que veio a resultar no seu deslocamento para Nascente.

18 in Projeto de arruamentos na zona compreendida entre as ruas António 
Cardoso, Guerra Junqueiro e Campo Alegre. consultado em 25/09/2014 in 
gisaweb.cm-porto.pt

Fig. 21. A Planta do Projecto de arruamentos 
na zona compreendida entre as ruas António  
Cardoso, Guerra Junqueiro e Campo Alegre, 
de 1931, não nos foi facultado a tempo 
da realização desta prova, aferindo-se as 
respectivas opções através de referências 
indirectas em planos posteriores. (Fig. 26).

Fig. 30. (pag. 100) Cópia do projecto de
arruamentos de 1931, constante no Plano 
de Urbanização de 1937, na qual se esbo-
çam as alterações do Plano de 1937. Este 
desenho inclui o projecto de arruamentos 
de 1930 (a preto), o projecto de 1931 (a 
vermelho) e o plano de 1936(39) (a lápis), 
in Plano de Urbanização da zona compre-
endida entre a Rua de Guerra Junqueiro e 
Cemitério de Agramonte, 1936/37 AHMP. 

Fig. 21.

1931
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, Ezequiel de 

Campos, 1932.

O “Prologo ao Plano da cidade do Pôrto” constitui um 
 para a globalidade da cidade, delineando as várias 

frentes de expansão. Este plano engloba no processo de 
concepção, uma investigação prévia que incide sobre factores 
económicos, tecnológicos, culturais, territoriais, geográficos, 
complementados com previsões das respectivas evoluções. A 
investigação introdutória, cuidadosamente estruturada, revela 
uma especial preocupação com a assertividade e o rigor do 
trabalho. Assim, o presente plano, constitui, à semelhança 
do anterior, um  de ruas e avenidas, sendo no 
entanto, de âmbito mais alargado que o de A. C. da Cunha 
Moraes de 1916, alcançando uma aproximação elevada à 
realidade urbana, um apuramento metodológico acentuado, e 
revelando um relativo interesse no estudo do zonamento. O 
seu processo encontra-se baseado em três fases: o estudo do 
existente através da “Planta actualizada da Cidade, o Plano 
Geral da Cidade e o Plano Final”19, incluindo, estes dois últimos, 
respectivamente, a fase de projecto e de delineação final do 
Plano. Estes procedimentos atendem aos recursos financeiros, 
o faseamento das obras, os processos camarários, assim como 
as entidades responsáveis pela concretização. A exposição da 
metodologia do projecto20 revela um interesse singular, na 
19 Ezequiel de Campos, “Prólogo ao plano da Cidade do Porto”, Empresa 
Industrial Gráfi ca do Pôrto, L.da, 1932, p. 8. 
20 “Ao mesmo tempo que a planta «actualizada», faz-se o estudo do ambiente 

Fig. 22. Traça das Ruas Primárias da Cida-
de do Porto, Prólogo ao Plano da Cidade do 
Pôrto, Ezequiel de Campos, 1932, excerto 
do Plano, CMP.

Fig. 22.
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medida em que enumera os diversos parâmetros do estudo 
prévio do projecto. 

O plano confirma a grande tendência de crescimento da cidade 
para poente, apesar deste facto, contém uma estratégia de 
expansão, abrangente, incluindo toda a amplitude do território 
envolvente da cidade. O plano consiste numa visão táctica 
assente no desenho de  até 
ao , articuladas com , que 
permitem conectá-las e ligar regiões urbanizadas, dispersas 
pela  da cidade. Estas linhas estratégias são, ainda, 
acompanhadas, de um conjunto de propostas de reforma para 
a zona antiga e de algumas considerações de zonamento. 
Como afirma Antão de Almeida Garret em 1979, referindo-se ao 
processo de Ezequiel de Campos: “Entendeu-se ser necessário 
completar esse sistema de vias principais de penetração com 
ruas de circulação concêntrica de distribuição e interligação.”21

Ezequiel de Campos procurava, “em esquiço um plano de ruas 
principais que devem facultar a circulação das pessoas e das 
coisas com rapidez e segurança, confortável e economicamente 

natural, económico e social da cidade, do seu valor urbano em si e no seu 
relacionamento regional; a avaliação do seu destino futuro, da sua grandeza de 
expansão e do rumo que deve levar dentro de si em relação com os povoados 
periféricos: tudo enquadrado na política geral e própria do país e da região.
O plano geral compreende o estudo cuidado da traça da cidade e do seu 
arranjo – ruas, caminhos-de-ferro, estações ferroviárias e dos veículos das 
estradas, campos de aviação, jardins, parques, centros urbanos… e toda a 
urdidura da cidade. Paralelamente, o estudo dos recursos fi nanceiros para a 
realização da cidade nas atribuições municipais e do Estado, segundo o plano 
de propriedade e de sequência das obras da cidade.
Depois organiza-se o plano fi nal, traçando em escala adequada na planta 
defi nitiva da cidade, e elaborando-se os pormenores de execução para cada 
fase de obras: trabalho afecto à repartição municipal que cuida da planta e 
das obras da cidade, e às repartições das obras publicas e dos portos, em 
sequencia d critério organizador da traça da cidade.”
Idem, p. 9.
21 Antão de Almeida Garrett, “historiada evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, Porto FEUP, 1974, p.3
22 Ramalde tem delineado o conjunto de ruas que o ligam a Lordelo e Paranhos: 
Aldoar, Nevogilde e Lordelo fi cam interligados e de acessos fáceis para Leste 
e para Poente; A Foz, Matosinhos e Senhora da Hora com as interligações 
essenciais;
In Ezequiel de Campos, “Prólogo ao plano da Cidade do Porto”, Empresa 
Industrial Gráfi ca do Pôrto, L.da, 1932, p. 29.
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na cidade futura.”23

A partir da Rotunda da Boavista, traçavam-se, também, várias 
, complementares às do centro histórico, em direcção 

a Matosinhos, por Ramalde, e à Senhora da Hora, pela R. 
5 de Outubro. A R. do Campo Alegre (RCA) prolongar-se-ia 
para Nascente, até à Praça da República, à semelhança da 
configuração do  da Boavista. O acesso à futura Ponte da 
Arrábida, de direcção N-S, secante à Avenida e à RCA, desloca-
se para poente da R. António Cardoso, retirando, a esta, o 
protagonismo no sistema viário, proposto no plano anterior de 
Cunha Moraes.  

Por outro lado, a RGJ superava a actual configuração, 
ultrapassando o objectivo de se ligar á R. João de Deus e 
prolongando-se para Norte, para além da Av. da Boavista. 
A RGJ permanece ininterrupta ao longo do troço inicial, 
encontrando apenas, um cruzamento (já existente na altura da 
concepção do plano) com a actual R. António Patrício. Afigura-
se, já, nesta altura, representada no plano de Ezequiel, a Rua 
António José da Costa, que aparenta ter algumas semelhanças 
na localização com a  da antiga Travessa António 
Cardoso. O Cemitério de Agramonte recomenda-se expandido 
e com acessos apenas a nascente, através da Rotunda e da 
Avenida da Boavista e, através da RCA. Desta forma, o cemitério 
apresentaria uma fraca interacção com a RGJ, surgindo, 
apenas, num último plano visual, situado nas traseiras dos 
lotes da margem nascente da rua.

Assim, o “Prólogo ao Plano da cidade do Pôrto” consiste no 
primeiro plano, suficientemente abrangente da cidade, de forma 
a resolver as inerentes necessidades de expansão pluridirecional 
desta época: Ezequiel de Campos afirmava, no início da 
concepção, “quão longe estamos do plano geral da cidade”24. 
Contudo, as consequências deste plano na urbanização da 
cidade viriam a revelar-se muito incipientes, uma vez que “foi 
esquecido nos planos que se seguiram, sempre limitados à 
Estrada da Circunvalação.”25

23 Idem, ibidem.
24 Idem, p. 36.
25 Antão de Almeida Garrett, “historiada evolução dos planos gerais de 
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, 

23/07/1936 - 1939/06/07, Projecto n.º 611

Iniciados os trabalhos de abertura da R. Soares dos Passos 
(proposta em 1928), Manuel Dias de Bessa Ribas vem dar inicio, 
em 23/07/193626, a um Plano, realizado, por iniciativa própria, 
com o objectivo de promover e rentabilizar a urbanização da 
totalidade dos terrenos compreendidos entre a RGJ e a R. A. 
Cardoso, grande parte propriedade do supracitado, através de 
uma estratégia de definição de arruamentos e de gestão do 
parcelário inspirada no modelo , para a qual se 
propõe disponibilizar as áreas necessárias destinadas a espaços 
públicos. Esta urbanização é denominada pelos técnicos da 
autarquia, nos planos urbanos como a “urbanização do Sr. 
Ribas”27. Os novos arruamentos, para além de se adequarem 
urbanização da cidade do Porto”, Porto FEUP, p. 5.
26 Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, CMP.
27. “ (...) os terrenos de Guerra Junqueiro e Arrábida muito bons (em parte 
ocupados pela urbanização do Sr. Ribas.)” in CMP, Gabinete de Estudo do 
Plano Geral de Urbanização, “elementos para o estudo de urbanização da 
cidade do Porto” 1939, vol. I, p.87.

Fig. 23. Planta de novos arruamentos nos 
terrenos de M. D. Bessa Ribas (1ª versão), 
Plano de Novos Arruamentos do Campo 
Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 23.
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Fig. 24. Planta do loteamento, excerto da 
Planta (última versão do Plano), Plano de 
Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.

à tipologia de , pré-existente nas ruas próximas, 
permitem realizar “um melhor aproveitamento dos terrenos”28. 
O plano incide sobre o traçado do arruamento, sobre o 
loteamento e sobre a regulamentação de alinhamentos. Este 
processo é o factor responsável por imprimir àqueles espaços, 
os traços de carácter urbano, próximos da , no 
arruamento e no parcelário, que até hoje perduram.

Em 23/07/1936, Manuel Dias de Bessa Ribas requere a 
apreciação29, pela Câmara, do

, disponibilizando os terrenos necessários à 
sua elaboração. O plano inclui o estudo das infra-estruturas 
urbanas30 indispensáveis à área residencial, assim como o 
estudo de outras expropriações, eventualmente necessárias. 
Sobre um plano pré-existente de “(…) um bairro de habitação 

28 Idem, Memória Descritiva, Eng. Jorge Manuel Viana,  23/07/1936.
29 Idem, Requerimento de 23/07/1936.
30 “O problema dos esgotos  foi  estudado pelo autor (…)”.
Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, CMP, Informação 
08/09/1936.

Fig. 24.
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com terrenos devidamente parcelados permitindo a construção 
isolada (…)”31, propõe-se um novo plano que “permite o melhor 
aproveitamento dos terrenos, como também traçar com mais 
à «vontade» os arruamentos, abstraindo das dificuldades de 
expropriações (…)”32, mas, respeitando, apesar disso, o desenho 
anterior, dado que “se mantiveram todos os arruamentos, 
exceptuando apenas um (…)”33.

Os primeiros desenhos são aprovados em 12/11/1936 e incluem, 
essencialmente, três plantas, relativas aos arruamentos, ao 
loteamento e à implantação genérica das edificações. As plantas 
evidenciam a criação de espaços públicos verdes de excepção 
que “contribuirão para o embelezamento do bairro”35. Para o 
novo Projecto “Foram previstas construções isoladas dentre de 
jardins, para o que se fez o conveniente parcelamento, tendo 
os talhões menores 18 x18m.”36, e que serão urbanizados 
por um sistema de arruamento em “(…) ruas que entroncam 
noutras sem se atravessar (…)”37. Trata-se, portanto, de um 
bairro de moradias de quatro frentes, servido por uma rede 
viária orgânica e intrincada, reflectindo as particularidades 
do modelo . O plano de arruamentos propõe a 
sobreposição de dois esquemas viários: sobre um sistema pré-
existente, linear e hierarquizado, que facilita a ligação entre as 
ruas, Guerra Junqueiro e António Cardoso, adapta-se uma rede 
de espaço público, ramificada em arruamentos secundários 
curvilíneos e de carácter mais recatado. O desenvolvimento 

31 Idem, Memória Descritiva 23/07/1936.
32 Idem, ibidem  23/07/1936.
33 Idem, ibidem  23/07/1936.
34 Idem, ibidem. 
35 Idem, Informação 08/09/1936.
36 Idem, ibidem. 
37 Idem, ibidem.  

Fig. 25. Planta de novos arruamentos de 
loteamento e de implantação genérica das 
edifi cações (1ª versão do Plano), Plano de 
Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.

Fig. 25.
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da rede viária contribui para a diminuição da profundidade do 
lote, equilibrada pela maior frente de rua de 18m, afastando-
se, nas diversas características, do . 
No entanto, alguns dos lotes pertencentes à RGJ distinguem-se 
deste tipo, pois, apesar de serem preenchidos por 

, apresentam uma maior profundidade e menor frente 
de rua, aproximando-se mais do 

. Este facto, ocorre por estes lotes serem anteriores a 
este projecto de arruamentos, afigurando-se como concluídas 
nas plantas dos “novos arruamentos”, propostos em 1936. 
Desta forma, deduz-se que a opção pelo tipo de urbanização 
de  é anterior ao 

 de 1936, e está, como vimos, baseada numa 
presença antecedente de palacetes.

A 11 de maio de 1937, é apresentada uma variante (como 
aditamento), que propunha a alteração de um arruamento 
“para que a cedência das zonas de terreno precisas para a sua 
realização seja feita sem atritos dos respectivos proprietários.” 
e dando, também, seguimento aos procedimentos inerentes 
ao processo de construção. Assim, a R. Feliciano Castilho, 
que, inicialmente neste plano, tinha sido concebida como uma 
rua linear de travessia entre RGJ e R. A. Cardoso, converte-se 
numa rua de traçado curvilíneo, mais privada, que termina no 
cruzamento com a antiga rua, que fazia traseira com o Cemitério 
de  Agramonte (semelhante à actual R. João Martins Branco). 
Em seguida, é dada sequência ao faseamento da urbanização, 
em três zonas de terreno, assim como à concepção do

 final. 

Paralelamente, é realizado na CMP um outro plano de 
urbanização de 1937, envolvendo o Serviço da Carta da Cidade 
e a Repartição de Engenharia, que se destina a prolongar este 
modelo de urbanização da margem poente da 
RGJ para a margem nascente, finalizando nas traseiras do 
Cemitério de Agramonte. Os estudos finais desse projecto, 
destinado à margem nascente da RGJ, incluem já, o Plano, 
em apreço, aprovado a 03/06/1937, mas não serão postos em 
prática.

Fig. 27. Zonas de urbanização do Plano de 
Novos Arruamentos do Campo Alegre (fase-
amento); (última versão do Plano), 1936-39, 
AHMP.

Fig. 26. Cidade-Jardim na RGJ: lote anterior 
e posterior ao Plano de Novos Arruamentos 
do Campo Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 26.

Fig. 27.
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,  

Serviço da Carta da Cidade, CMP, processo n.º 369, 

16/04/1937 – 17/07/1937.

O de 1937, é um plano realizado pelo 
Serviço da Carta da Cidade, que se refere à margem nascente da 
RGJ e “se destina a substituir o projecto nº.198, já aprovado”38, 
dado que se considera “inconveniente: desenvolver-se uma 
artéria encostada à vedação de um cemitério”39. Este plano 
desenvolve-se paralelamente ao 

, de 1936-39 e vem propor um sistema de 
arruamentos complementar ao novo Bairro de Hollywood, para 
a margem nascente da RGJ, investindo num modelo unificado 
de desenho urbano para as duas margens da rua, que não foi 
aplicado.

A 16 de Abril de 1937, dá entrada na CMP o requerimento 
efectuado pelo Eng. Chefe do Serviço da Carta da Cidade, 
dirigido ao Eng. Chefe da Repartição de Engenharia, remetendo 
“o esboço de um plano de urbanização da zona compreendida 
entre a RGJ e o Cemitério de Agramonte, e que se destina a 

38 Plano de Urbanização da zona compreendida entre a Rua de Guerra 
Junqueiro e Cemitério de Agramonte, processo nº369, 1937, Requerimento 
datado de 16/04/1937.
39 Idem,  Memória Descritiva, 16/04/1937.

Fig. 28. Planta dos novos arruamento para 
o sector poente da RGJ, Plano de Urbaniza-
ção da zona compreendida entre a Rua de 
Guerra Junqueiro e Cemitério de Agramon-
te, 1937, AHMP.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 29. Cópia do projecto de arruamentos 
de 1931 com as alterações de 1937, cons-
tante no Plano de Urbanização de 1937. 
Este desenho inclui o projecto de arruamen-
tos de 1930 (a preto), o projecto de 1931 (a 
vermelho) e o plano de 1936(39) (a lápis), 
in Plano de Urbanização da zona compre-
endida entre a Rua de Guerra Junqueiro e 
Cemitério de Agramonte, 1936/37 AHMP. 
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substituir o projecto nº 198, (…)”40. Em anexo é remitida a 
do Plano que fundamenta as razões pelas 

quais se pretende a substituição, baseando-se, novamente, à 
semelhança do que acontece em 1935 (processo nº 111, de 
1930), “na aversão a construir-se uma fachada voltada sobre 
um tal recinto”41, como é o Cemitério e propõe, portanto, um 
tratamento especial dos espaços envolventes, com a atribuição 
de zonas verdes.

Para a região situada nas traseiras do Cemitério de Agramonte 
sugerem-se alterações significativas, que implicam a correcção 
de alguns arruamentos existentes. Estas alterações visam evitar 
que as “edificações fiquem (…) com as fachadas quasi sobre o 
recinto do necrotério”42, de forma a que se “(…) estabelecesse 
uma faixa de protecção à volta do Cemitério, onde as construções 
fossem proibidas.”43, à semelhança do que sugere o Plano “Os 
Melhoramentos da Cidade do Porto” de A.C. da Cunha Moraes 
em 1916. Estas modificações pretendem, também, prescindir 
de “ir cortar um campo de jogos, quando tanto se pensa 
no revigoramento da raça pelo desporto”44. De acordo com 
estas intenções, o modelo de arruamentos projectado para o 
lado Poente da RGJ (Bairro de Hollywood), estende-se até à 
margem nascente, nos mesmos moldes sem que, no entanto, 
se aproxime demasiado do Cemitério. Projecta-se, também, um 
parque de estacionamento e arborização para a entrada tardoz 
no Cemitério, que, assim, é preservada “(…) prevendo a  sua 
utilização nos dias de grande movimento, como seja  nos dias 
dos Fieis.”45

A região do B. de Hollywood segue conforme o projecto nº 611 
(1936-39) referente à margem poente da RGJ.

40 Idem, Requerimento datado de 16/04/1937.
41 Idem, Memoria Descritiva, 16/04/1937
42 Idem, ibidem.
43 Idem, ibidem.
44 Idem, ibidem.
45 Idem, ibidem.
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Estudos para a elaboração de um Plano Geral de 

Urbanização da cidade do Porto, com o consultor Prof. 

Arq. Marcello Piacentini e seus colaboradores Arq. 

Giorgio Calza Bini e Eng. Vicenzo Cívico, 1938-40

Os Planos urbanos do Prof. Arq. Marcello Piacentini (Roma, 
1881—1960) e seus colaboradores, arquitectos do regime 

 italiano, foram realizados durante os primeiros anos do 
inseridos na política de obras públicas, iniciada 

pelo Ministro Duarte Pacheco em 1932. Piacentini projecta 
de acordo com o programa estético do fascismo italiano 
adoptando uma linguagem da qual 
é aliás, o principal representante. Este estilo é imbuído de um 
forte sentido de  reunindo tendências do 
classicismo e do 

O plano implica o traçado de ruas e extensas avenidas de 
expansão urbana e de articulação entre freguesias dispersas, 
com configurações regulares, centrando-se numa estratégia de 
crescimento e de gestão da rede de comunicações da cidade, 
sem recurso a zonamento. Desenvolvem-se também algumas 
propostas para a articulação da ponte D. Luis I com a Av. dos 
Aliados e com o centro histórico.

Estas acções efectuadas pelos técnicos da câmara e pelos 
urbanistas italianos, constituem, essencialmente uma sequência 
de cinco propostas elaboradas pelo gabinete do Arquitecto, 
com posteriores correcções, concretizadas pelos técnicos da 
câmara, de acordo com a topografia da cidade. As propostas 
foram iniciadas pelo gabinete italiano, através dos colaboradores 
do Prof. Arq. Marcello Piacentini: o Arq. Giorgio Calza Bini e o 

Fig. 30. 2º e Último Esquema da Rede 
Trazido de Itália, Arq. Marcello Piacentini, in
“História da evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, Antão de 
Almeida Garrett

Fig. 30.
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Eng. Vicenzo Cívico, e concluídas, sem sucesso, pelo próprio, 
com vista a realizar , 
a ser entregue a 30 de Nov. de 1939. Inicialmente, o gabinete 
do Prof. Arquitecto Piacentini procurava exercer a função de 

, sendo, posteriormente, designado pelo Presidente, 
como encarregado do plano, devido ao reconhecimento do 
mérito do seu trabalho. 

Os planos anteriores tinham sido desvalorizados pela Câmara 
que “só quando premida pela necessidade urgente de definir a 
localização e enquadramento de importantes obras – como a 
urbanização da Praça do Município e do Palácio dos Correios, 
a localização de novos bairros económicos para o Estado, 
a urbanização da Foz e outros, - viu faltar-lhe a orientação 
indispensável dum plano geral de urbanização da Cidade”46. 
Desta forma, a CMP procurou “um urbanista estrangeiro 
idóneo para, como «consultor», guiar os estudos do plano 
geral da Cidade a realizar nos seus serviços.”47. Inicialmente 
o plano era elaborado pelos colaboradores de Piaentini mas, 
mais tarde, a 29 de Maio, a tarefa passará a estar a cargo do 
próprio arquitecto, pois vem “(…) o Presidente (…), por carta de 
8 de Maio, propor a Piacentini tomar a seu cargo a elaboração 
do Plano”48. 

Estes estudos centram-se na procura de respostas, para a 
organização das vias de comunicação da cidade e, para a gestão 
da expansão urbana, resolvendo a articulação do núcleo urbano 
com os seguintes elementos: acessos viários nacionais, linhas 
de caminho-de-ferro, e porto marítimo; e, incidindo, também, 
na extensão de avenidas e ruas destinadas à  do 
território. Estas hipóteses distinguem-se, em alguns aspectos, 
das propostas anteriores, que incidiam, sobretudo, na definição 
de um esquema de várias vias de penetração que se dirigiam 
exclusivamente, para o centro histórico, e acentuavam, ainda 
mais, a estrutura da cidade  Os novos estudos 
desviam ligeiramente as vias de Guimarães, Braga e Viana, 
46 Antão de Almeida Garrett, “historiada evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, Porto FEUP, p. 7.
47 Idem, ibidem.
48 Idem, p. 8.

Fig. 31. Esquemas relativos aos estudos 
com o Arq. Marcello Piacentini, por:
Colaboradores Arq. Calza Bini e Eng. Vicen-
zo Cívico:
(2) Actual rede de comunicações da cidade  
– 1/20.000 - 05/1939
(3) Futura rede de comunicações da cidade 
– 1/20.000 - 05/1939
(4) Futuras grandes comunicações da cida-
de – 1/50.000 – 05/1939

(continuação na página seguinte)
in A Cidade Planeada – 1930/1980: Perma-
nências /Inovações no Processo e Forma 
Urbanos, 1998, Maria Soares de Amorim
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respectivamente, para a Campanhã, Rotunda da Boavista e R. 
António Cardoso, que em seguida se articulam com a margem 
Sul do Rio Douro, através da Ponte da Arrábida (prevista), e 
da Ponte Luís I. Desta forma apresentam, essencialmente, 
duas vias de penetração na cidade orientadas para o centro 
histórico, passando pela Rotunda da Boavista e por Campanhã. 
Para além deste aspecto, os estudos criam uma série de 
vias paralelas de orientação nascente/poente, estendendo o 
território urbanizado e interrelacionando as diversas regiões da 
cidade, como o aeroporto e o porto de Leixões. 

Na sucessão de propostas, denotam-se algumas hesitações, 
umas simplesmente inerentes ao processo criativo, outras 
motivadas pela falta de documentação informativa. Estas 
hesitações contemplam os seguintes aspectos: a articulação 
da estrada de Viana com a de Braga, que acabam coincidentes 
na chegada ao Porto; a localização da  Poente da R. 
do Campo Alegre, devido às dificuldades intrínsecas ao declive 
do terreno; a viabilidade do prolongamento Nascente do eixo da 
Boavista, até Campanhã; o desenho da R. Gonçalo Sampaio; 
a articulação da rede viária com o Porto de Leixões e as 
respectivas linhas férreas; e, finalmente, a utilização da RGJ ou 
da R. António Cardoso (a poente) para efectuar a ligação com 
a Ponte da Arrábida. 

O último plano (da responsabilidade do próprio Piacentini) 
subdivide, ainda, as vias/avenidas que ligam o centro da cidade 
às regiões ocidentais da Sra. da Hora, da Ponte de Leixões e de 
Matosinhos; alonga, também, o eixo da Boavista até Campanhã, 
com uma configuração mais irregular; liga as estradas de Viana 
e Braga à Rotunda da Boavista e a estrada do Aeroporto com a 
ponte da Arrábida; conclui a extensão Poente da R. do Campo 
Alegre (RCA) na própria Av. da Boavista, não interferindo com 
a Foz e a Av. Marechal Gomes da Costa; acrescenta ainda 
uma sequência de várias ruas que confluem no Hospital 
Escolar. É promovida, também, uma zona de 
urbanizações na região poente, nas proximidades da Av. da 
Boavista, pois Piacentini explora, com mais intensidade que os 

Fig. 31. (Continuação) Esquemas relativos 
aos estudos com o Arq. Marcello Piacentini 
por:
Arq. Marcello Piacentini/colaborador:
(5) 1º Esquema da Rede de Comunicações 
da Cidade - 07/07/1939
Gabinete de urbanização, CMP
(6) Estudo de Vias Fisicamente Possíveis – 
07/1939
Arq. Marcello Piacentini: 
(7) 2º e Último Esquema da Rede Trazido de 
Itália, (7) – 25/08/1939

in A Cidade Planeada – 1930/1980: Perma-
nências /Inovações no Processo e Forma 
Urbanos, 1998 Maria Soares de Amorim
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seus colaboradores, um conjunto de várias vias secundárias, 
na parte ocidental da cidade, que fazem uma “

, centrando-
se na importância da expansão da cidade para poente.

O Plano Geral não virá a ser bem-sucedido, pois “Não havia 
inquéritos nem plantas, elementos essenciais para um trabalho 
que antevia vir a ser feito quase exclusivamente em Itália”49 e, 
por esta razão: 

49 Idem, p. 9.
50 Idem, p.14.
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Estudos para a elaboração de um Plano Geral de 

Urbanização da cidade do Porto, com a colaboração 

com Arq. Giovanni Muzio, 21/02/1940 a 29/04/1953

A colaboração com o Arq. Giovanni Muzio foi uma acção que 
sucedeu à intervenção do Arq. Piacentini, o consultor e autor do 
Plano de urbanização inacabado. Este processo de colaboração, 
não presencial, traduziu-se na elaboração de alguns desenhos, 
nomeadamente, três  alguns estudos de 
pormenor da autoria do arquitecto italiano e duas soluções para 
o efectuadas conjuntamente com o Gabinete 
de Urbanização da CMP, através de troca de correspondência.

O Arq. Giovanni Muzio, foi um académico da escola de 
Milão, fundador do (1924), que eram
defensores de uma ideia de 

. Foi, também, 
personagem fundamental da arquitectura fascista do 

. Os seus estudos urbanos revelam uma 
apetência pela monumentalidade e pela Salienta-se, a 
utilização do  organizado por esquemas 
viários ortogonais que expressam clareza, em alguns casos 
opressiva, assim como a utilização do  em 
estruturas lineares, quer concordantes com o arruamento (Fig. 
51 Adele Simioli, Attualità del metodo progettuale di Muzio in «Rivista dell’Istituto 
per la Storia dell’Arte Lombarda», n. 6, agosto 2012, pp. 119-120.

Fig. 32. 1º Estudo (Geral) 26/06/1940 - 
Plano de Urbanização do Porto do Arq. 
Giovanni Muzio desenhado sobre Planta 
Topográfi ca da Cidade do Porto de 1937 
(levantada pelos Serviços Técnicos da 
CMP),  excerto do Plano, Estudos para o 
Plano Geral de Urbanização do Porto, in 
“história da evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, Antão de 
Almeida Garrett.

Fig.32.
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36), quer transversalmente a ele (Fig. 35). É visível, também, 
o compromisso com políticas de urbanização baseadas 
no , populares na época, porém, escapando à 
radicalização dos  quantitativos da vanguarda . 

A colaboração com o Gabinete de urbanização da CMP é um 
conturbado processo de troca de correspondência entre a 
CMP e o Arq. G. Muzio. Persistem, ao longo deste processo, 
alguns problemas técnicos surgidos durante os estudos do Arq. 
Picentini, mais propriamente, a existência de documentação 
deficitária e a baixa frequência das visitas do arquitecto à 
cidade do Porto que, em simultâneo, agravam a dificuldade 
de  ao terreno e à situação concreta da cidade. A 
escassez das suas visitas  ao local são, na verdade, motivo de 
desapontamento para os técnicos do Gabinete de Urbanização, 
dirigido por Arménio Losa, dado que acaba por se repetir a 
tendência, de afastamento à realidade urbana do Porto, já 
manifestada por Piacentini. Integram, ainda, o Gabinete, os 
engenheiros Antão de Almeida Garrett e Miguel Resende.

Fig. 33. Arq. Giovanni Muzio, estudos de 
pormenor: Urbanização do Campo Alegre 
e de Agramonte, 10/1942, Estudos para o 
Plano Geral de Urbanização do Porto, in 
Correspondência com o arquitecto Giovanni 
Muzio, in AHMP.

Fig. 34. Gabinete de Urbanização da CMP, 
Estudos de pormenor: Último Plano para o 
Campo Alegre, 13/02/1945, Estudos para 
o Plano Geral de Urbanização do Porto, in 
Correspondência com o arquitecto Giovanni 
Muzio, in AHMP.

Fig.34.Fig.33.
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O plano é iniciado por uma série de quatro esquemas, 
provenientes do Gabinete de Estudos da CMP, que retratam 
o  e expõem as intenções já formuladas 
anteriormente. Estes estudos acabam por ter uma influência 
considerável, na definição da estratégia global do plano. 

Ao nível das grandes vias, este plano, contrariamente ao 
anterior, “opta” por um expressivo acesso principal a Norte, 
direccionado ao centro histórico, que reúne acessos às estradas 
de Braga - Sto. Tirso, e Póvoa do Varzim - Aeroporto. Por outro 
lado, as estradas provenientes de Valongo e Penafiel penetram 
na zona oriental, dirigindo-se ao centro histórico. Mantem-
se, ainda, uma segunda ligação das estradas de Braga, e da 
Póvoa do Varzim – Aeroporto, com o Sul do Rio Douro (sem 
passar pelo centro histórico), que se efectua através da “Grand 
Artéria Nord Sud per le Comunicazione unterprovinciali”53, da 
R. António Cardoso e da Ponte da Arrábida. Na Rotunda da 
Boavista é concebida uma ligação à zona industrial. 

Os desenhos, inicialmente, enviados pela Câmara apresentavam 
já o esboço do “zonamento previsto com as zonas industriais, 
as residenciais e seus acessos principais, zonas verdes, 
campos desportivos e zonas de reserva com as áreas 
julgadas necessárias nos próximos 20 anos.”54 O Gabinete de 
Urbanização da CMP projecta também as 
de Ramalde, de Lordelo e da Campanha. Prevê-se, ainda, a 
criação de um parque, o actual Parque da Cidade, a fim de 
proteger a zona residencial dos ventos. 

O arquitecto italiano elabora, à distância, um plano concordante 
em vários aspectos com as intenções do Gabinete acima 
descritas.

Ao nível do desenho, a grande entrada Norte, assim como as 

52 Idem, p.42. (em comentário ao relatório do Gab. De Estudos do Plano Geral 
de Urbanização, de 19/07/1940)
53 Giovanni Muzio, “note sugli studi inviati in Italia” , 26 Junho 1940, in “Historia 
da evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do Porto”, Porto, 1974, 
p.45.
54 CMP, “Primeiros Estudos entregues ao Arq. Muzio”, 7 de Maio de 1940.
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transições de margem (através das Pontes da Arrábida - prevista, 
e Luís I) são detalhadas com elevada monumentalidade, 
através do recurso a praças do tipo  e a 

 que regem sistemas de arruamento ortogonais, 
reforçadores do protagonismo urbano desses espaços públicos 
de excepção. 

O Arq. Muzio pretendia:

As novidades propostas pelo arquitecto italiano no esquema 
de penetração na cidade sofreram contrapropostas da CMP, 
até atingir, por fim, uma estrutura relativamente estabilizada 
no plano, dado que havia alguns problemas técnicos, como 
é o caso dos acessos ocidentais, que segundo as opiniões 
dos técnicos, referindo-se à concepção inicial, “é impossível 
a sua realização por o terreno descambar rapidamente para 
Poente”57.

Nos desenhos finais do Arquitecto Muzio e nos planos de 
pormenor para o Sistema da Ponte da Arrábida, o Cemitério 
de Agramonte desaparece completamente, de forma a permitir 
realizar uma ligação directa da Ponte da Arrábida à Rotunda 
da Boavista, surgindo, no seu lugar, uma via amplamente 
urbanizada, com sistemas de arruamento ortogonais em seu 
redor. Assim, a nascente da RGJ parte, então, da Rotunda da 
Boavista em direcção à Ponte da Arrábida, a ampla avenida, 
ladeada de  em  com uma relação de 
perpendicularidade com o arruamento, criando

55 Giovanni Muzio, “note sugli studi inviati in Italia” , 26 Junho 1940, ponto 7, in 
“Historia da evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do Porto”, 
Porto, 1974, p.33.
56 Idem, p.8, Ibidem, p. 51. 
57 Antão de Almeida Garret, “Carta de Modifi cações Propostas pelo Gabinete”, 
12 Outubro 1940 p. 4, in “Historia da evolução dos planos gerais de urbanização 
da cidade do Porto”, Porto, 1974, p. 59.

Fig. 35. Gabinete de urbanização e Arq. 
Giovanni Muzio: estudo de pormenor 
para o Campo Alegre, s/d, AHMP. 

Fig. 35.
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 (Fig. 35). A mesma avenida de ligação, ramificava-se 
no sentido Nordeste para Sudeste, permitindo, também, a 
união da nova ponte com o Palácio de Cristal. O Bairro de 
Hollywood, cujos arruamentos já tinham sido planeados 
entre 1936 e 193959, aparece no plano, redesenhado por 
uma nova grelha de ruas de carácter menos orgânico, mais 
hierarquizada e ortogonal, estabelecendo  continuidade com a 
rede viária envolvente, onde se implantam, ao seu lado 
de habitação destinados à classe média. A ligação da 

 com a 
nova Ponte é efectuada, de novo, pela Rua António Cardoso, 
que mantem a importância urbana prevista na maioria dos 
anteriores planos do Porto. Esta ligação à Ponte da Arrábida 
através da R. António Cardoso pressupõe a desvalorização do 
actual Jardim Botânico (  da família Andresen), para 
dar lugar a um imponente sistema de espaços públicos, que 
antecedem a entrada na cidade pela nova ponte. Este sistema 
de espaços públicos abrange a área compreendida entre a 
Ponte da Arrábida e a R. do Campo Alegre (RCA) (Fig. 33, 34, 
35 e 36). A sul da RCA constituía-se uma via 

 entre parques arborizados. A ligação à Ponte da 
Arrábida subentende outra importante relação para Noroeste, 
em direcção a Matosinhos, terminando no troço central da Av. 
da Boavista (e que vem já indiciada nos desenhos iniciais do 
Gabinete de Urbanização)

58 “Portando é conceber uma cidadezinha nova, bem ligada ao 
Porto velho(...) para todas as classes e recursos de vida locais.”
Antão de Almeida Garret, “Carta de Modifi cações Propostas pelo Gabinete”, 12 
Outubro 1940 p. 4, in “Historia da evolução dos planos gerais de urbanização 
da cidade do Porto”, Porto, 1974, p. 74.
59. “Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre” que defi ne o actual 
arruamento do B.º de Hollywood.
60 Antão de Almeida Garrett, “História da evolução dos planos gerais de 

Fig. 36. Estudos de pormenor: Ponte da 
Arrábida - Campo Alegre, 10/1942, Estudos 
para o Plano Geral de Urbanização do 
Porto, pelo Arq. Giovanni Muzio, consultado 
a 28/08/2014 in “do porto e no só” 

Fig.36.
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O estudo, demasiado  na capacidade de actuação do 
poder público, revelou-se megalómano e com poucos resultados 
práticos na urbanização destes espaços.

O  relativo ao sector da RGJ, foi, inicialmente, 
caracterizado pelo Gabinete da Câmara, como 

 ou  nas extremidades Norte e Sul da 
rua e, como  nos terrenos entre estas, o 
que se coaduna com a realidade contemporânea do plano. No 
1º esquema de G. Muzio, este sector passa a ser denominado 
com um termo mais geral “zona di sviluppo della cittá”

A importância da RCA nesta altura justificava-se pela 
possibilidade de movimentação das populações do centro 
histórico, sobrelotado, para uma zona com condições óptimas 
para a urbanização residencial: 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos durante estes 
estudos, o desaparecimento prematuro, ocorrido em 1943 
“pelo desastre que vitimou o Eng. Duarte Pacheco.”63, teve 
como consequência a conclusão, , da colaboração 
com o Arq. Muzio. O Ministro D. Pacheco desempenhava um 
papel fundamental na política de obras públicas do Estado 
Novo e tinha sido o grande impulsionador do Plano, a sua perda 
conduziu ao desinvestimento total nesta acção. No entanto, 
obteve-se alguma evolução, na recolha de informação e na 
definição de estratégias urbanas: 

urbanização da cidade do Porto”, Porto FEUP, p. 74.
61 Idem, p. 81.
62 Idem, p. 90.
63 Idem, p. 96.
64 Idem, ibidem.
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, CMP, Gabinete de Estudos do Plano 

Geral de urbanização, 1939

Para apoiar o processo do urbanista italiano M. Piacentini e dos 
seus colaboradores, foi realizado entre 1930 e 1940 um estudo, 
sob a forma de inquérito, acerca da evolução económica e 
social da cidade do Porto e das transformações nas tipologias 
edificatórias e nas práticas da construção civil. Este estudo foi 
levado a cabo pelo Gabinete de Estudos do Plano Geral de 
Urbanização, posteriormente (1939 a 1947) é retomado, no 
âmbito da colaboração com o arq. G. Muzio e, finalmente, é 
publicado em 1950.

Este inquérito é constituído por três temas: 
, relativo à realidade urbana da cidade e às suas 

tendências construtivas e tipológicas; , referente à 
geografia, geologia e clima; e por fim , ligado às 
condições de abastecimento de água, aos bairros insalubres, à 
mortalidade, aos espaços livres e, também, aos equipamentos 
públicos de prestação de serviços essenciais. Desta forma, 
pretendia-se fornecer os instrumentos necessários à elaboração 
de uma nova proposta de plano global assertiva. 

O tema “ ”65, sobre a realidade urbana 
e arquitectónica da cidade, foi realizado com base nas 

, registadas entre as décadas de 30 e 40 e, “trata-
se somente dos prédios construídos por iniciativa privada … 
porque são aqueles os que interessam para o estudo das 

65  Em “I – Dados Estatísticos” é desenvolvido um estudo estatístico relacionado 
com os conceitos:
Prédio - a casa, a garagem, o armazém, o cinema (…)
Fogo - lar, família, (…) 
Pavimentos - andares. A cave, quando com pé direito superior a 2 m (…) águas 
furtadas (…) foram consideradas no nº de pavimentos.
Área coberta - a que está sob o telhado ou terraço. (…)
Área habitável - a soma das áreas de pavimentos (…) excluindo  as áreas de 
comercio, garagem, etc. (…)
Área total - a do terreno, coberto ou não, que consta da planta topográfi ca.
Área de comercio- tomou-se para tal a das divisões destinadas a comercio a 
que, ou eram indicadas na memória descritiva, ou na própria planta. Não se 
englobou nesta área armazéns (…)
in CMP, Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização, “elementos para 
o estudo de urbanização da cidade do Porto” 1939, vol. I, p.3.
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tendências da construção civil, pois são o produto do livre labor 
da população.”66 Este estudo procura pautar-se pela precisão, 
pois: “Insiste-se em que foi esta [as Licenças de Obras] a fonte 
de estudo: o rigor deste é o que permite aquela.”67

Durante a década de 30, verifica-se que a tendência de 
expansão da cidade ocorre, de forma relativamente equitativa, 
nas diversas frentes da cidade, afirmando-se com mais 
consistência na frente ocidental, com pouco menos de metade 
da totalidade dos prédios construídos no Porto, nesta década 
(11+5+28=44%), sendo que a Freguesia de Massarelos, à qual 
pertence o sector da RGJ é, na totalidade, responsável por 8% 
dos prédios construídos. 

Nos anos 30, observava-se, ainda, um predomínio da habitação 
unifamiliar, assistindo-se a uma evolução gradual no sentido 
da vulgarização da habitação plurifamiliar, demonstrada pelo 
aumento do  de 1,1 para 1,38, entre 
o início e o final da década. Em Massarelos o 

, é de 1,34, atingindo um valor máximo de 4 
fogos por prédio, o que significa que é das freguesias que mais 
manifesta a tendência de evolução no sentido da habitação 
plurifamiliar pois é a sexta freguesia com valor mais alto. Este 
valor do  varia na cidade 
entre 3,67 na Freg. da Vitória e 1 em S. Nicolau, sendo que a 
maioria das freguesias apresenta ainda valores abaixo de 1,15. 
A propensão para o aumento do 

 na Freg. de Massarelos, não é, no entanto, sustentada 
pela realidade da RGJ, onde a predominância do Bairro de 
Hollywood e de construções de baixa volumetria na época, 
em apreço, se traduz num reforço significativo da habitação 
unifamiliar. 

Foram construídos, nesta década, 148 fogos, em 113 prédios 
de habitação de iniciativa privada em Massarelos, e o 

 é 1.99, próximo dos 2 pav./
prédio. Nas construções dos anos 30 da RGJ há prevalência 

66 Idem, p.1.
67 Idem, p.2.
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de 2 pav./prédio relacionado com a forte presença do Bairro 
de Hollywood, podendo, no entanto, este valor alcançar os 3 
pavimentos, em algumas moradias. No troço da R. do Campo 
Alegre (RCA), integrado no sector urbano em apreço, este 
número chega, actualmente, aos 9 pisos, no edifício de gaveto 
na RGJ e na Av. da Boavista atinge mesmo os 18 pisos, no Hotel 
Porto Palácio, o que confirma a evolução exponencial ocorrida 
neste, sector nos, últimos 70 anos. Ao longo da década de 
30, verifica-se, na generalidade, uma tendência ascendente do 

, (ou seja, de “desenvolver 
os prédios em altura”68): “Relacionam-se estas circunstâncias 
com o concomitante aumento do n.º de fogos.”69, “Tudo parece 
indicar que se caminha para o prédio comum, por razoes 
económicas, pela necessidade de aglomeração nos centros 
comerciais”70.

A dimensão da  sofre, à semelhança 
das restantes variáveis, uma progressiva expansão, assim, 
“Viu-se já que o número de fogos aumenta e de igual modo 
a área-coberta. Verifica-se agora que dêstes dois movimentos 
conjuntos resultou o aumento da área habitável.”71 por fogo e, 
também por prédio. No entanto, este número pode significar o 
aproveitamento de divisões, como cozinhas e casas de banho, 
para salas de jantar e quartos de dormir, o que corresponde “a 
um adensamento extraordinário em virtude da exiguidade das 
dimensões das novas casas”72 e não a melhores condições 
de salubridade, aliás, “como se vê, destacam-se os prédios de 
área habitável inferior a 100m2, são 43,41%, cerca de metade 
e, entre estes, são em maior numero os de área inferior a 
60m2.”73

Da totalidade dos  construídos em 
Massarelos, 1,7% destinam-se a habitação e comércio. Este 
facto demonstra que, ao contrário das freguesias do Centro, 

68 Idem, ibidem.
69 Idem, p. 13.
70 Idem, ibidem.
71 Idem, p. 21
72 Idem, p. 22.
73 Idem, p. 24.
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esta área é essencialmente residencial. Na RGJ, os programas 
comerciais e de serviços situavam-se, nesta época, na zona 
mais antiga da rua, em três  contíguas, 
perto da Avenida e, mais tarde, instalam-se em algumas 
de tipologia, originalmente, habitacional ou em  de 
habitação plurifamiliar. O carácter habitacional do programa 
funcional do edificado é, ainda, mais visível na R. Soares dos 
Passos do Bairro de Hollywood, já parcialmente urbanizada na 
planta de 1939, onde não existe nenhuma tipologia destinada 
a outros fins. Mais tarde, terão surgido junto ao Cemitério 
de Agramonte espaços destinados à fixação de indústria e 
armazéns. Foram construídas na cidade, durante o decénio, 25 
edifícios industriais, de área média de 885m2, numa tendência 
ascendente ao longo dos anos, enquanto que oficinas foram 
construídas 36, com uma área média de 208 m2. Em 
Massarelos foram construídos, no ano 1928, uma instalação 
fabril de 1616m2, e em 1935 e 1936, duas oficinas, de 346m2 
e 368m2, respectivamente, sendo que, quanto a garagens, 
armazéns, barracões, etc., foram realizadas 36 construções.

Quanto ao ritmo de crescimento da cidade, registam-se 
um acréscimo de 29.200 habitantes ao longo dos 10 anos 
“(facilmente se controlará este numero no censo próximo de 
1940)”74, dos quais, apenas, encontraram novo abrigo 18.30075

habitantes. As ampliações ocorridas na cidade derivam do 
rápido ritmo de crescimento urbano, integrando, “cerca de 
11.000 habitantes que não encontraram alojamento novo. (…) 
Como consequência vêm as ampliações”76. Por estimativa, 
constata-se que a  será de 300 
pessoas por hectare e as freguesias do centro comportariam, 
certamente, um número ainda mais elevado. Desta forma, 
verifica-se, no decénio, um adensamento significativo:

74 Idem, p.78.
75 Este valor advém de uma estimativa em que é multiplicado o número de 
fogos construídos ao longo do decénio, por uma média de 4,5 pessoas por 
fogo.
76 Idem, p.78.
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As preocupações com a crescente densidade construída da 
, a , encontram-se acima expressas, 

sugerindo-se alternativas semelhantes às “Propuestas de 
racionalización de la ciudade industrial”78 tais como: os modelos 
de , afastados do centro, ou, por outra via, na 
zona central, os modelos de  sob a forma do 

, possivelmente de , separados 
por jardins ou espaços públicos. De facto, nestas décadas, 
emerge no Porto, um desejo generalizado de mudança, 
de exploração de outros modelos urbanísticos e de procura 
de alternativas à densidade do centro histórico, através da 
expansão de zonas habitacionais periféricas, proporcionadoras 
de melhor qualidade de vida. Assiste-se, portanto, a uma 
profunda mutação nos modos de fazer  e nas tipologias 
edificadas, característicos do período  e .

Quanto à industrialização da cidade, revela-se a existência de 
uma “nítida tendência industrial para toda a zona oriental”79.

Na zona ocidental da cidade, a RGJ impõe-se como uma das 
ruas que sofre mais intensa urbanização, durante o referido 
decénio, ocupando o 5º lugar, nesta categoria, logo abaixo da 
Av. da Boavista. Nela, foram construídos 25  durante 
esse período, situando-se a uma distância média de 2,5 km 
relativamente ao centro80. Importa referir que, nesta região 
da cidade, a Av. Marechal Gomes da Costa, urbanizada 
segundo  o modelo , afigura-se como a rua com 
maior número de construções realizadas no decurso desta 
década, perfazendo no total 56 e confirmando a preferência 
da população da região ocidental por esse . 
Verifica-se, ainda, que nas freguesias centrais da cidade, até 
um raio de 2 km do centro, se encontram 360 hectares de 
áreas verdes e 932 hectares de superfície urbanizada. Destes 

77 Idem, p.79.
78 “Propuestas de racionalización de la ciudade industrial”, in “Las Formas de 
la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 20.
79 in CMP, Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização, “elementos 
para o estudo de urbanização da cidade do Porto” 1939, vol. I, p.80.
80 Idem, p.85.



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 117

360 hectares de áreas verdes, 146,7 hectares são campos de 
cultura e 200,3 hectares correspondem a jardins particulares.

Com efeito, constata-se, que neste decénio ocorrem 
transformações radicais nos modos de construir, salientando-
se, sobretudo, a vulgarização da habitação plurifamiliar e o 
consequente . Surgem, 
simultaneamente, novas respostas aos problemas da 

, como a valorização das áreas verdes e das proporções 
entre cheio e vazio; ou, ainda, a procura de habitação em 
zonas periféricas, possivelmente, ruralizadas, com o objectivo 
de proporcionar a fuga à densidade populacional do centro 
histórico. É neste sentido, que a RGJ se destaca na década 
de 30, com uma considerável proximidade ao centro, de 
2,5km, e como a 5ª rua mais urbanizada da periferia Sudoeste 
da cidade, representando para a população, a procura por 
melhores condições de salubridade e por ambientes mais 
favoráveis à habitação, sob a forma de modelo da 
(na forma de ) ou 
seja, a pesquisa de alternativas à , em modelos de 
baixa densidade. Desta forma, a rua converte-se num valioso 
testemunho destas transformações.
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Plano Regulador da Cidade do Porto, Antão de Almeida 

Garrett, 1952

O , realizado pelo Eng. Antão 
de Almeida Garrett, foi iniciado em 1945, sendo concluído e 
aprovado nos anos de 1947 e 1951, respectivamente. Consiste 
numa planificação que abrange a globalidade da cidade e 
que começa com o estudo da situação pré-existente. Deste 
estudo faz parte uma “análise da localidade (…) ambiente que 
o cerca e ... vida da população”81, assim como uma elaboração 
de cartas de reconhecimento, referentes à 

 e ao . O estudo prévio tinha 
como objectivo, “definir questões fundamentais … que nos é 
lícito considerar.”82 como “as comunicações fundamentais a 
organização da cidade, o seu equipamento, os espaços livres e 
a regulamentação.”83

81 Antão de Almeida Garrett, “Plano Regulador da Cidade do Porto”, Porto: 
CM 1952, p.4.
82 Idem, p. 4.
83 Idem, p. 4.

Fig. 37. Zonamento Proposto, Plano Regulador 
da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952, CMP.

Fig. 38. Rede Fundamental das Comunicações e 
dos Espaços Verdes de Interesse Público, Plano 
Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 
1952, CMP.

Fig.37.

Fig.38.
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O plano pretende abordar seis aspectos do funcionamento da 
cidade, concretamente: as  - englobando vias 
de transporte aéreas, rodoviárias, ferroviárias, fluviais, marítimas, 
e coordenando os transportes colectivos; o 

 - distribuindo os programas residenciais, comerciais e 
industriais pelo território do município; a - 
dividindo o território em essenciais para 
o funcionamento dos pequenos núcleos; a 
- planeando acções de qualificação; e, por fim, o 

- instituindo normas que regem a construção. Os referidos 
tópicos constituem os seis capítulos do documento escrito que 
é concluído com uma exposição sintética denominada 

. 

O Plano assenta, essencialmente, numa estratégia global de 
“estradas” ou “artérias destinadas ao trânsito rápido” que 
conduzem “até à cidade”84 (que o autor considerava, à data, 
como acanhadas), conectadas com vias de “penetrações 
dentro da cidade”, que se prolongam “até ao anel da zona 
central”85. Junto ao  da  são implementados 
locais de estacionamento para diminuir o trânsito no centro 
histórico. O plano inclui, igualmente, uma gestão da distribuição 
de equipamentos para a cidade, um  definindo 
regiões residenciais, industriais, comerciais, espaços verdes e 
equipamentos e, por fim, a valorização da  histórica. 
Para este zonamento considera-se que as funções “separadas 
e cada uma nas melhores condições, aumenta-se o rendimento 
(…) desde que se estabeleçam (…) ligações de relação.”86.
Através do , o Plano concretiza a separação artificial 
de funções, inexistente na cidade em estudo87, e a submissão 
da edificação aos índices de densidade, de equipamentos ou 
outros parâmetros quantitativos, aproximando-se da lógica 
teórica do urbanismo . Por fim subsistem, ainda, 

84 Idem, p.5.
85 Idem, p.7.
86 Idem, p.11.
87 “Examinando a cidade do Porto verifi ca-se que não há propriamente um 
zonamento, (…)” 
Antão de Almeida Garrett, Plano Regulador da Cidade do Porto, Porto: CM 
1952, p. 11.
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iniciativas de requalificação da  ou do . 

O Engenheiro técnico da Câmara, Antão de Almeida Garrett, 
iniciou o seu trabalho referente à 

 com 
um ponto de situação da 

forma de um registo cartográfico. Nesta, a Av. da Boavista 
destaca -se no quartel Poente da cidade, como 

, ligada à R. da Boavista e à R. Júlio Dinis, 
efectuando o acesso Poente ao centro histórico. O Passeio 
Alegre revela um carácter estruturante, como 

, dado que constitui uma longa via 
que articula o centro histórico, Miragaia e a Foz, à cota baixa, 
enquanto que a R. do Campo Alegre, localizada entre as duas, 
não detém qualquer classificação de relevo nesta hierarquia 
sintética. À semelhança da Av. da Boavista são identificadas 
como as estradas de 
Viana - Braga, Guimarães - Valongo, consideradas pelo autor 
do plano como “acanhadas, muito edificadas e com muitos 
cruzamentos”88. 

É proposto um novo sistema alternativo de comunicações 
estruturado por “estradas até à cidade”89, e por “novas artérias 
destinadas ao transito rápido.”90, designadas de 

, que  confluem no , (ou ). 
As  são complementadas e interligadas por 
uma , já existente, a , 
delimitadora da  assim como por uma nova 

, a  (semelhante à actual 
VCI) que confina a  e se articula com 
a ponte da Arrábida e com a Nova Ponte a Oriente (actual 
Ponte do Freixo). A um nível mais baixo na hierarquia viária, 
utilizadas por trânsito mais lento, constituem-se as  e 

 adquirindo um papel representativo 
de menor abrangência. 

Na proposta de 
88 Idem, p.5.
89 Idem, Ibidem.
90 Idem, Ibidem.
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, a Av. da Boavista mantém um estatuto relevante, de 
 e o Passeio Alegre é classificado como 

uma  da cidade. A R. do Campo Alegre é 
denominada como uma com uma 
importância reflectida numa menor amplitude espacial, dado 
que faz parte de um dos percursos que liga o Centro à Foz. Por 
outro lado, a Ponte da Arrábida é acedida por trânsito rápido, 
através da Avenida de Cintura e por trânsito lento, através de 
um acesso local efectuado pela R. António Cardoso, o que 
confere a esta rua a função de , dado que se torna 
fundamental para este sector da cidade. Às restantes ruas não 
é concedido nenhum papel de relevo na 

 À região circundante do Cemitério de 
Agramonte é atribuída uma  que marcaria, também, 
as traseiras da edificação da margem Poente da RGJ, para que 
as habitações não coexistam, directamente, com cemitérios.

Nesta proposta de Plano, a cidade é organizada em Freguesias/
, que agrupadas (em duas ou três) 

constituem as  e permitem definir a estratégia 
de distribuição de equipamentos. O sector da RGJ, identifica-
se como pertencente à 
integrando a “ ”91 do mesmo nome. A 

 localiza-se na 
, ou seja, dentro da  (VCI), 

mais concretamente, entre a  e o 
 ou Centro Histórico. A  do 

Campo Alegre está prevista para 5.000 a 12.000 habitantes, 
correspondendo ao “nível urbano das nossas vilas”92, no 
qual se julga conveniente agrupar e especializar o comércio, 
“constituindo um centro, geralmente o local mais progressivo 
da unidade.”93, que poderá também “aspirar ao ensino técnico, 
comercial, ou industrial, segundo as conveniências”94. Pretende-
se, assim, que as  tenham um centro 

91 A Unidade Urbana do Campo Alegre identifi ca-se como constituída pela 
Unidade Residencial do Campo Alegre e pela UR. do Bessa. 
Antão de Almeida Garrett, Plano Regulador da Cidade do Porto, Porto: CM 
1952, p.18.
92 Idem, p.17.
93 Idem, ibidem.
94 Idem, ibidem.
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representativo próprio.

Por outro lado, o  incluído no plano afigura-se ser 
um traço claro do urbanismo , procurando aplicar a 
separação artificial de funções numa cidade onde “verifica-
se que não há propriamente um zonamento”95. O plano faz, 
claramente, referência a uma apelativa solução teórica pura de 

, em conformidade com os ideais modernos mas, 
que, no entanto, não vai ser aplicada à realidade da cidade 
existente por se considerar inviável «fazer tabula rasa». Desta 
forma, possibilitam-se as áreas onde, os programas funcionais 
convivam, concretamente: 

 e - , onde 
a habitação coexiste com comércio.

O estudo de zonamento foi iniciado com a identificação do 
 numa planta, onde se detecta a ausência 

de separação programática na cidade, sendo atribuídos, apenas, 
níveis de desenvolvimento urbano ao território portuense. 
Nesta planta distinguem-se: a 

, a , e 
a . A zona da RGJ afigura-se 
muito perto da   mas, ainda, inserida na 

, entendendo-se como caracterizada por reduzido 
desenvolvimento e planeamento. 

Antão de Almeida Garrett pretendeu elaborar uma proposta de 
zonamento para a cidade, com: , com vários 
graus de especialização: , genericamente 
e  com diferentes graus de importância 
urbana: , , e , de 

 e de . Previu, também, nessa proposta, 
a implementação de equipamentos considerados necessários: 

95 Idem, p.11.
96 Idem, p.12.
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. 
No sector contextual à RGJ, a própria rua, o Bairro de Hollywood 
e a maioria da RCA integram uma 
predominante no sector, que constitui uma área “estritamente 
residencial, onde só há habitação e se tomam medidas para 
que assim se mantenham”97. A área de urbanização da Av. 
da Boavista apresenta uma variedade de zonamento que 
compreende  e 

.  A área localizada nas traseiras 
do cemitério, é destinada, como foi referido, a . 
É ainda assinalado um , para a  do 
Campo Alegre: o Mercado do Bom Sucesso, de 1952, edificado 
contemporaneamente ao plano.

O Plano de A. de Almeida Garrett, produziu consequências 
bastante notórias na cidade, sendo uma década mais tarde 
fruto de revisão e aprofundamento.

97 Idem, ibidem..
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, Robert Auzelle, 

1962.

 (PDCP-62), de 1962, de Robert 
Auzelle, é, sumariamente, uma revisão do Plano Regulador da 
Cidade do Porto, de 1952, do Eng. Antão de Almeida Garrett, 
iniciado 10 anos após a conclusão do anterior. Desta forma, 
mais do que a realização de um Plano, o PDCP-62 adapta o 
anterior plano às novas condicionantes urbanas e aprofunda-o, 
numa escala mais detalhada. O 

 teve uma vigência de cerca de trinta anos, de 1962 a 
1993, quando foi substituído pelo PDM-93 de Duarte Castel-
Branco. O Plano é constituído por um elevado número de peças 
gráficas, bastante minuciosas e por um número diminuto de 
peças escritas. Desta vez, o Arquitecto e Urbanista convidado 
é um professor do Instituto d’Urbanisme de l’Université de 
Paris e da École Nationale Supérieure de Beaux Arts, tendo 
desenvolvido vários projectos de grande relevância em Paris.

O Plano contem uma primeira parte que aborda os seguintes 
tópicos: introdução, descrição da situação histórica, geográfica 
e social da cidade, acompanhadas de um vasto inquérito; 
seguindo-se uma segunda parte, que descreve exaustivamente 
os dados relativos a esses temas; uma terceira parte que expõe 

Fig. 39. Planta do Estado Actual da Cidade, 
folha nº 4, Plano Director da cidade do Por-
to, Robert Auzelle, 1962, CMP.

Legenda

Fig. 39.
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Fig. 40. Plano Director da cidade do Porto 
(planta síntese) folha nº 4, Robert Auzelle, 
1962, CMP.

Legenda
o plano, em conjunto com o texto “

 e várias peças desenhadas; nesta sequência, aparece, 
ainda, uma quarta parte com a fundamentação às alterações 
ao sistema viário; e por fim uma quinta parte composta por 
estudos de pormenor sobre zonas especificas que se entendeu 
exigirem uma abordagem mais cuidada.

A Proposta do PDCP de 1962, inicia-se (Fig. 37) com uma 
 na qual, para além 

da representação planimétrica das edificações e espaços da 
cidade, é realizada uma identificação de cada um dos elementos  
urbanos, através de recursos gráficos, discriminando a sua 
natureza. 

Na , a margem Poente da RGJ surge, 
totalmente urbanizada, numa configuração que permanece 
até à actualidade. Nesta margem observa-se, já, o Cinema,  
acompanhado de dois outros equipamentos na margem 
oposta: a Sinagoga, e a Igreja do Santíssimo Sacramento 
(com ampliação licenciada em 193898). O edifício escolar do 
Colégio Alemão (curiosamente contíguo à Sinagoga), tinha sido 
encerrado no fim da 2ª Guerra Mundial em 1945, por decisão 
governamental, pelo que se afigura, à data, inexistente. O lado 

98 Li. 98/1938.

Fig. 40.

Zona mista existente (de carácter 
dominante - indústria)
Zona mista a completar (de carác-
ter dominante - indústria)
Espaço reservado para serviços 
públicos ou de interesse público)
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Fig. 41. Sistema Viário do PDCP, folha 1, 
Plano Director da cidade do Porto, Robert 
Auzelle, 1962, CMP.

Legenda

nascente da rua, apesar de ser identificado como , 
continua a revelar uma reduzida urbanização, concentrada, 
principalmente, nos seus extremos, devido à elevada pressão 
urbana a que estão, principalmente, sujeitas a Av. da Boavista 
mas, também, a R. do Campo Alegre. Na margem nascente 
implantam-se duas zonas industriais respectivamente de 
pequena e grande dimensão, uma ligada a um lote de 
edificações contíguas do , com um armazém no 
piso térreo e, uma segunda, nas traseiras de um conjunto de 
habitações  (de 190999 e 1935100) na R. Monsenhor 
Fonseca  Soares, que ocupa todo o terreno lateralmente ao 
Cemitério (a Noroeste), até à R. de Agramonte.

A região urbana situada directamente nas traseiras Sudoeste  
do cemitério é identificada como sendo ocupada por 

, panorama que se estende até às áreas marginais 
Norte da R. do Campo Alegre. 

O arruamento do Bairro de Hollywood estava, à data, já 
praticamente concluído, e exibe um grau de urbanização 
bastante elevado. Na região Nordeste da RGJ, aparece, já, 
iniciada, a R. Monsenhor Fonseca Soares, não constituindo 
apesar disso um arruamento urbano, pois não tem serviços 
públicos e desemboca num terreno industrial, formando um 

99 Li. 479/1909.
100 Li. 1392/1935.

Fig. 41.



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 127

Fig. 42. Defi nição da altura dos edifícios, 
Plano Director da cidade do Porto, Robert 
Auzelle, 1962, CMP.

Legenda

pequeno . Apesar deste facto, nas traseiras da Igreja 
do Santíssimo Sacramento, observa-se uma habitação 
de dimensões consideráveis, que depende totalmente deste 
acesso . 

A R. João Martins Branco, coincidente com as traseiras 
Sudoeste do Cemitério de Agramonte, permanece com o seu 
traçado, desembocando, directamente, no cruzamento com a 
R. Feliciano Castilho, o que favorece a criação de enfiamentos 
visuais, a partir de vários arruamentos para as traseiras do 
cemitério. O terreno que esta rua atravessa, na chegada à 
RGJ, virá, mais tarde, a ser ocupado na década de 70, pelo 
Bairro da Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre, 
constituindo uma cedência da Câmara a uma associação de 
residentes em  localizadas nessa área da cidade. Na Planta 
estão, também, assinaladas  representando 
algumas  que persistem na R. do Campo Alegre.

O Plano Director da cidade do Porto, propõe, novamente, uma 
ampliação do Cemitério de Agramonte, de forma a preencher 
alguns dos terrenos agrícolas situados nas suas traseiras, mas, 
mantendo, no entanto, a definição de uma cortina de verdura 
em seu redor, que o distância das habitações. Os terrenos 
industriais que coexistem com as traseiras viradas a Noroeste 
do cemitério são classificadas como zonas mistas de carácter 

Fig. 42.
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predominantemente industrial, designadas como 
ou . Surgem, também, projectadas: a nova escola 
do Colégio Alemão do Porto (concluída em 1962) e uma faixa 
residencial, de 30 m de profundidade, para urbanizar a restante 
região da margem Nascente da rua. 

Na margem poente da R. António Cardoso, destaca-se a 
proposta de uma e de uma rua 
que a serve, na área que, mais tarde, viria a ser da Unidade 
Residencial do Bessa (1967).

Auzelle sugere, também, um , 
mais detalhado do que o de Antão de Almeida Garrett. Neste, 
a Av. da Boavista mantem-se com protagonismo urbano como 

, e a Via de Cintura Interna (VCI), 
anterior Avenida de Cintura, permanece reconhecida com 
uma importância fulcral para a cidade. Propõe-se um 

 na Rotunda da Boavista, de forma a recuperar o 
atravessamento da rotunda, que ocorria antes da edificação do 
monumento aos heróis da Guerra Peninsular, pelo escultor Alves 
de Sousa e do arranjo do espaço público, pelo Arq. Marques 
da Silva. O acesso local à Ponte da Arrábida, através da R. 
António Cardoso, é suprimido no novo plano, servindo, esta 
ponte, apenas o  da VCI. Neste sistema 
viário, a R. Júlio Dinis é desvalorizada com a conclusão da R. 
Gonçalo Sampaio, que permite aceder, em seu lugar, a quem 
vem da Rotunda da Boavista, ao 
e à Ponte da Arrábida. 

Mais do que investir num sistema de 
no  como o PDC de 1952, Auzelle projecta um 
reforço do sistema de atravessamento central com os dois 

. Assim a travessia da cidade realiza-
se, a partir de Norte, através da R. de Camões, da Av. dos 
Aliados e seguidamente da Ponte D. Luís em direcção a Sul 
e, por ocidente, através do eixo da Boavista, e da R. Gonçalo 
Cristóvão. 

O Plano inclui, também, uma proposta de 



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 129

. Nela, o sector Poente da RGJ, ocupado 
pelo Bairro de Hollywood, é designado como 

, assim como a margem Sul da 
R. António Patrício, é classificada como: 

, pelo que as respectivas 
volumetrias estão naturalmente condicionadas. As edificações 
do troço em causa da Av. da Boavista são definidas pelo plano 
como . No restante sector, 
as cérceas máximas são impostas pelo . 
O  é um parâmetro adoptado por alguns 
urbanistas dessa época, influenciados pelo ideário , 
constituindo um dos princípios componentes da Carta de Atenas. 
Neste caso, os cuidados com a insolação pretendem ser uma 
ferramenta para impedir a criação de construções insalubres e 
conter a proliferação das  da cidade do Porto. O Critério 
de insolação, adoptado pelo PDCP de 1962, foi realizado com 
base na sugestão da : “deve exigir-se aos 
construtores estudos comprovativos em como a penetração do 
sol em cada habitação é de 2 horas no mínimo no solstício de 
Inverno”101, exigindo-se a sua aplicação, à(s) construção(oes) em 
causa e à acção sobre os edifícios ou terrenos contíguos. Desta 
forma, para cada obra, são exigidos 2 estudos: um ao autor do 
projecto, relativo à incidência sobre a própria construção; e um 
outro, aos serviços da câmara, para garantir a avaliação da sua 
incidência sobre terceiros102. A aplicação do critério da 

 a todas as edificações, “trazia como consequências 
grandes afastamentos entre blocos ou a diminuição do número 
de pisos, (…) tão exagerados que nos leva a concluir ser a 
imposição nessa época, muito desfavorável”103, pelo que, este 
requisito é, apenas, exigido às regiões identificadas para tal. 
Constata-se, assim, que as metodologias  não são 
aplicadas integralmente à totalidade da cidade. 

Este plano irá ter uma aplicação durável e consistente no tempo, 
sendo substituído, em 1993, pelo Plano Director Municipal de 
Duarte Castel-Branco.
101 CMP, Gabinete de Urbanização, Robert Auzelle, “Plano Director da Cidade 
do Porto”. Porto: C.M, 1962, Vol. III, p. 38.
102. para o segundo estudo, relativo à incidência luminosa sobre terceiros, o 
autor do projecto deve, também, apresentar  um esquema do perímetro total de 
sombras que permita aos serviços da CMP avalia-la.
103 Idem, p. 41.
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, Duarte Castel-Branco, 

1987.

Em 1987, precisamente 25 anos após a realização do PDCP-
62 de Robert Auzelle de 1962, é apresentado um novo plano 
provisório para a Cidade, por Duarte Castel-Branco, o 

(PGU-87), que estará em vigor até à 
aprovação de um novo  efectuado pelo 
mesmo autor e coincidente com os parâmetros fundamentais 
do primeiro. A colaboração com o Prof. Arq. Duarte Castel-
Branco decorreu da realização de um concurso público e 
posterior celebração de contrato, em 1979. O plano caracteriza-
se por evidenciar uma visão crítica quanto a alguns métodos 
adoptados pela  e quanto 
à anterior gestão da cidade, pretendendo dar origem a uma 
nova fase na administração da cidade portuense. O plano é 
constituído pelos seguintes elementos: regulamentação urbana 
das edificações; , onde são expressadas 
as convicções que lhe estão subjacentes e é referida uma 
apreciação desfavorável sobre as práticas urbanísticas em 
vigor, e, por fim, pelos , que pretendem expor 
informação relativa à caracterização da cidade, nomeadamente 
sobre a sua:  (os planos da cidade),  e 

.

Duarte Castel-Branco acusa a última gestão da cidade de se 
pautar pelo , do qual herdamos um “(…) passado 
fragmentário e leviano (…)”104, que tem como consequência a 
concepção de um espaço urbano marcado por disfunções como 
a . Este desvio é caracterizado como sendo 
“fruto não só do compromisso, mas também de autênticas 
irregularidades e ilegalidades”105, e tem origem  numa gestão 
urbana de cidade muito deficitária, cujos instrumentos, ou a falta 
deles, dificultam a previsão das suas transformações próximas 
e impedem o seu controlo. “Na verdade, na emergência 
.. qualquer plano (…) já se encontrava ultrapassado na sua 

104. Câmara Municipal do Porto, “Plano Geral de Urbanização”, Porto: C.M., 
1987, “Pórtico” p.3. 
105. Idem, ibidem.
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origem.”106. 

Consequentemente, Castel-Branco alerta para a prioridade 
e simultaneamente para a dificuldade em lidar com as 
deformações que afectam a cidade e, que sintetiza numa 
escolha  entre: “cidade e «anti-cidade»”109. Refere,  também, 
que esta atitude rigorosa na gestão urbana, é interpretada na 
época como “passadismo” e “visão limitada”, constituindo um 
preconceito, no qual está implícita a influência teórica de alguns 
dos aspectos do urbanismo tais como a liberdade 
e até alguma arbitrariedade formal. Castel-Branco, expõe 
ainda os inconvenientes decorrentes da descontextualização 
das construções em  que vão surgindo pela cidade, 
considerando como o resultado da 
e . O urbanista aborda, 
ainda, os constrangimentos resultantes da deficiente rede 
infra-estrutural, provocada pela  ausência de ordenação do 
processo urbanístico e, por fim, o agravamento das condições 
de insalubridade da cidade.

106. Idem p. 6. 
107. Idem, ibidem.
108. Idem p. 6.
109. Idem, ibidem.
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Duarte Castel Branco afirma que é imprescindível que a CMP 
passe a  de gestão da Cidade, 
até agora, entregue ao acaso e que resulta em consequências 
dramáticas para o seu funcionamento.

No âmbito do planeamento urbano relacionado com aspectos 
como a habitação, indústria e espaços verdes, as acções 
do plano centram-se em: “desacelerar a desertificação 
do centro”, “equilibrar o parque residencial periférico” , 
fomentar a “Alteração do tipo clássico para, (…) industria de 
maior qualificação.”113 e, ainda, preservar os espaços verdes, 
procurando, concretamente:

A título de demonstração, são também apresentados 
, 

na qual se apresentam plantas com alterações abusivas nos 
edifícios do centro histórico, onde está implícita uma forte 
crítica à anterior gestão urbana.

O texto , foi aprovado em 
Dez. de 1985, “No seu seguimento, foi apresentada a 

” e a respectiva “versão final  (...) então designada 
de P.G.U. do Porto (...) entregue ao executivo a 31 de Maio de 
1987”115.

110. Idem, ibidem.
111. Idem p. 6.
112. Idem, p. 124
113. Idem, ibidem.
114. Idem, p. 138.
115. PDM-93, Porto Projecto Cidade Nova,Introdução, p. 19
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, Duarte Castel-Branco, 1993

Em Setembro de 1990, no âmbito da apreciação do PGU-87, 
pela Comissão de Coordenação da Região Norte (CCRNorte), 
é proposta a “transformação do actual PGU em Plano Director 
Municipal”:

Na versão final, sob a forma de  (PDM-
93), encontram-se reunidas, como é referido pela Comissão 
Técnica117constituída para efectuar a avaliação do plano, “as 
condições essenciais para a fundamentação das propostas 
relativas à delimitação de classes de espaços em função do uso 
dominante, à definição dos índices urbanísticos, à distribuição 
racional das actividades económicas e à resolução das 

116. “Reconfi guração do Projecto de Plano Geral de Urbanização em Plano 
Director Municipal” Documento Síntese, Maio 1991.
117. A Comissão Técnica é uma entidade constituída a 30 de Janeiro de 1991, 
responsável pela “Apreciação Global” do Plano e constituída pelas: Comissão 
de Coordenação da Região Norte; Direcção Geral do Ordenamento do 
Território; e Junta Autónoma de Estradas.

Fig. 43. Regulamento: Zonamento e Hierar-
quização do Sistema Viário, Plano Director 
Municipal, Porto, Duarte Castel-Branco, 
Gabinete de Planeamento Urbanístico da 
CMP, 1993, CMP.

Fig. 43.
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Fig. 44. Regulamento: Disposições Funda-
mentais Sobre Edifi cação Urbana, Plano 
Director Municipal, Porto, Duarte Castel-
-Branco, Gabinete de Planeamento Urbanís-
tico da CMP, 1993, 

principais carências em equipamentos e infra-estruturas.”118

O PDM-93 centra-se na definição dos seguintes factores: 
a regulamentação de , 
(COS); a criação de , 
destinadas a gerir a distribuição dos equipamentos necessários; 
a organização de um sistema de  e, por fim, a 
melhoria do . O plano pauta-
se pela definição de variáveis numéricas, índices de 

 para a ordenação da edificação, à semelhança dos 
planos urbanos , no entanto, a nova construção não 
é subjugada a uma , dado que o 
zonamento é suficientemente flexível. 

Apesar disto, a Comissão Técnica constituída para efectuar a 
Apreciação Global do plano, sugere que deve ser acrescentado  
um “critério de principio sobre a cércea a adoptar para um 
local”120, de forma a garantir a qualidade da imagem da cidade. 

118. Comissão Técnica, “Apreciação Global”, “Porto Projecto Cidade Nova, 
PDM-93, 3 Outubro, CMP, p. 28.
119. Idem, p.28 e 29.
120. Idem, p. 32.

Fig.44.
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A região da RGJ é regulada maioritariamente pelo coeficiente 
máximo: 5m3/m2, assim como a Av. da Boavista (AB) e a R. 
do Campo Alegre (RCA), no entanto, a região correspondente 
ao Bairro de Hollywood surge, neste sector urbano,  
excepcionalmente, referenciada pela densidade mais reduzida: 
2m3/m2, procurando preservar a baixa volumetria, nessa data, 
e, ainda hoje, predominante. As margens da Av. da Boavista 
perto da Rotunda homónima são definidas como Zonas de 
Protecção Urbanística e Arquitectónica.

Por outro lado, o plano prevê a “(…) delimitação de unidades 
de ordenamento (…) assegurando-lhes uma oferta de 
equipamentos básicos e serviços e um sistema de circulação 
que facilite a sua relação interna e as ligações com o exterior.”121. 
Este escalão de organização da cidade é semelhante à 
freguesia e a sua delimitação é, segundo a Comissão Técnica, 
“unicamente determinada pela rede viária fundamental, (…)”122, 
sem que garanta, propriamente, a  “coerência dos espaços 
delimitados”123, constituindo unidades com características 

. 

No , detêm “destacada 
importância o tráfego de longo curso e de ligação aos concelhos 
vizinhos”124,  formado por: as duas pontes sobre o Rio Douro 
(Luís I e Arrábida), a Via de Cintura Interna (VCI), a Via Rápida, 
a Via Norte, a Auto-estrada Porto-Braga e “as ligações destes 
eixos com as vias radiais de função regional ou local.”125 O Nó da 
Arrábida terá sido, ligeiramente, alterado através de negociações 
com a Universidade do Porto, conduzindo a “uma formulação 
que se considera mais compatível com a futura ocupação.”126 A 
AB, a RCA e a R. Gonçalo Cristóvão, são definidas com o nível 
hierárquico 3 do sistema viário, constituindo 

, classificadas logo abaixo das 
(nível 1) e das  (nível 2). As restantes ruas do sector 
121. Idem, p. 29.
122. Idem, ibidem.
123. Idem, ibidem.
124. Idem, p. 30
125. Idem, ibidem.
126. “documento de actualização” Abril de 1991, Plano Director Municipal do 
Porto, CMP, I.1-Nó da Arrábida
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são consideradas como vias de servidão local, situando-se nos 
níveis mais baixos da hierarquia da rede viária (nível 5 e 6).

O Zonamento previsto no Plano não traduz uma separação 
extrema e artificial de funções, ou seja, distingue a globalidade 
do tecido da cidade, (formada pelas 
e pela , na relação com: zonas relativas a diversos 
equipamentos; ; ; 

; zonas ; sem classificar 
qualquer área como  ou apenas

De uma forma geral, o plano subjuga a nova construção a 
, os coeficientes de ocupação de solo.  

Estes indicadores numéricos pretendem evitar volumetrias 
descontextualizadas. A nova edificação não se pauta pela 
separação artificial de funções, apresentando um zonamento, 
relativamente, permeável e fazendo “referência apenas às zonas 
onde subsistem situações gravosas de habitação, a áreas  que 
(…) oferecem melhores condições (…), à implementação de 
programas habitacionais.”127. O plano deverá ser enriquecido, 
posteriormente por planos de pormenor, que deverão definir 
características formais mais concretas.

127. Comissão Técnica, “Apreciação Global”, “Porto Projecto Cidade Nova, 
PDM-93, 3 Outubro, CMP, p. 36.
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2.2. Do Contexto da Rua de Guerra 
Junqueiro

Como foi referido, a Rua de Guerra Junqueiro (RGJ) situa-se na 
zona de expansão do Porto liberal, onde se observam efeitos 
do desenvolvimento industrial e a influencia do modernismo 
e do pós-modernismo, formando um contexto urbano muito 
diversificado. No presente capítulo procuraremos compreender 
a variabilidade do contexto urbano da RGJ, manifestada tanto 
ao nível do espaço público como do edificado, reflectindo, por 
um lado, sobre desenho e noção de limite da rua e, por outro, 
sobre a volumetria, tipologia, programa funcional, modalidade 
de implantação do edificado e a relação deste com a rua. Para 
tal definimos um sector urbano a estudar, que compreende 
uma área de cerca de 400m em volta da RGJ, que nos permite 
enquadrá-la e compreender as suas particularidades.

A consolidação do contexto urbano da rua é marcada por 
profundas mutações na prática do urbanismo e da arquitectura, 
das quais se destaca o aparecimento da habitação  plurifamiliar, 
o desenvolvimento dos prédios em altura e a transição entre 
a prevalência do investimento em projectos de edificações 
singulares para projectos de conjunto, em suma, a perda de 
grande parte dos traços da tradição construtiva, que se tinha 
mantido estável ao longo dos séculos. Neste sector urbano, a 
Avenida da Boavista (AB) e a Rua do Campo Alegre (RCA), duas 
vias com um papel estruturante na cidade do Porto, vítimas de 
elevada pressão demográfica, são ambas, inequivocamente, as 
protagonistas desta rede viária. Por outro lado, a RGJ e a Rua 
António Cardoso (RAC), responsáveis pela ligação entre estes 
dois eixos, tendem a manifestar uma importância intermédia. 
A maioria das restantes ruas do sector urbano exprime uma 
posição secundária no sistema viário, restringindo-se sobretudo 
a servir ambientes residenciais. As volumetrias, a tipologia e o 
programa funcional das edificações do sector, reflectem esta 
organização hierárquica, ajustada, porém, à época histórica 
em que os espaços urbanos foram ocupados, à natureza do 
terreno, à distribuição de equipamentos representativos e a 
outros factores de natureza subsidiária.
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Fig. 1. Dominância Programática das Edificações
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Fig. 2. Hierarquia da 
rede rodoviária, PDM 
em vigor, CMP.
Legenda:

Fig. 1. Carta de reconhecimento da 
dominância programática das edifi cações 
do Sector urbano contextual da RGJ, esc. 
1/5000.
Legenda:

2.2.1. Programa  Funcional e Tipologia das Edificações

Dominância Programática das Edificações

O programa funcional do edificado do sector urbano contextual 
à RGJ é, essencialmente, habitacional e de serviços privados, 
integrando no entanto, também, serviços públicos, indústrias, 
armazéns e, ainda, equipamentos sociais, religiosos, culturais e 
desportivos. Tal como já foi referido anteriormente, a distribuição 
das actividades está, relacionada, com a organização 
hierárquica do sistema viário e, portanto, com a maior ou menor 
dinâmica dos espaços públicos que o servem, assim como 
com a localização estratégica de equipamentos relevantes 
que suscitam o aparecimento de serviços independentes, mas 
vocacionados para complementar as funções dos primeiros. 

A R. do Campo Alegre (RCA) e a Av. da Boavista (AB) revelam 
a existência no seu edificado, de programas funcionais 
predominantemente habitacionais, de comércio e serviços 
e alguns equipamentos de carácter excepcional. A presença 
expressiva do sector terciário, ao longo destas duas vias, 
relaciona-se com a respectiva importância urbana, ao nível de 
“eixos urbanos estruturantes”1. Estas duas vias evidenciam, 
não só uma presença considerável de serviços privados como 
também de públicos, o que reforça ainda mais a relevância que 
estas vias possuem na cidade. 

Os espaços urbanos situados nas proximidades do Cemitério 
de Agramonte (CA), são preenchidos por programas funcionais 
de industria, de armazéns, de espaços desportivos, assim 
como por lotes não urbanizados e por algumas habitações 
construídas mais tardiamente. Este facto decorre da conotação 
que lhes está implícita, de ambientes indesejados para fixar 
residência e, por consequência, apesar de se situarem num 
sector de cidade dominado por este programa, acabam por ser 
rentabilizados para outras actividades humanas. Por outro lado, 
o espaço urbano do Bairro de Hollywood (BH), encontra-se 
ocupado, quase de forma integral, por programa habitacional, 

1. Segundo mapa de hierarquia  viária do PDM em vigor. CMP.

Fig. 2.

CC
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o que tem, sobretudo, origem nas opções impostas pelo 
Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre (1936-39) e é 
apoiado pelas condições morfológicas do território favoráveis 
à instalação de residências, mais concretamente a planura do 
terreno e a boa exposição solar. 

A RGJ, apresenta uma ocupação maioritária de habitações 
e uma fracção mais reduzida de serviços e equipamentos 
privados de dimensões significativas, complementares ao 
programa habitacional, nomeadamente, o Colégio Alemão, a 
Sinagoga Kadoorie - Mekor Haim e o complexo religioso do 
Santíssimo Sacramento. 

A forte presença do programa residencial na RGJ está em 
conformidade com a hegemonia programática verificada na 
globalidade deste sector de cidade. A fixação de equipamentos 
privados de dimensões expressivas, destinados a apoiar as 
populações residentes pode ser justificada pela considerável 
importância desta rua na hierarquia viária, e pela proximidade 
ao conjunto de habitações do BH, utilizando lotes de maiores 
dimensões, disponíveis em redor do Cemitério de Agramonte. 
Ao contrário do que sucede na zona central da rua, nos 
extremos, principalmente no extremo Norte, manifesta-se uma 
frequência superior de pequenos espaços destinados a serviços 
privados e actividades comerciais, o que reflecte a intensidade 
da presença deste programa nas artérias da AB e da RCA, 
que com a RGJ interagem. Por fim, a rua apresenta uma 
ocupação razoável de serviços especificamente vocacionados 
para o apoio às instituições de ensino e à população residente, 
tais como livrarias, centros de explicações, escolas de música, 
cabeleireiros e floristas. Estes serviços justificam-se pela 
presença do bairro residencial de Hollywood e de equipamentos 
escolares de alguma relevância, como o Colégio Alemão 
e o Colégio dos Primeiros Passos. A estes se juntam outros 
espaços de serviços mais diversificados, como contabilidade, 
arquitectura e um antigo cinema.
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Tipologia das Edificações 

O sector urbano contextual à RGJ revela como predominantes, 
as seguintes tipologias habitacionais: habitação plurifamiliar 
de sistema de distribuição em acesso vertical múltiplo, Casa 
do Porto Liberal2 e moradia unifamiliar isolada. Surgem, 
regularmente, no mesmo sector urbano, edifícios de serviços 
em sistema de distribuição de acesso vertical múltiplo, 
observam-se diminutas as habitações em banda e, são 
inexistentes os edifícios de habitação plurifamiliar em sistema 
de distribuição de acesso em galeria. Associados à Casa do 
Porto tradicional encontram-se, ocasionalmente, palacetes. 
O sector revela ainda um relativo equilíbrio entre frequência 
de tipologias plurifamiliares e unifamiliares, comprometidas, 
respectivamente, com a alta e baixa volumetria. 

No sector em estudo, verifica-se a existência de uma relação 
entre a escolha da tipologia e factores como a hierarquia viária 
e os períodos históricos em que foi efectuado o planeamento 
e a urbanização. Este facto ocorre porque a pressão urbana, 
o nível de evolução técnica da data de construção, assim 
como o traçado do arruamento e o subsequente loteamento 
condicionam as alternativas tipológicas a adoptar. 

Os arruamentos mais antigos, AB3 e RCA apresentam uma 
quantidade considerável de edificações de tipologias próprias 
da cidade tradicional tais como Casas do Porto Liberal e 
esporádicos palacetes (que requerem lotes maiores), aos 
quais se juntaram, mais tarde, devido à elevada pressão 
urbana destas duas vias, inúmeros edifícios em acesso vertical 
múltiplo. A R. António Cardoso, da mesma época, mas com 
menor pressão urbana, ostenta vários palacetes. Já a R. António 
Patrício, ligeiramente mais recente4 e com uma pressão urbana 
média, exibe algumas edificações de tipologia idêntica à Casa 

2. A tipologia “Casa do Porto Liberal” deve ser compreendida segundo 
“Transformação e permanência na habitação portuense : as formas da casa na 
forma da cidade” Francisco Barata Fernandes .
3. A a AB, RCA e a R. António Cardoso surgem já abertas na Carta Topográfi ca 
da cidade do Porto, Augusto Gerardo Telles Ferreira, 1892.
4. A R. António Patrício, desenha-se como apenas iniciada, e denominada 
como Trav. António Cardoso, na Carta Topográfi ca da cidade do Porto, Augusto 
Gerardo Telles Ferreira, 1892.
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Fig. 3. Tipologia das Edificações
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do Porto Liberal, mas de menor profundidade e de distribuição 
interna mais racionalizada, bem como alguns edifícios em 
acesso vertical múltiplo, de volumetria média (três a quatro 
pisos). Os arruamentos do Bairro de Hollywood, dos finais dos 
anos trinta, desenhados a pensar na moradia da cidade-jardim, 
condicionaram a respectiva ocupação, criando loteamento 
e regulamentação urbana adaptados a esta tipologia, o que 
concedeu consistência à posterior urbanização.

A habitação plurifamiliar revela-se predominante em áreas 
de maior pressão urbana e urbanizadas após os anos 50, 
nomeadamente, alguns dos troços da AB, da RCA, e da R. 
António Patrício, enquanto que a habitação unifamiliar se 
afirma ligeiramente mais representada em construções antigas 
e/ou em ruas secundárias, como sucede ao longo do Bairro de 
Hollywood. Este facto relaciona-se com a data de entrada em 
vigor da Lei da Propriedade Horizontal de 1955 que permite 
a divisão de um edifício “(…) em fracções, em condições de 
constituírem unidades independentes (…)”5 e isoladas entre si, 
para que possam “(…) pertencer a proprietários diversos em 
regime de propriedade horizontal.”6.

5 Codigo Cívil, Cap. VI – Propriedade Horizontal, Secção I – Disposições 
Gerais, Artigo 1414.
“A fonte das disposições do Código Civil Português sobre a propriedade 
horizontal é o Decreto-Lei nº 40.333 de 14/10/1955.”
6 Idem, Ibidem.

Fig. 3. Carta de reconhecimento tipológico 
das edifi cações do sector urbano contextual 
da RGJ, esc. 1/5000.
Legenda:
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2.2.1. Modalidade de Implantação das Edificações

O edificado do sector de cidade contextual à RGJ é 
particularmente variado quanto às modalidades de implantação 
e, consequentemente, quanto à respectiva relação com o 
espaço público, o que, como já referimos, se relaciona com 
a especificidade dos modos de fazer cidade dos períodos 
históricos que a sua construção atravessou. 

Para compreendermos o processo de construção de cidade 
neste sector representativo, assim como a espacialidade 
que lhe está inerente, elaboramos uma carta que regista as 
modalidades de implantação de cada edificação do sector, em 
apreço, com base nos conceitos de desenvolvimento urbano 
apresentados por Nuno Portas (1987) e nas formas de la 
residencia en la ciudade moderna, analisadas por Carlos Martí 
Arís (1991). 

Este trabalho de análise, é realizado sobre o mapeamento 
referente ao uso dos espaços urbanos, aferindo a posição de 
cada edifício com o espaço de uso público, nomeadamente, a 
sua localização, que pode ser à face ou recuada e, também, 
a sua posição na relação com a estrutura edificada, em geral, 
mais concretamente, no tocante ao número de frentes que a 
construção contem. Este reconhecimento das modalidades de 
implantação foi efectuado atendendo à posição do edificado 
para com o arruamento dominante, dado que é este que é 
determinante na escolha da implantação das edificações. 
Desta forma, ao reunir ambos os parâmetros, posição face 
ao espaço público e relação de continuidade para com o 
edificado, pretende-se definir a modalidade de implantação da 
edificação. O mapeamento de modalidades de implantação 
permite identificar conjuntos edificados, com opções  urbanas, 
em comum, que compõem o sector e formulam uma leitura de 
“partes de cidade” integradas.

Ao longo do sector urbano contextual à RGJ, salienta-se como 
especialmente consistente a implantação de edificações em 
posição recuada, de três a quatro frentes de fachada, referente 
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Fig. 6.1 Carta de reconhecimento da 
Utilização, Pública ou Privada, do Espaço 
Urbano e da Implantação das edifi cações, no 
sector urbano contextual à RGJ, esc. 1/5000.

Fig. 6.3. Carta de identifi cação das 
modalidades de implantação das edifi cações, 
no sector urbano contextual à RGJ, com base 
nas categorias apresentadas pelos autores 
N. Portas e C. M. Arís, esc. 1/5000.

Fig. 6.2. Esquema de classifi cação das 
modalidades de implantação das edifi cações 
do sector urbano contextual à RGJ, com base 
nas categorias apresentadas pelos autores 
N. Portas e C. Martí. Arís. (esc. 1/3000).

Nas páginas seguintes:
Fig. 6. Modalidades de implantação das 
edifi cações:

Fig. 5. Modalidades de implantação das edifi cações: exemplos 
paradigmáticos, nacionais e europeus, colocados pelos autores 
N. Portas e C. M. Arís (desenho esbatido), e exemplos triviais 
de um sector representativo da cidade do Porto, o contexto 
urbano da RGJ (desenho seleccionado a tracejado).

aos modelos cidade-jardim e alternativo. A implantação à face, 
edificada em duas frentes, característica da cidade tradicional, 
situada na região Norte do sector (ao longo da Av. da Boavista) 
afirma-se, também, como uma modalidade de presença 
bastante expressiva. No entanto, na globalidade do sector, 
o edificado recuado predomina, em relação às construções 
situadas à face do limite de acessibilidade.
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Fig. 6.1. Uso do Espaço Urbano e Modalidades 
de Implantação das Edificações . esc. 1/5000
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Trad. 2Trad. 1 Mod Cid.J Alt.1. Alt.2 Alt.3

4 Frentes

3 Frentes

<3 Frentes

Fig. 6.3. Modalidades de Implantação das 
Edificações, esc. 1/5000

Fig. 6.2 Esquema de classificação das Modalidades Implantação das Edificações 
do sector urbano da RGJ
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No sector urbano, em apreço, o 
apresenta-se relacionado com as artérias mais antigas, 
planificadas até ao início do séc. XX, mais concretamente  a 
Av. da Boavista (AB), a R. do Campo Alegre (RCA), a R. António 
Patrício, e a R. António José da Costa. Este modelo ditou a 
construção da cidade até ao início do séc. XX e é visível, não 
só em edificações contemporâneas do período marcado pela 
sua hegemonia no desenho urbano, mas também, de forma 
mais residual, em edificações que lhe são extemporâneas mas 
que, por se inserirem em contextos onde o 
predomina, a este se submetem. Nestas áreas, o espaço público 
corresponde ao modelo , exposto por N. Portas 
(1987) em “Conceitos de Desenvolvimento Urbano”, sendo 
delimitado por edificado continuamente alinhado e localizado 
à face do limite de rua. Neste modelo está subjacente uma 
relação muito forte, estável e unívoca entre os elementos 
urbanos básicos: o espaço público, o edificado e o logradouro, 

Fig. 6.2 e 3. Modalidades de implantação das 
edifi cações: Modelo Tradicional (Tr). Carta de 
localização e esquema de classifi cação das 
modalidades de implantação das edifi cações, 
do sector urbano contextual à RGJ:

Tr1

Tr2

Tr4

Tr3

Tr1) de duas frentes.
Tr2)  de três frentes.

Tr4) Edifícios de
em sistema de distribuição de 

de duas frentes.

Tr3) de quatro frentes.

Fig. 6.2.

Fig. 5. Modalidades de implantação das edifi cações: exemplos 
paradigmáticos, nacionais e europeus, colocados pelos autores 
N. Portas e C. M. Arís (desenho esbatido), e exemplos triviais 
de um sector representativo da cidade do Porto, o contexto 
urbano da RGJ (desenho seleccionado a tracejado).
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em que as características morfológicas de cada elemento 
contribuem para a legibilidade dos restantes. Esta relação é 
responsável pela elevada coesão da forma urbana, patente 
nestes espaços.

Este edificado localiza-se continuamente alinhado sobre 
o perímetro do quarteirão, reflectindo a configuração dos 
espaços exteriores de uso público. As edificações são 
construídas sobre lote estreito e profundo, onde predomina 
a contiguidade dos «prédios» de duas frentes, formando 
estruturas, tendencialmente, fechadas e quarteirões de 
elevadas dimensões, resultantes da expressiva profundidade 
dos lotes. Este tipo de edificado é resultado da alta pressão 
demográfica, procurando reduzir a ocupação de frente de 
rua e conter os custos construtivos. No processo urbano que 
está subjacente à urbanização destas artérias, o arruamento 
é o protagonista, sendo, geralmente, traçado e parcelado em 
plano de autoria dos serviços municipais, atendendo à sua 
futura ocupação, ou seja, de acordo com a tipologia prevista, 
a Casa do Porto Liberal de duas frentes, e em alguns casos o 
palacete ou a casa grande. Ao condicionar a tipologia futura, 
este processo regula a volumetria final e define genericamente 
que classes sociais a vão habitar, adquirindo, uma conotação 
social implícita. De acordo com a perspectiva de Martí Arís 
os espaços da cidade oitocentista já não são, exactamente, 
a imagem clara da cidade tradicional. Nestas regiões estão 
presentes alguns espaços intermédios, como jardins e quintas, 
contrariando o antagonismo entre campo e cidade, patente nas 
cidades tradicionais, onde “Lo que no es ciudade, es campo”1, 
assim como existem, paralelamente, algumas malformações e 
problemas de sobreocupação do solo, como ilhas, armazéns ou 
garagens que ocupando toda a profundidade do lote, conduzem 
à insalubridade.

Nestes espaços urbanos estão presentes as tipologias tradicionais, 
como a Casa do Porto Liberal, Casa-grande, Palacete e, ainda, 
os edifícios de sistema de distribuição em acesso vertical 
1 “La disolucion de la ciudade tradicional” in Carlos Martí Arís, in “Las Formas 
de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p.14. Cid. Tradicional, Formas Semiabertas

Fig. 6.2. Tr1) Casa do Porto Liberal.
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múltiplo. O edificado tradicional, de representação assinalável 
nestas ruas, é dotado de uma significativa profundidade e 
é condicionado no crescimento em altura, pelos métodos 
construtivos vigentes, restringindo-se a volumetrias baixas, até 
três pisos. Inclui, também, um jardim posterior e, uma cave ou 
uma área para a actividade produtiva, no piso térreo. O piso 
térreo comercial converte, esporadicamente, a rua em lugar de 
intercâmbio e trabalho. A grande profundidade da construção 
conduz à criação de um tecido denso. Pontualmente, edifícios 
de habitação plurifamiliares e outras construções de elevada 
altura emergem, também, implantados segundo o modelo 
tradicional, edificando-se à face e em contiguidade com as 
edificações vizinhas. Estes edifícios utilizam um ou mais lotes 
originais, substituindo construções antigas ou preenchendo 
lotes desocupados. Nestes episódios ocorre, inúmeras vezes, 
um sobredimensionamento do edificado que extravasa a 
relação equilibrada entre as dimensões de cada elemento 
urbano básico (rua, edificado, logradouro) e que, em alguns 
casos, rompe com a unidade formal do edificado. O efeito de 
enfatização citado, torna-se ainda mais acentuado em pontos 
específicos da malha urbana, como o edifício de gaveto (Fig. 
12).

O edificado de duas frentes, com paredes contíguas, está 
relacionado com a diminuição de custos, no entanto, na cidade 
tradicional surgem, também, descontinuidades no edificado, 
originando formas semiabertas (Fig. 8-10). Este facto ocorre em 
casas pertencentes a classes mais abastadas, que usufruindo 
de parcelas mais generosas, procuram aumentar o número 
de frentes e valorizar as condições de incidência solar, como 
se observa na tipologia de casa-grande2, com três frentes e 
uma parede contígua. Outro exemplo, mas de quatro frentes, 

2. “Quadro 6 - Habitação unifamiliar - casa grande”,  in Maria do Carmo Pires “A 
R. Alvares da Silva 1895-1940 : formas de habitar”, Porto 2000, p. 129. 

Fig. 8 e 9. Associação de edifícios e 
exemplos de casas-grandes, in A R. Alvares 
Cabral, 1895-1940: formas de habitar, Maria 
do Carmo Marques Pires, 2000.

Fig. 10. Habitação unifamiliar isolada - 
palacete (1898-1906), in A R. Alvares Cabral, 
1895-1940: formas de habitar, Maria do 
Carmo Marques Pires, 2000.

Fig. 10. Fig. 8. Fig. 9.

Cid. Tradicional, Formas Semiabertas

Fig. 6.2. Tr2) Casa-grande e Tr3) Palacete.

Prop. de Racionalização Cid. Industrial, 
Cid. condensada, Formas fechadas

Fig. 6.2. Tr4) edifícios de serv./hab. plurif.  de 
sd - acesso vertical múltiplo.
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Fig. 11. O cruzamento de direcções e 
o edifício gaveto no modelo urbanístico 
tradicional, excerto da planta do sector 
urbano contextual à da RGJ, esc. 1/3000.

Fig. 13. O edifício gaveto na RGJ, direcção 
dominante sobreposta à secundária e 
exposição do logradouro e empenas in www.
google.com/maps. (Fig. 11.2.)

Fig. 12. Nova escala do edifício gaveto em 
acesso vertical múltiplo, in www.google.com/
maps. (Fig. 11.4.)

Fig. 11.1

Fig. 12. Fig. 13

Fig. 11.3

Fig. 14. Edifício de SD - acesso vertical 
múltiplo segundo o modelo tradicional, 
quebra da unidade formal, in www.google.
com/maps.
(Fig. 11.3.)

Av. da BoavistaAv. da Boavista

R
. G

ue
rra

 J
un

qu
ei

roFig. 11.2

Av. da Boavista

Cid. Tradicional, Formas Semiabertas

é o palacete urbano3, inserido na malha tradicional de lotes 
estreitos e profundos, mas que usufrui de parcelas mais largas 
para se edificar. A tipologia de palacete afigura-se na Av. da 
Boavista e principalmente na RCA, com um grau maior de 
independência para com o tecido urbano, afastando-se das 
condicionantes do modelo tradicional de cidade e do seu 
loteamento, implantando-se em posição recuada e inserindo-se 
em grandes quintas. Aliás, esta tipologia representa, também, 
a procura de modos de habitar alternativos aos da cidade 
condensada, em ambientes rurais, com espaços ajardinados,  
revelando alguns indícios do modelo cidade-jardim. 

O espaço público do modelo tradicional, a rua corredor, é 
claramente delimitado, física e visualmente, por edificado, que 
consubstanciava em simultâneo o limite da acessibilidade e o 
limite da visibilidade pública, constituindo um modelo rígido, 
de ocultação total do espaço privado e de salvaguarda das 
boas aparências, mantidas pela fachada. O cruzamento de 
ruas, através do edifício de gaveto, tem um lugar de especial 
destaque no espaço urbano. No desenho da intercepção com 
uma rua planificada, posteriormente ao processo de loteamento 
da primeira, esta problemática é, de resolução mais difícil, 
originando situações conflituosas no desenho urbano, como 
logradouros desqualificados expostos ao espaço público (Fig. 
11 e 13). 

3. “Quadro 5A – Habitação unifamiliar isolada – palacete (1898-1906)”,  in Maria 
do Carmo Pires “A R. Alvares da Silva 1895-1940 : formas de habitar”,  Porto 
2000, p. 119.

Fig. 11.4
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Fig. 6.2 e 3. Modalidades de implantação 
das edifi cações: Modelo Cidade-Jardim 
(CJ). Carta de localização e esquema 
de classifi cação das Modalidades de 
implantação das edifi cações, no sector 
urbano contextual à RGJ:

1

CJ1) Moradia isolada ou geminada.

Modelo Cidade-Jardim

Compreendido entre as Ruas Guerra Junqueiro e António 
Cardoso, a urbanização do Bairro de Hollywood (BH) baseia-
se no modelo cidade-jardim quanto à tipologia de moradia 
independente, com direito a jardim privado em redor, quanto 
às opções de implantação do edificado, recuado e isolado, e 
quanto ao traçado do espaço público, labiríntico e intimista. 
Este conjunto pode ser enquadrado na abordagem de N. Portas, 
como uma alternativa à metrópolis ou à cidade capitalista que 
não refutava a “matriz de relações entre os elementos básicos”4, 
onde “(…) os arruamentos, mais arborizados ou sinuosos, 
separando peões e carros, ainda são «ruas» ou «largos»;”5 
“os logradouros, jardins ou relvados e, desejavelmente mais 
abertos, são ainda espaços contidos, com formas identificáveis 
pelas comunidades que os usam ou rodeiam”6. O espaço 
público do BH constitui uma rua, diferente da rua corredor 
tradicional, onde a preservação da limitação da propriedade 

4. p. 107
5. ibidem.
6. ibidem.
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privada através de muros, define claramente o espaço da 
acessibilidade pública, mantendo o léxico de espaços da 
cidade tradicional. Apesar disto, como consequência do recuo 
e fraccionamento do edificado, a espacialidade é alterada, 
evidenciando uma legibilidade menos clara. O projecto de 
planeamento das ruas contém implícito no dimensionamento, 
na configuração do traçado e no loteamento, uma relação com 
as tipologias previstas, protagonizando todo processo urbano, 
de forma semelhante ao que sucedia na cidade tradicional ou 
na cidade oitocentista7. Neste processo a rua serve ainda como 
bitola para regulamentação, de alinhamentos e de cérceas 
(definidas no “Projecto de novos arruamentos para a zona do 
Campo Alegre”8), mas a relação formal entre a configuração da 
rua e do edificado é menos imediata que na cidade tradicional. 
No registo de Martí Arís este conjunto insere-se num modelo 
precursor das propostas de baixa densidade de racionalização 
da cidade industrial, que se opõe à realidade insalubre e super 
densa que tipifica esta última, recorrendo a um distanciamento 
ao centro urbano e, neste caso sobretudo, a uma evocação 
do ambiente rural. Neste modelo predomina a individualidade 
da construção face à continuidade unificada do edificado 
tradicional.

O Bairro de Hollywood é caracterizado por edificado de baixa 
volumetria, semiaberto, de três a quatro frentes, recuado face ao 
limite de propriedade, correspondendo a moradias isoladas, com 
jardim privado em volta, ou, esporadicamente geminadas com 
o objectivo de melhor rentabilizar a parcela. O lote constituinte 
da malha urbana distingue-se do lote da cidade tradicional, 
estreito e profundo, exibindo uma largura superior, de forma a 
adequar-se ao edificado de quatro frentes. Esta dilatação em 
largura é compensada pela diminuição da profundidade, dado 
que a frequência elevada de arruamentos, presente no BH, dá 

7. “(...) rasgamento das avenidas tinha implícito, no seu dimensionamento, a 
tipologia admissível, mesmo quando variada, dos edifícios que lhe dariam o 
ambiente fi nal.” in Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano. 1987” 
in “Os tempos das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-
Morales, Guimarães: DAAUM, 2005, p. 105..
8. “Projecto de novos arruamentos para a zona do Campo Alegre.”, Processo 
nº  611, 11/05/1937.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust.
Cid-jardim, Formas semiabertas

Fig. 6.2. CJ1) Moradia isolada ou geminada.
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origem a lotes menos profundos. Neste bairro, verifica-se que 
o logradouro não é ocultado pela edificação e, ao associar-se 
com o jardim dianteiro, adquire um potencial de valorização do 
espaço de rua e do ambiente da casa, criando uma paisagem 
embelezadora. Esta qualificação do espaço exterior privado 
com jardins contribui para a salubridade do espaço urbano, 
contrariamente à tendência, visível na Av. da Boavista, de 
ocultação e de densificação do interior do quarteirão, através 
da ocupação com caves de estacionamento ou até com ilhas.

Nesta região urbana são visíveis, os traços do modelo de cidade 
jardim, ao nível do desenho do arruamento, formando-se ruas 
muito frequentes, que desembocam unas nas outras, sem se 
atravessarem, que manifestam uma configuração orgânica e 
que suscitam perspectivas visuais condicionadas através de 
percursos curvilíneos. O traçado do arruamento e a posição 
recuada do edificado imprimem privacidade às habitações 
e uma sensação de intimidade ao espaço público desta 
área ocupada por um programa funcional, especificamente, 
habitacional. 

Contrariamente aos pressupostos originais do modelo cidade-
jardim, o Bairro de Hollywood não origina um conjunto urbano 
que se exclui e se distancia da cidade, assumindo antes, uma 
estratégia de integração que se revela mais próxima da Siedlung 
moderna de baixa densidade. Nos anos 30, época em que foi 
planificado o bairro, este sector de cidade apresentava já, uma 
urbanização considerável, com a qual o novo bairro interage e 
se adapta. Desta forma, é concebido no seio da cidade, em 
expansão, sem se distanciar fisicamente do aglomerado urbano 
(a não ser individualmente através do recuo e isolamento das 
edificações), incorporando-se nas ruas pré-existentes (RGJ, RAC, 
R. Soares dos Passos e R. Guilherme Braga), acrescentando 
novos arruamentos com estas articulados, e dando continuidade 
à modalidade de implantação das construções que marcava, à 
data, aquele lugar, onde estavam, presentes casas-grandes ou 
pequenos palacetes, e algumas moradias isoladas de origem 
anterior ao bairro. A intencionalidade do modelo escolhido 
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Fig. 15. Planta dos novos arruamentos, 
do respectivo loteamento e da 
implantação genérica das edifi cações, 
Plano de Novos Arruamentos do Campo 
Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 16. Perspectiva geral do Bairro de 
Hollywood, vista para sul.Fig. 17. Modelo 

Cidade-Jardim na 
RGJ:
(17.1) adaptação do 
lote do m. tradicional
(17.2.) lote segundo 
o m. Cidade-jardim, 
in Plano de Novos 
Arruamentos do 
Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.

Fig. 16.

Fig. 17.1.

para o bairro de Hollywood justifica-se, portanto, pelo carácter 
da urbanização pré-existente. O modelo de cidade-jardim, é 
um modelo alternativo ao tradicional, de custos económicos 
superiores, quer do ponto de vista da ocupação do solo urbano, 
quer da utilização dos recursos construtivos, pelo que a 
escolha deste se fundamenta na especificidade urbana e social 
do sector que o contextualiza, conforme já fizemos referência 
ao longo do capitulo 2.1.2. Circunstância da Rua de Guerra 
Junqueiro.

O espaço público do modelo cidade-jardim no sector de cidade, 
em apreço, é claramente definido no limite de acessibilidade, 
mas indeterminado no limite visual. O edificado deixa de 

Fig. 17.2.

Fig. 15. g

di
m

. Q
ua

rte
irã

o

dim. Loted te

dim. Loteo



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência156

constituir, simultaneamente, a delimitação da propriedade 
e da visibilidade pública, partilhando estas funções com o 
muro, perdendo, assim, o protagonismo e a rigidez que lhe era 
atribuída no desenho urbano tradicional. Como tal, o edifício 
situado no cruzamento direcções perde a preponderância 
do gaveto da cidade tradicional e, ao mesmo tempo, ganha 
flexibilidade para responder à problemática implícita no 
encruzamento. O edificado revela um grau de independência 
superior, proporcionando assim, uma espacialidade de rua 
variável, ao longo da extensão e de leitura menos nítida. Neste 
modelo os jardins privados surgem como elemento generalizado 
e essencial. A sua utilização tem o objectivo de qualificar o 
ambiente doméstico, de corresponder às novas preocupações 
de salubridade do espaço urbano e de valorizar o perfil de rua.

Fig. 18. Situações de excepção na malha 
urbana: o cruzamento de direcções na 
cidade-jardim, esc. 1/3000.

Fig. 18.
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Contra-Modelo Modernista

Em fracções esporádicas do sector, nomeadamente no Bairro 
da Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre 
(AMZCA) (CM2)9, no Bairro Social do Bom Sucesso (CM1)10 
e na Unidade Residencial do Bessa (U.R.BE.) (CM3)11, ocorre 
uma alteração radical na concepção do espaço urbano onde, 
nem a implantação do edificado tende a relacionar-se com a 
configuração dos espaços exteriores públicos, contribuindo 
para a leitura das respectiva formas, nem o espaço de lote se 
encontra delimitado, transformando-se em espaço de visibilidade 
e utilização pública, amorfo, alterando, profundamente, os 
padrões de espaço. 

Por estas razões, estes exemplos correspondem ao contra-
modelo explanado por N. Portas (1987), neles o espaço 
público deixa de ter a função de ordenador, limitando-se 

9. Fig. (6.2-2.), Sito no cruzamento da R. G. Junqueiro com a R. João Martins 
Branco.
10. Fig. (6.2-1.)Sito na R. Gonçalo Sampaio.
11. Fig. (6.2-3.)Sito na margem sul da Av. da Boavista junto do cruzamento com 
R. António Cardoso.
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Fig. 6.2 e 3. Modalidades de implantação das 
edifi cações: Contra Modelo (CM). Esquema 
de classifi cação e carta de localização das 
Modalidades de implantação das edifi cações, 
no sector urbano contextual à RGJ.
CM1) Bloco de Sistema de Distribuição 
(SD) - acesso vertical múltiplo; implantação 
segundo a direcção N-S.
CM2) Bloco de SD - acesso vertical múltiplo; 
implantação de acordo com o arruamento.
CM3) Bloco de SD - acesso vertical múltiplo; 
implantação perpendicular ao arruamento 
principal.
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a ser o resultado da implantação dos blocos edificados, 
verificando-se também, uma autonomia entre os elementos 
urbanos fundamentais: edificado e espaço público, que o autor 
denomina de divórcio. O espaço público identifica-se com o 
modelo via, em que se observa um recuo do edificado; uma 
independência da forma do edificado com a configuração 
dos espaços de circulação pública e, uma distinção entre, 
trânsito viário, percursos pedonais dirigidos ao centro do bairro 
e acessos aos edifícios. Nestes exemplos, a regulamentação 
da implantação do edificado é essencialmente baseada no 
critério da insolação definido no PDCP-62, que determina a 
inclusão de espaçamentos entre as construções de forma a 
garantir uma exposição ao sol, de pelo menos 2h, no solstício 
de Inverno, em cada habitação. Este critério favorece assim a 
edificação em bloco. Estes conjuntos habitacionais orientam-
se, por vezes, de acordo com a direcção N-S, para garantir 
uma insolação óptima e igualitária, em todas as habitações. 
Assim, tende a verificar-se uma ausência do papel orientador 
do espaço público, na disposição do edificado, cumprindo-
se apenas critérios funcionais e permitindo toda a liberdade 
volumétrica. Consequentemente para além de um divórcio e 
de uma especialização dos elementos urbanos, advém uma 
subversão dos padrões de espaço, em que este se torna 
desconformado e ilegível. A deformação espacial proporciona a 
estes exemplos de contra-modelo, um contraste acentuado com 
a estrutura do restante espaço urbano (Fig.19). O afastamento 
da estrita relação formal entre os espaços exteriores públicos e 
o edificado (responsável pela coesão global do espaço urbano), 
bem como a apetência para a proliferação de espaços verdes, 
surgiam já, levemente, indiciados no modelo cidade jardim. 

Por outro lado, seguindo a perspectiva de Martí Arís estes 
exemplos inserem-se nas propostas de racionalização da 
cidade industrial, correspondendo a uma fórmula compilada 
que, através de formas lineares, engloba, componentes da 
cidade jardim na “relación inmediata com el espácio libre”12 

12 Carlos Martí Arís, “Las Formas de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª 
ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 37.
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que estes conjuntos expressam e da cidade concentrada, ao 
caracterizarem-se pela “alta densidad y construción de grandes 
edifícios colectivos”13. Neste sector, esta junção nem sempre é 
materializada através das formas lineares, paradigmáticas do 
racionalismo moderno, assumindo, por vezes formas edificadas 
semiabertas. Estes três conjuntos reflectem uma propensão 
para assimilar áreas verdes entre as edificações utilizando 
simultaneamente a construção, em altura, sob a forma de 
edifícios de habitação plurifamiliares. Assim procura-se manter 
o equilíbrio entre edificado e espaço livre, preservando, no 
entanto valores de densidade característicos do tecido urbano. 

13 Carlos Martí Arís, “Las Formas de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª 
ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p.20.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cidade Concentrada, Formas abertas

Fig. 11.2. CM1) Edifícios em Bloco de 
SD - acesso vertical múltiplo (implantação 
segundo a direcção N-S).

Fig. 20. Plantas de cheios-vazios dos 
exemplos de contra-modelo modernista (CM) 
no sector urbano contextual da RGJ
Fig. 21.  Ernest May , 1930, Esquemas da 
evolução do quarteirão, comparação com 
exemplos do sector urbano contextual à 
RGJ, in “Las formas de la residencia en la 
ciudad moderna”.

Fig. 19. Planta de uso/propriedade do espaço 
urbano dos três exemplos de contra-modelo 
modernista e comparação com o contexto.
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O Bairro Social do Bom Sucesso (1958), faz parte de um 
conjunto de 13 Bairros projectados no âmbito do Plano de 
Melhoramentos para a Cidade do Porto “a executar pela Câmara 
Municipal e que previa a construção (...) de prédios urbanos 
com a capacidade de alo jamento de 6 000 fogos, de rendas 
módicas, destinados exclusivamente a habitação das famílias 
provenientes das construções a demolir ou a beneficiar.”14

No Bairro Social do Bom Sucesso, a implantação do edificado 
exprime a procura de igualdade de condições de luminosidade 
e arejamento para todas as habitações, através das formas 
lineares, paradigmáticas do racionalismo moderno, orientadas 
segundo a direcção N-S, e, portanto, completamente autónomas 
em relação à R. Gonçalo Sampaio (RGS) que atravessa o bairro. 

Este bairro é constituido por um conjunto de seis blocos 
paralelos entre si, rodeados de espaços verdes, e atravessados 
por uma artéria urbana relevate a RGS que provoca uma cisão 
do bairro em duas partes. Esta via constitui o acesso principal 
do bairro, sendo responsável pela articulação com o resto da 
cidade, apesar disso, a relação do bairro para com esta, é 
débil. A RGS separa, ainda, o bairro em duas facções, que 
resultam muito distantes, já que o edificado se deve afastar das 
vias rodoviárias, restando como únicos factores de unificação, 
a partilha de características formais e de critérios de orientação 
dos blocos. Assim, o espaço público da RGS encontra, ao 
atravessar o bairro, um momento de descontrolo morfológico 
em ambas as margens, onde se omite, também, a noção da 

14 Decreto-lei n.° 40616, de 28 de Maio de 1956

Fig. 22. Perfi l do Bairro do Bom Sucesso, 
1958: relação do edifi cado com o espaço 
exterior público «residual», in O espaço 
ENTRE bairro e cidade, Rita Bessa.
Fig. 23. Espaço público da Rua Gonçalo 
Sampaio e do Bairro do Bom Sucesso, in 
www.bing.com/maps.

Fig. 22.

Fig. 23.
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propriedade pública ou privada, dos espaços. Verifica-se uma 
especialização dos elementos urbanos, visível ao nível do espaço 
público, que se divide em variáveis autónomas e isoladas. Este 
espaço abrange as áreas remanescentes entre os edifícios do 
bairro, suficientemente, afastados para que se tornem arejados 
e ensolarados. Os passeios dispersam-se entre os edifícios para 
que os peões usufruam dessas áreas, autonomizando-se da via 
automóvel, a RGS, e partindo em direcção ao interior do bairro. 
Os blocos edificam-se através da repetição de um módulo de 
construção, instalado com critérios de orientação constantes, 
reflectindo o conceito de seriação. 

Podemos concluir que o Bairro do Bom Sucesso representa o 
paradigma moderno, quanto à concepção do espaço público 
como sobrante e amorfo, quanto à implantação e orientação 
do edificado, quanto à criação dos espaços verdes e quanto à 
independência dos elementos integrantes.

O Bairro da Associação de Moradores da Zona do Campo 
Alegre (AMZCA), sito na RGJ, representa um caso relativamente, 
singular no que se refere às circunstâncias urbanas e sociais que 
o tipificam. O bairro teve origem num pedido da Associação de 
Moradores das antigas ilhas, que obteve deferimento junto da 

Fig. 26. Perfi l do Bairro da Associação de 
Moradores do Bom Sucesso, relação entre a 
edifi cação e o espaço de uso público.

Fig. 26.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cid. Concentrada, Formas semiabertas

Fig. 11.2. CM2. Edifícios em Bloco de SD 
- acesso vertical múltiplo, (implantação de 
acordo com o arruamento principal e com o 
contexto).

Fig. 25. Actual localização do Bairro da 
AMZCA, Planta da Cidade do Porto, CMP, 
2014, AGMP.

Fig. 24. Antiga Localização do Colégio 
Alemão, Li  924/1931, AHMP.

Fig. 24. Fig. 25.
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Câmara Municipal do Porto, para lhe serem atribuídos terrenos 
municipais durante um prazo estabelecido, tendo-lhe sido, 
também, concedidos fundos de apoio social, sob a forma de 
empréstimo para a construção. O terreno doado para o bairro, 
corresponde ao espaço resultante de uma antiga expropriação, 
realizada junto das primeiras instalações do Colégio Alemão, 
na RGJ, aquando do final da Segunda Guerra Mundial15. Esta 
situação associa num espaço urbano muito próximo, duas 
realidades sociais muito distintas, a do Bairro de Hollywood e a 
do Bairro da AMZCA, de habitantes das antigas ilhas, que apesar 
das suas diferenças, parecem coexistir harmonicamente. 

Embora, do ponto de vista urbano, se trate de um conjunto 
edificado sob influência do contra-modelo modernista, a posição 
dos volumes está longe de atingir um grau de autonomia vincado 
face ao contexto urbano e ao arruamento. O edificado do bairro 
implanta-se segundo formas semiabertas, que traduzem uma 
pesquisa de desmontagem e abertura do quarteirão tradicional, 
optimizando a salubridade do espaço urbano e as condições 
de luminosidade das habitações e cumprindo o critério de 
insolação do PDCP-62, sem perder totalmente uma relação 
de correspondência formal com o contexto e sem se desligar, 
completamente, da estrutura de quarteirão. Assim os blocos 
dispõem-se de acordo com o perímetro do lote, contribuindo 
para a formação de uma frente de rua. Em contrapartida, o 
espaço de acessibilidade pública ocupa toda a profundidade 
do lote remanescente da instalação dos blocos de habitação, 
tornando-se disforme e residual. Apesar do Bairro se caracterizar 
pela ausência de limite de acessibilidade pública ao espaço do 
lote, o seu edificado contribui para a legibilidade da forma do 
espaço de rua, diferenciando-o de um outro, mais recolhido, 
entre os blocos de habitação. A leitura do espaço de rua, não 
é, portanto, profundamente deturpada. 

Por último, os blocos de habitação na R. António Cardoso, 
vulgarmente conhecidos como “blocos de chocolate” devido 
à sua cor, foram projectados pelo Arq. Arq. Hargreaves da 

15. “O Colégio Alemão no Porto – nove décadas ao serviço do ensino”, João 
Afonso Machado, in O tripeiro, pág. 245-248, Porto.
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Costa Macedo, são compostos por um conjunto de blocos de 
habitação  paralelos inseridos no contra-modelo de relações 
entre os elementos urbanos, com características relativamente 
opostas ao Bairro da AMZCA, no que se refere às estratégias 
de interacção com o espaço público. Este conjunto efectua 
uma delimitação consistente da acessibilidade pública, mas 
privilegia o domínio visual do espaço privado pelo público, 
desvirtuando as respectivas leituras e apresentando, assim, 
um comportamento, neste aspecto, contrário ao observado no 
Bairro da AMZCA. Os “blocos de chocolate” fazem parte de um 
Plano de urbanização designado Unidade Residencial do Bessa 
(U.R.BE), da autoria do mesmo arquitecto e não totalmente 
executado, que constitui, também, um modelo muito singular 
na cidade do Porto, com afinidades com o “condomínio 
fechado”, dotando-se de vários serviços e equipamentos de 
apoio às populações residentes, porém completamente aberto 
à cidade. O conjunto apresenta, ainda, a particularidade 
de resolver a elevada pendente do terreno que descai para 
ocidente, e lhe imprime dificuldades acrescidas na respectiva 
ocupação, retardando, consequentemente, a sua urbanização, 
relativamente às restantes construções nas imediações. 

O projecto inicial da U.R.BE era formado por 17 blocos 
residenciais, centro comercial, centro cultural, piscina - 
ginásio e escola, representando um estilo de projecto muito 
particular, onde se gerava um fragmento de cidade autónomo 
e multifuncional, com variados serviços de apoio às populações 
residentes, aproximando-se do conceito de “condomínio 
fechado”, mas, perfeitamente integrado e aberto à cidade. O 
projecto da U.R.BE assemelha-se nestes aspectos ao exemplo 
paradigmático da cidade do Porto, o Parque Residencial da 
Boavista/Foco16, projectado pelo Arq. Agostinho Ricca. O Projecto 
16. a designação inicial do Parque Residencial da Boavista/Foco era 
Urbanização William Graham, por ter sido edifi cado no lugar de uma antiga 

Fig. 27. Perfi l longitudinal de um bloco e 
perfi l transversal dos “blocos de chocolate” 
da U.R.BE, 1966/70. in “Construir a cidade 
através dos conjuntos de habitação”, Tiago 
Filipe Soares Miranda.

Fig. 27.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cid. Concentrada, Formas abertas

Fig. 11.2. CM3. Edifícios em Bloco SD 
- acesso vertical múltiplo (implantação 
perpendicular ao arruamento principal).
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urbano não foi totalmente concretizado, mas dele se destacam 
a sequência dos quatro “blocos de chocolate” paralelos, 
espaçados por zonas verdes, instalados, perpendicularmente, 
ao arruamento principal, a R. António Cardoso (RAC), para a 
qual se orientam os topos dos edifícios e as entradas. Neste 
conjunto efectuam-se, também, articulações morfológicas 
ténues com o contexto, tais como alinhamentos com outras 
ruas e uma relação constante da forma do edificado face à 
RAC. A uma cota aproximadamente seis metros mais baixa 
que esta rua, constitui-se, no tardoz, o acesso de serviços 
com estacionamento de automóveis, utilizando a diferença 
de cota para resolver as garagens, parcialmente, soterradas 
(sob a rua principal). A diferença de cota existente ao longo 
da margem poente da RAC, «coloca-a» acima dos espaços 
exteriores privados, expondo-os, totalmente, ao campo visual 
da rua e conformando um espaço de rua sem limitação visual 
e sem forma legível. A exposição visual do espaço exterior 
privado, acaba por qualificar o espaço de rua, com janelas de 
visualização para o ambiente ajardinado privado. 

O conjunto habitacional apresenta um comportamento 
ambivalente, nas relações do espaço exterior privado, com os 
diferentes espaços públicos com que interage, pois, enquanto 
que a frente principal, como referimos, permite ver, mas não 
aceder ao espaço exterior privado, já o tardoz, apresenta, 
fábrica têxtil homónima.

Fig. 29. Plano de urbanização da U.R.BE, 
1966/70, pelo Arq. H. Costa Macedo. 
Maquete de apresentação (a azul, 
equipamentos de apoio aos residentes) e 
Perspectiva dos blocos; in pt.wikipedia.org

Fig. 28. Concretização parcial do Plano de 
urbanização da U.R.BE., 1966/70, www.
bing.com/maps/.

O projecto do Parque Residencial da
Boavista concebe uma parte de cidade,e
englobando vários programas funcionais: 
centro paroquial, escritórios, cinema, 
zona comercial e piscinas, evidenciando
uma fi losofi a de projecto semelhante à do
projecto  inicial da U.R.BE.

Fig. 31. Perspectiva do Parque Residencial 
da Boavista, arq. A. Ricca,  J. Serôdio e J. 
Carneiro, in Agostinho Ricca: projectos e 
obras de 1948 a 1995.

Fig. 29.Fig. 31.

Fig. 28.
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contrariamente, através do traçado curvilíneo do arruamento 
que o serve, uma visibilidade condicionada, relativamente às 
ruas principais, mas, por outro lado, materializa uma limitação 
à acessibilidade pública menos impositiva. O acesso público 
tardoz, através do traçado curvilíneo condiciona as relações 
visuais, privilegiando a privacidade dos espaços exteriores, 
numa estratégia semelhante à dos traçados do espaço público 
do modelo cidade-jardim. Desta forma, ambas as condições, de 
acessibilidade e de visibilidade, se equilibram, mutuamente, nas 
diferentes relações, que o conjunto estabelece com o contexto 
envolvente. Para além do carácter de privacidade presente no 
traçado, o espaço público tardoz dos blocos, é dotado de jardins 
públicos, que exprimem o propósito de valorizar o panorama, 
visível a partir das habitações, através de um embelezamento 
da paisagem. Este conjunto é, portanto, de entre os restantes 
exemplos do contra-modelo moderno situados no sector urbano 
em apreço, aquele que mais valoriza a assimilação do elemento 
natural na implantação do edificado, característica herdada da 
cidade-jardim.

Em síntese, neste conjunto habitacional as áreas verdes entre 
o edificado revelam grandes «janelas de visualização» para o 
ambiente ajardinado tardoz, pelo que se pode afirmar que não 
há uma delimitação visual coerente do espaço de rua, factor 
essencial para a sua legibilidade. No entanto, é necessário 
admitir que os elementos delimitativos da propriedade privada 
do lote demonstram algum controlo da acessibilidade dos 
espaços públicos que, apesar de indefinidos visualmente, ao 
serem mantidos como espaços não acessíveis ao público, 
não resultam num contínuo espaço público, residual e sem 
programa. 
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Modelo Alternativo 1 – Baixa Densidade.

Alguns conjuntos habitacionais do sector, tais como a sequência 
de habitações em banda, no cruzamento poente da RGJ com 
a RCA, os dois conjuntos sitos na R. Monsenhor Fonseca 
Soares e o conjunto da margem poente da R. Arq. Marques 
da Silva, edificam-se sob a forma de habitações unifamiliares 
replicadas várias vezes, contíguas, colocadas em posição 
recuada relativamente ao espaço público, atingindo uma 
densidade superior à do modelo cidade-jardim e um espaço de 
rua mais largo que o da cidade tradicional. O recuo do edificado 
provoca uma ampliação dos espaços de acesso aos edifícios, 
relativamente aos da cidade tradicional, e uma diferenciação 
na natureza privada do seu uso, face, aos de circulação e uso 
público. Os três conjuntos habitacionais podem ser integrados 
no modelo alternativo apresentado por N. Portas, dado que, 
constituem uma resposta que parte do modelo cidade-jardim, 
pretendendo superá-lo. 

Os três conjuntos podem, também, ser analisados no âmbito 
das Propostas de racionalização da cidade industrial, abordadas 

Fig. 11.2.

Fig. 11.2 e 3. Modalidades de implantação 
das edifi cações: Modelo Alternativo de baixa-
densidade (AltB). Esquema de classifi cação 
e carta de localização das Modalidades 
de implantação das edifi cações, no sector 
urbano contextual à RGJ.

13 4

AltB1) Habitação em banda (lote muito 
estreito e profundo).
AltB2) Hab. em SD - acesso directo.
AltB3) Hab. em banda.
AltB4) Hab. em banda.

Fig. 11.3. (A
ltB

)
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Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cidade-jardim, Formas semiabertas

Fig. 11.2. AltB.1) Habitação em banda - RGJ

por Martí Aris (1991), como modelos de baixa densidade, 
provenientes de um processo de racionalização da cidade-
jardim. O edificado dos três conjuntos referidos decorre de um 
processo de optimização do modelo cidade-jardim, ao nível da 
gestão do solo urbano e dos custos construtivos, através da 
contiguidade das habitações unifamiliares. Os três conjuntos 
manifestam uma estrutura volumétrica bastante similar à 
Siedlung de Henriche Tessenow em Rähnitz, apresentada 
por Martí Arís, porém, assumem um recuo das edificações 
face ao limite de rua, de forma a integrarem-se no ambiente 
predominante de cidade-jardim ou a instalarem garagens, 
adaptando-se à utilização do automóvel pelos residentes. Estes 
exemplos, à semelhança das Siedlung, em geral, afiguram-se 
como novas porções de cidade completamente integradas e 
dialogantes com o contexto envolvente, que, neste sector, pode 
ser marcado quer pelo modelo tradicional, quer pelo modelo 
cidade-jardim, quer, ainda, por outros modelos alternativos. Este 
facto acaba por lhes conferir, diferentes níveis de proximidade, 
entre si, com a cidade tradicional, concedendo, de acordo com 
o contexto, ora uma maior coesão da forma urbana, ora um 
maior fraccionamento do edificado. Também, as diferentes 
épocas históricas das construções influenciaram um maior ou 
menor distanciamento ao modelo tradicional. Contudo, em todos 
estes exemplos, o traçado viário é considerado como orientador 
da implantação das volumetrias, que se situam próximas do 
perímetro do quarteirão e se afiguram continuamente alinhadas, 
mantendo-se este aspecto típico da cidade tradicional, mas, 
introduziu-se um espaço entre este e o espaço público, bem 
como alguns espaços entre as edificações.

O conjunto de habitações em banda do cruzamento da R. 
Monsenhor Fonseca Soares com RGJ, foi concebido através de 
duas fases de projecto em 190917 e em 193518, constituindo 
um agrupamento baseado na repetição de um módulo de 
habitação unifamiliar autónoma, de modelo económico19, 

17. Li 479/1909.
18. Li 1392/1935.
19 “projectadas sob o lema (algures barato)”, Mestre de obras Agostinho de 
Sousa, in memoria descritiva da Li 649/1907.
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em duas frentes, das quais as ultimas três unidades a serem 
construídas (1935), situadas mais a Norte, incluem um espaço 
comercial no piso térreo e um edifício tardoz de garagens. A 
singularidade deste conjunto habitacional está em corresponder 
a uma proposta pioneira, no âmbito da discussão da Siedlung, 
dado que a cidade-jardim tinha sido apresentada por Howard em 
1890/1910 e o modelo precoce de Siedlung de H. Tessenow, em 
Rähnitz, apenas em 1919. O conjunto revela muitas afinidades 
com o modelo tradicional de cidade, edificando-se em lote 
estreito e profundo, tendo, também, proporções de alçado 
semelhantes às tradicionais. No entanto, a implantação do 
edificado distingue-se, recuando, face ao limite de propriedade 
e o método projectual revela uma racionalização do espaço 
da habitação, através da repetição do módulo optimizado, ao 
nível da distribuição interna. Desta forma, evidencia-se como 
um método de racionalização e um processo de investimento 
ligeiramente mais alargado relativamente aos métodos 
predominantes na cidade tradicional. O conjunto exprime, 
também, uma crescente valorização dos espaços exteriores 
privados da habitação e uma intencionalidade forte na divisão 
desses espaços em duas porções, que acabam por se ligar a 
diferentes compartimentos da habitação unifamiliar. O jardim, 
fronteiro à casa, é vocacionado para o recreio, comunicando 
com a entrada e com a sala, enquanto que o quintal, tardoz, 
destina-se a abastecer a cozinha, integrando uma horta e uma 
capoeira. Esta forma de apropriação dos espaços exteriores 
privados é conveniente para a habitação unifamiliar, dado que 
a fácil acessibilidade a partir do interior da habitação permite 
que se convertam num apoio directo à habitação. 

A expansão dos espaços de acesso dianteiros às habitações, 
resultante do recuo do edificado possibilitou, posteriormente, 

Fig. 32.1. Fig. 32.2.

Fig. 32. Desenhos do conjunto de hab. 
em banda na RGJ: planta do rés-do-chão 
(32.1.), planta do piso1 (32.2.), Alçado (32.3.) 
e Corte (32.4.). Distribuição racionalizada 
dos espaços e proporções tradicionais do 
alçado, in Li 1909-0479, AHMP. 

Fig. 32.3 e 4.

Actualmente estas habitações incluem 
garagem no lugar de uma antiga cave, 
conseguindo-se, assim, adaptar ao modo de 
vida actual. Foi utilizado o recuo do edifi cado 
face ao espaço público para a inclusão de 
uma rampa de acesso à garagem.
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Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cidade-jardim, Formas semiabertas

Fig. 11.2. AltB2) Hab. em SD - acesso directo.

Fig. 35.Fig. 34.Fig. 33.

Fig. 35. Excerto da Planta do piso térreo do 
Bairro Operário da R. Arq. Marques da Silva, 
Januário Godinho, in Li. 2051-1935, AHMP.

Fig. 33 e 34. O jardim e o quintal na relação 
com os espaços interiores da habitação em 
banda, projecto de hab. em banda para os 
n.º pol.: 498-536 da RGJ:

Fig. 34. Última versão do projecto, 
sequência de habitações construída 
longitudinalmente à rua, excerto da Planta 
de Rés-do-chão e dos espaços exteriores, 
LO 1909-0479, in AHMP.

Fig. 33. Fase inicial do projecto, sequência 
de habitações construída transversalmente 
à rua, excerto da Planta de Piso térreo e dos 
espaços exteriores, LO 1907-649, in AHMP.
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a conversão das caves existentes sob o piso térreo, em 
garagens acedidas por uma rampa exterior. No cruzamento 
da RGJ com uma rua secundária, a R. Monsenhor Fonseca 
Soares, este conjunto habitacional assume uma relação menos 
consequente com o espaço público, e passa a situar-se à face 
do limite público-privado. Apesar de, no geral, proporcionar uma 
descompressão do espaço de rua, este exemplo é, entre os de 
baixa densidade identificados, aquele que apresenta dimensões 
volumétricas mais expressivas e uma presença mais impositiva 
sobre o espaço da rua, reforçando, assim, a sua familiaridade 
com o modelo tradicional.

O Bairro operário sito na R. Arq. Marques da Silva, projectado 
pelo Arq. Januário Godinho em 1935, constitui um caso 
particular de conjugação de alguns conceitos modernos com os 
princípios básicos do modelo de relações urbanas tradicional. 
O edificado implanta-se recuado em relação ao limite público-
privado, de forma a alinhar com outra casa pré-existente20 e 
une-se, sempre em cadeia, ao edifício vizinho, aproximando-
se, assim, das formas tendencialmente fechadas do modelo 
tradicional. Porém, é notório que a natureza da sua construção 
modular, económica e racionalizada, a sua estética formal 
e, ainda, a implantação recuada remetem o conjunto para o 
âmbito das propostas de racionalização da cidade industrial, 
20. “Como no local onde vai ser construído êste bairro, existe no terreno 
contíguo uma casa construída, e esta casa fi ca afastada proximamente quatro 
metros da rua projectada, nós entendemos recuar a nossa construção para o 
alinhamento dessa casa (…)”.
Januário Godinho, “Memória Descritiva” in “Projecto dum grupo de dez casas, 
a que se refere o requerimento do Exmo Senhor José Lourenço da Silva”, 
Licença de Obras nº 2051-1935, Porto, 3 de Abril de 1935, AHMP, p.480.
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expostas por Martí Arís e para o âmbito das hipóteses do 
modelo alternativo abordado por N. Portas, dado que apesar 
das semelhanças morfológicas com a cidade tradicional, origina 
um espaço público bastante distinto. A este facto acresce, 
ainda, a curiosidade de que a rua onde se implanta o conjunto 
é orientada, rigorosamente, na direcção N-S, o que confere 
ao conjunto, simultaneamente, condições de incidência solar 
óptimas e igualitárias para todas as habitações, e a completa 
concordância entre a forma construída e a forma dos espaços 
exteriores, típica do modelo tradicional. Sumariamente, este 
conjunto proporciona um espaço de rua próximo da rua canal, 
caracterizado por edificado contínuo, alinhado e construído sob 
formas fechadas, contudo, o espaço visível pelo público alarga-
se além do limite de propriedade, materializado pelo muro ou 
murete, até ao edificado recuado, sendo complementado por 
arborização e por jardins dianteiros.

O edificado sito em torno do cruzamento poente da RCA com a 
RGJ, é constituído por três projectos diferentes com um modelo 
urbano semelhante. Salientamos, pela importância inerente 
a edifícios de gaveto, a sequência de habitações em banda 
concebida pelo Arq. Rogério dos Santos Azevedo21, em 1938, 
que concretiza a mudança de direcção da RGJ para a RCA. O 
projecto do Arq. Rogério de Azevedo, organiza-se segundo o 
princípio da repetição de um módulo, inserido num lote menos 
estreito e menos profundo que o tradicional, cuja habitação é de 
estrutura diferente, menos profunda e menos compacta, e com 
uma estética mais recente inspirada na tendência denominada 
de Português Suave. A última versão do projecto integra já a 
logística subjacente à utilização do automóvel, concebendo 
uma garagem individual no piso térreo e usufruindo de uma 
escadaria exterior para aceder directamente à habitação, 
no 1º piso. Através da presença da escadaria, o muro entre 
propriedades, adquire atributos muito específicos, servindo, 
simultaneamente, de guarda e acentuando a modulação 
presente no conjunto. Esta sequência de habitações em banda 
não se desenvolve em formas fechadas, dado que se relaciona 

21. LO-1937-1941 e Li.667/1938.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cidade-jardim, Formas semiabertas

Fig. 11.2. AltB3) Hab. em banda.
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com os terrenos vizinhos, através de topos, formando um 
quarteirão semiaberto. Apesar disto, o momento de cruzamento 
é corporizado por edificações contíguas, resultando enfatizado 
por um edifício de gaveto, que marca a entrada na  RGJ.  

O último dos conjuntos referidos a ser construído, a urbanização 
livingboavista, de 201122, projectada pelo Arq. José António 
Barbosa, situa-se na R. Monsenhor Fonseca Soares e edifica-
se segundo um novo arruamento cul-de-sac, a R. Pedro Veiga, 
que o serve exclusivamente. O empreendimento consiste 
numa sequência de habitações de luxo, com acessibilidade 
facilitada à zona da Av. da Boavista, sendo constituído por dois 
blocos independentes de habitações em banda, implantados 
paralelamente às edificações pré-existentes, criando formas 
semiabertas (observadas isoladamente do contexto também 
podem ser lidos como formas lineares abertas). O conjunto 
instala-se em lotes muito pouco profundos, ligeiramente 
mais largos e demonstra a optimização de todo o espaço de 
lote, cingindo os espaços exteriores apenas ao necessário, 
designadamente, uma breve entrada com acesso para o 
automóvel e um pequeno pátio tardoz. O conjunto contribui 
com um novo espaço público, o cul-de-sac R. Pedro Veiga, 
na actualidade destinado, unicamente, ao próprio conjunto, 
permitindo não só rentabilizar a frente de rua e diminuir a 
profundidade dos lotes, como, também, criar um ambiente de 
espaço público exclusivo destas habitações. O cul-de-sac pode 
ser lido como uma tentativa, ainda em aberto, de fraccionar 
o quarteirão, em porções mais reduzidas. A mudança de 
direcção do traçado não é assinalada por edifícios de gaveto, 
mas por topos, simplificando-se. Este conjunto já se afirma 
22. 2011 é a data de conclusão da construção do empreendimento, in Jornal 
Publico, 09/03/2011.

Fig. 37. Planta do piso térreo com garagem 
do conjunto de hab. para o gaveto da RCA 
com a RGJ, 1937-38, projecto do Arq. R. de 
Azevedo,  in LO 1941/1937, AHMP.
Fig. 38. Corte-Alçado do conjunto de 
habitações para o cruzamento da RCA 
com a RGJ, 1937 e 38, projecto de R. de 
Azevedo, Relação do edifi cado com o 
espaço público, in LO 1941/1937, AHMP.

Fig. 36. Pré-existência do conjunto de 
hab. em banda pelo Arq. R. de Azevedo 
na Planta de novos Arruamentos, (e das 
construções pré-existentes) do Plano de 
Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.
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Fig. 38.

Prop. de Racionalização da Cid. Indust., 
Cidade-Jardim, Formas semiabertas

Fig. 11.2. AltB4) Hab. em banda.
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muito distanciado do modelo de cidade-jardim, modelo basilar 
das propostas de modelo alternativo de baixa densidade, 
apresentando-se completamente despojado de componentes 
pitorescas e evidenciando uma elevada ocupação de solo urbano. 
A linguagem e modos construtivos do conjunto habitacional 
inserem-se, também, numa estética nitidamente distinta da 
tradicionalista ou da estética do pitoresco, sendo dominada 
pela horizontalidade e por uma significativa uniformidade 
que, apesar do conjunto ser constituído por várias habitações 
independentes, é lido como dois blocos únicos. Neste, cada 
unidade, embora, não perca a sua autonomia, integra-se 
numa estrutura geral muito coesa, e, consequentemente, uma 
pequena alteração numa delas é perturbadora da identidade 
do conjunto.  

O espaço público dos exemplos do modelo alternativo de 
baixa densidade da RGJ, exibe, simultaneamente, aspectos do 
modelo tradicional, visíveis na tendência para a contiguidade das 
edificações e, da cidade-jardim, manifestados no distanciamento 
das mesmas em relação ao espaço público e no controlo da 
densidade. O ponto de cruzamento, no modelo alternativo 
pode ser concretizado por recurso a topos, simplificando-se, 
ou pode corporizar, tal como na cidade tradicional, a mesma 
complexidade do edifício de gaveto, dado que o seu edificado é, 
tendencialmente, de duas frentes. Porém, a relevância urbana 
do edifício de gaveto, nestes exemplos de modelo alternativo 
é, claramente, menor devido ao afastamento face ao limite 
público-privado. Em todos os conjuntos, em apreço, a noção 
do conjunto sobrepõe-se à identidade do edifício singular, 
expondo uma nova escala de intervenção na cidade, distinta 
da tradicional, ainda que longe da dimensão das Siedlung 
modernas de Rahnitz de H. Tessenow (1919) ou de Vogelsang 
de Hans Bernouilli (1924-30).

Fig. 41. Plantas dos três pisos das 
habitações livingboavista, in www.jcamilo.
com/

Fig. 39. Percurso sem 
saída de uso colectivo, 
destinado ao acesso às 
habitações do B.º da 
Bouça, da autoria de Á. 
Siza in www.rtp1.pt.

Fig. 40. Terminação da R. Pedro Veiga em 
Cul-de-sac. Arruamento público de acesso 
exclusivo à urbanização livingboavista, in 
www.jcamilo.com.

Fig. 39. Fig. 40. Fig. 41. Fig. 42.

Fig. 42. Fotografi a aérea do conjunto de 
habitações livingboavista, na R. Pedro Veiga 
in www.bing.com/maps
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Modelo Alternativo 2 – de Média Densidade

Nas ruas António Patrício, António José da Costa, Júlio Dinis 
e Campo Alegre encontram-se edificações exemplares de 
um outro modelo alternativo de cidade, de média densidade, 
em que os modos de implantação se assemelham ao 
modelo alternativo de baixa densidade, atingindo, no entanto, 
volumetrias ligeiramente superiores aos três pisos, através de 
edifícios de habitação plurifamiliares. Nestes, a orientação 
do edificado segue a forma dos espaços exteriores, as 
construções edificam-se com paredes contíguas entre si, 
repetindo o mesmo módulo, e situam-se recuadas face ao 
limite de propriedade. Estes exemplos, apesar de terem uma 
densidade relativamente moderada, podem, ser enquadrados 
no conceito de cidade concentrada integrado nas propostas de 
racionalização da cidade industrial registadas por Martí Arís em 
1991, que tratam “de superar las contradicciones del modelo 
urbano ochocentista si bien aceptando sus principales datos: 
alta densidad y construcción de grandes edificios colectivos”23. 

23. “Las Formas de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. 
UPC, 2000, p. 20.
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Fig. 11.2 e 3. Modalidades de implantação 
das edifi cações: Modelo Alternativo 
de média densidade (AltM). Esquema 
de classifi cação e carta de localização 
das modalidades de implantação das 
edifi cações, no sector urbano contextual à 
RGJ.

1 2

4 5

3

AltM1) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas frentes.
AltM2) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo em construções de duas a 
três frentes.
AltM3) Edifício de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo em bloco isolado.
AltM4) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas a três frentes.
AltM5) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas frentes.
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Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cidade Concentrada, Formas 

semiabertas

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cidade Concentrada, Formas 

semiabertas

Nestes exemplos “reaparecen ... temas característicos de la 
tradición urbana, tales como la calle, la plaza o la manzana, ... a 
través de los cuales la ciudad persigue el equilibiro entre vacío y 
lleno, público y privado.”24. É portanto preservada uma relação 
de correspondência formal do edificado com a configuração 
do traçado dos espaços exteriores de circulação pública, o que 
permite recuperar o léxico tradicional de espaços: rua, praça e 
quarteirão. 

O edificado da margem Norte da R. António Patrício, 
organiza-se numa sequência de edifícios plurifamiliares, de 
duas frentes, contíguos, continuamente alinhados, recuados 
face ao limite público-privado, orientados de acordo com 
a forma dos espaços exteriores públicos e afastados, nas 
extremidades, das edificações adjacentes, compondo formas 
semiabertas. Apesar de se tratar de um conjunto de várias 
intervenções independentes, o processo urbano de loteamento 
e de regulamentação de alinhamentos restringe as opções 
tipológicas e confere ao edificado, uniformidade volumétrica. Na 
articulação com os edifícios que o contextualizam, o conjunto 
constitui topos, destacando-se, e o volume resultante adquire 
a leitura de um só edifício independente, aproximando-se, 
neste aspecto, do bloco moderno. Podemos concluir que este 
conjunto pode ser interpretado como uma adaptação do bloco 
moderno ao ambiente urbano pré-existente e às dinâmicas 
de investimento imobiliário vigentes, implantando-se com a 
orientação do arruamento, delimitando o espaço exterior de 
propriedade privada de que é dotado, e subdividindo-se em 
parcelas mais pequenas, de custos financeiros mais reduzidos, 
aspectos que o converte num modelo alternativo de cidade. 

Na R. Gonçalo Sampaio (RGS), a generalidade do edificado 
constitui-se de forma bastante semelhante ao da R. António 
Patrício: os blocos de habitação instalam-se paralelamente à 
via principal, recuados face ao limite de propriedade, que é 
efectuado através de muros. Estes blocos, aparentemente, 
peças autónomas, são, na verdade, formados por edifícios 
contíguos, dois a dois, ou até mais, orientados de acordo com o 
24. Idem, p. 31.

Fig. 43. R. 
Gonçalo Sampaio, 
formas edifi cadas 
semiabertas. in www.
bing.com/maps.

Fig. 43. 

AltM1) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas frentes

AltM2) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo em construções de duas a 
três frentes.
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arruamento. As peças edificadas encadeadas segundo a forma 
dos espaços exteriores, proporcionam uma coesão ao espaço 
público de circulação, criando estruturas edificadas semiabertas 
(desejavelmente mais abertas que as tradicionais25). Existe 
uma conformação visual do espaço de rua e uma limitação do 
espaço da acessibilidade pública, apesar de cada uma destas 
ser concretizada através de meios distintos.

O edifício habitacional situado na margem nascente do 
cruzamento da RCA com a RAC implanta-se de forma bastante 
semelhante aos conjuntos presentes na RGS e na RAP, 
podendo se considerar, no entanto, ao contrário dos exemplos 
anteriores, como um bloco habitacional moderno, na medida 
em que é resultado de uma só intervenção. Porém, o bloco 
independente dos restantes edifícios do quarteirão, mas 
encadeado com estes, contribui, através da sua orientação, 
para a organização de formas semiabertas, para a criação 
de um logradouro privado por ele contido e para moldar os 
espaços públicos, remetendo-o para um modelo alternativo. 
Por outro lado, o espaço situado entre o edificado e o espaço 
público, que é de propriedade privada, assume-se, distinto 
dos exemplos anteriormente referidos, dado que o programa 
comercial do piso térreo o transforma num espaço de utilização 
pública, destacado do arruamento, através de um desnível e de 
uma diferenciação material. 

Os dois edifícios habitacionais que marcam a entrada no cul-
de-sac sito na RCA, contrariamente aos conjuntos supracitados, 
ligam-se, de forma directa, ao contexto, através de paredes 
contiguas, originando formas fechadas, recuadas relativamente 
ao alinhamento dos restantes edifícios. Este conjunto concede 
ao espaço público, a área resultante do recuo do edificado face 
ao alinhamento do limite de rua, sem o utilizar para formar 
um espaço intermédio de acesso às habitações, simplificando, 
assim, a comunicação entre o espaço de rua e o comércio 
do piso térreo. Nestes aspectos, este conjunto aproxima-se, 

25. Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos 
das formas: a cidade feita e efeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: 
DAAUM, 2005, p. 107.

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cidade Concentrada, Formas 

semiabertas

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cidade Concentrada, Formas 

fechadas.

AltM3) Edifício de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo em bloco isolado.

AltM4) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas a três frentes.
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com maior ênfase, das características do modelo tradicional 
de relações urbanas, modelo que estava já implícito nas 
construções pré-existentes onde se insere.

O edificado da margem nascente da R. António José da Costa 
(RAJC), consiste, também, num exemplo que contribui para a 
estruturação do quarteirão fechado, através da associação de 
edifícios de habitação plurifamiliar contíguos, de duas frentes, 
apresentando, no entanto, aspectos muito particulares, na 
forma como se relaciona com o espaço público. A RAJC é 
uma diminuta rua secundaria de programa, essencialmente, 
habitacional, que comunica nos seus extremos com as artérias 
urbanas, a AB e a R. António Patrício (RAP). O conjunto edificado 
é formado, à semelhança do exemplo da RAP, acima referido, 
por uma sucessão volumetricamente uniforme, ao longo da 
margem da rua, de edifícios de habitação plurifamiliares, de 
duas frentes de fachada, contíguos entre si, que se afiguram 
recuados face ao limite de propriedade e se ligam directamente 
aos edifícios adjacentes nas términus da rua. No entanto, o 
recuo do edificado relativamente ao alinhamento do limite de 
propriedade contrasta com a posição dos edifícios de gaveto das 
extremidades da rua, situados à face do limite de propriedade 
privada, conferindo uma discrepância entre o espaço da zona 
central e o das términus da rua e uma separação em relação 
ao espaço das ruas principais. O novo espaço de acesso às 
moradias resulta numa região de rua, distinta e refugiada do 
campo visual das ruas mais movimentadas, o que lhe imprime 
uma maior privacidade. 

Em síntese, o bloco moderno surge, no sector, adaptado 
frequentemente aos processos urbanos de construção gradual 
da cidade, seccionando-se em intervenções de diferentes 

Fig. 44. Edifícios de Hab. da R. António 
José da Costa: O espaço entre o edifi cado 
e a rua. O recuo do edifi cado permite 
conceber entradas ajardinadas, acessos em 
desnível às garagens em cave, e uma maior 
privacidade.

Fig. 44. Edifícios de Hab. da R. António 
Patrício, in www.bing.com/maps.

Fig. 45. Edifícios de Hab. da R. do Campo 
Alegre, edifi cado recuado de formas 
fechadas, www.google.com/maps.

Fig. 44. Fig. 44. Fig. 45.

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cidade Concentrada, Formas 

fechadas.

AltM5) Edifícios de hab. em SD - de acesso 
vertical múltiplo com duas frentes.
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investidores imobiliários, mas de volumetria uniforme, 
relacionando-se com a forma dos espaços exteriores públicos 
e efectuando, por vezes, a limitação de propriedade através de 
muros, pelo que, nestes casos, se desenvolve, uma modalidade 
alternativa de cidade. Nestes casos o processo de planeamento 
urbano contém normalmente implícito no loteamento uma 
relação com a tipologia admissível  e estabelece alinhamentos 
volumétricos responsáveis por atribuir coesão formal ao espaço 
urbano. A noção da forma do espaço público é preservada, 
sobrepondo-se a critérios de ordem funcional, relacionados 
com a optimização da incidência solar. 

Nestes exemplos a tipologia plurifamiliar e a possível 
ocupação do piso térreo com espaços comerciais induz uma 
apropriação mais diversificada dos espaços intermédios de 
acesso, resultantes do recuo do edificado face ao limite de 
propriedade, que, nas habitações unifamiliares em banda do 
modelo alternativo de baixa densidade eram, tendencialmente, 
de uso privado e, neste modelo são, por vezes, de uso público, 
destinados ao acesso a espaços comerciais, ou de uso público 
pouco intenso, reservado ao acesso às habitações ou, ainda, 
de uso colectivo, quando encerradas por muros ou portões.
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Modelo Alternativo 3 – Alta Densidade

A diversidade volumétrica e espacial do sector em estudo 
é bastante elevada, abrangendo, também, modalidades 
alternativas de alta densidade de grandes volumetrias em torre, 
como é exemplificado pelo: Hotel Porto Palácio, situado na 
Av. da Boavista; pelo Instituto da Segurança Social, localizado 
na R. António Patrício; e pelo conjunto de torres da RCA, 
planeadas por arquitectos como Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa. Os exemplos de modelo alternativo de alta densidade 
apresentam várias características de implantação distintas dos 
restantes modelos alternativos, de média e baixa densidade, 
tendendo a organizarem-se em edificações isoladas de 
quatro frentes de fachada, em torre, com uma identificação 
conceptual mais forte com o contra-modelo moderno e com 
as formas edificadas abertas. Seguindo a abordagem de N. 
Portas, podemos enquadrar os três exemplos referidos num 
modelo alternativo de cidade ao contra-modelo modernista, 
dado que reúnem características tanto do modelo tradicional 
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Fig. 11.2.

Fig. 11.2 e 3. Modalidades de implantação 
das edifi cações: Modelo Alternativo de 
Cidade concentrada (AltA). Carta de 
localização e esquema de classifi cação 
das modalidades de implantação das 
edifi cações, no sector urbano contextual à 
RGJ.
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AltA1) Edifícios de Serviços de SD - acesso 
vertical múltiplo: em Torre e em Bloco.
AltA2) Edifícios de hab. em torre sobre 
embasamento de formas fechadas com 
comércio.
AltA3) Edifício em torre.
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(ou de outros modelos alternativos), como do contra-modelo 
moderno, contribuindo, simultaneamente, para a limitação do 
espaço de propriedade e de visibilidade pública, mas também 
para o aumento da densidade, através de grandes volumetrias 
isoladas e recuadas, em torre, onde a relação formal com a 
configuração e o limite do espaço de propriedade pública é 
mais distanciada. Dada a relação entre a forma do edificado 
em torre e a forma dos espaços públicos de circulação 
apresentar disparidade, a delimitação do espaço de rua é, 
necessariamente, nestes exemplos alcançada por outros 
elementos urbanos suplementares, quer através da justaposição 
de dois sistemas edificados distintos quer através da utilização 
de muros e diferenças de cota. O caso particular da sequência 
de edifícios em torre da RCA pode, também, ser estudado a 
partir das propostas de racionalização da cidade industrial, 
concretamente atendendo ao modelo teórico de Hilberseimer 
de cidade vertical, que serviu de base a algumas propostas 
de cidade concentrada, e cuja origem conceptual é anterior à 
explosão do movimento racionalista moderno.

O primeiro dos exemplos, o Hotel Porto Palácio, é formado por 
duas peças edificadas, cada uma assumindo um contributo 
distinto para o espaço urbano. Um edifício em torre impõe-
se no centro do quarteirão, independentemente da forma dos 
espaços exteriores públicos, e permite estabelecer valores 
altos de densidade, enquanto, um segundo edifício, instala-se, 
posteriormente, em posição próxima do perímetro do quarteirão 
e de volumetria concordante com a do contexto, consistindo 
num instrumento de controlo visual do espaço de rua, que 
proporciona uma articulação de escalas entre o edifício em 
torre e as restantes construções que o envolvem. Assim, este 

Fig. 47. Espaço entre a rua e o edifi cado 
na Urbanização da RCA, www.google.com/
maps.

Fig. 46. Conjunto Hotel Porto Palácio na Av. 
da Boavista, in www.google.com/maps.

Fig. 46.

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cid. Concentrada, Formas 

hibridas

AltA1) Edifícios de Serviços de SD - acesso 
vertical múltiplo: em Torre e em Bloco.

Fig. 47.
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exemplo concretiza-se através da união livre de dois sistemas 
edificados, o moderno em formas abertas e o alternativo de média 
densidade em formas semiabertas, cada um deles responsável, 
respectivamente pela elevada densidade do edificado e pela 
legibilidade da forma do espaço público. A composição 
morfológica deste sistema é, ainda, complementada por uma 
peça, proveniente de outro campo disciplinar, uma escultura 
de Pedro Cabrita Reis, que exprime uma afinidade muito forte 
com os temas da arquitectura e da cidade contribuindo para 
aproximar mais o edifício perimetral ligeiramente recuado, da 
rua e das restantes construções contextuais e, também, para 
unificar a globalidade do conjunto das duas peças separadas. 
O cul-de-sac da RCA26 afirma-se como outro exemplo do sector 
da RGJ, que utiliza um dispositivo semelhante de articulação de 
escalas, no entanto nesse exemplo, a principal diferença é que 
cada construção que o compõe é independente, relacionando-
se directamente com o espaço público do cul-de-sac.

O conjunto de torres, situado na margem Norte da RCA 
configura, também, um modelo alternativo de cidade, através 
da união de dois sistemas complementares, mais propriamente, 
um embasamento «contínuo» destinado ao comércio, 
construído segundo formas fechadas, de onde emerge um 
conjunto de torres, em formas abertas lineares, espaçadas 
entre si. O primeiro materializa uma superfície extensa e regular 
de delimitação do espaço público ao nível da acessibilidade, 
de acordo com o modelo de relações urbanas tradicional, 
enquanto que o segundo, utiliza as grandes volumetrias para 
atingir uma elevada densidade, participando esporadicamente, 
num nível mais alto da visibilidade do espaço de rua. Desta 
forma, o conjunto articula o contra-modelo modernista com 
o modelo tradicional, compondo um espaço de rua de forma 
coerente mas, também, dotado de edificações mais adaptadas 
à realidade urbana e cultural actual. 

O modelo aproxima-se da proposta teórica moderna de 
Hilberseimer, cidade vertical, viabilizando, tal como esta, uma 

26. Localizado entre a RGJ e a R. Gonçalo Sampaio.

AltA2) Edifícios de habitação em torre sobre 
embasamento com comércio.
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articulação entre um sistema de cidade residencial e um sistema 
de cidade de programa produtivo, corporizado em quarteirões 
fechados, situados sob os blocos habitacionais, na forma de 
embasamentos, sobrepondo, assim, a habitação ao lugar de 
trabalho (inspirado na cidade tradicional). O conjunto urbano 
das torres do Campo Alegre converte a rua no espaço de 
intercâmbio e trabalho, sem promover a especialização do tecido 
urbano. O conjunto pauta-se pela complexidade, formando um 
dispositivo diferente do habitual mas, bastante compreensível, 
em termos de leitura, preservando as formas essenciais do 
espaço público tradicional. Apesar da uniformidade volumétrica 
que lhe preside, adapta-se, à escala corrente do investimento 
privado na cidade.

O recuo efectuado pelo embasamento comercial face ao limite 
de propriedade estabelece um espaço, entre a rua e o edificado, 
que duplica a via pedonal com um segundo percurso destinado 
ao acesso a espaços comerciais e às torres. Este segundo 
percurso é qualificado por vegetação e contribui para uma 
especialização dos espaços de circulação públicos: o rodoviário 
e o pedonal. Apesar das distinções, ambos, as vias surgem 
relacionadas, na estrutura e na comunicação entre elas. 

Ao contrário dos exemplos anteriores, a torre de serviços situada 
na R. António Cardoso, edificada pelos arquitectos Arménio 
Losa, Beatriz Madureira e Alfredo Matos Ferreira, compõe uma 
alternativa ao modelo tradicional e ao contra modelo, através 
de um só sistema edificado aberto, em que, à semelhança do 
que ocorre na cidade-jardim, é usado o muro para efectuar o 
limite de propriedade.

Prop. de Racionalização da Cid. 
Industrial, Cid. Concentrada, Formas 

abertas

Fig. 11.2. AltA3) Edifício em torre.

Fig. 48. Instituto de Segurança Social ou antiga 
sede das Caixas de Providencia, 1973(78), A. 
Matos Ferreira, B. Madureira, A. Losa, in Portugal 
Architecture 1965-1990.

Fig. 48.
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Modalidades de Implantação do Edificado - Conclusões

O sector urbano contextual à RGJ apresenta uma diversidade 
de modalidades de implantação do edificado assinalável 
abrangendo a globalidade do leque reproduzido pelos autores 
N. Portas e C. Martì Arìs.

Podemos concluir que o edificado do sector de cidade do Porto 
contextual à RGJ, inserido no tecido de expansão do séc. XX, da 
cidade, é, fortemente, caracterizado pelos modelos: tradicional, 
cidade-jardim e por modelos alternativos à cidade-jardim e 
ao contra-modelo modernista. Contrariamente, este último 
modelo tem uma representação minoritária, identificando-se-
lhe apenas três exemplos: o Bairro da Associação de Moradores 
da Zona do Campo Alegre, a Unidade Residencial do Bessa e 
o Bairro do Bom Sucesso. Este facto poderá ser explicado pela 
falta de adaptabilidade do modelo modernista, nos parâmetros 
originais, ao processo urbano da cidade do Porto, dado que 
exige condições de investimento imobiliário elevado e, provoca 
uma ruptura muito acentuada com as noções de espaço, ainda, 
bastante presentes nos padrões culturais dos moradores da 
cidade e preservadas pela política urbana e arquitectónica do 
Estado Novo que vigorou desde 1933 a 1974. O exemplo mais 
radical do paradigma moderno, concretizado nas suas diversas 
valências, é o bairro do Bom Sucesso, porque é o único que 
se implanta, sem qualquer relação formal com a configuração 
do arruamento ou do contexto envolvente, a partir de critérios 
puramente funcionais, como a optimização da incidência solar. 
A cidade moderna no sector em apreço não se conseguiu 
impor, resumindo-se a sua influência a esporádicos exemplos 
de pequena amplitude.

As formas edificadas semiabertas são predominantes, neste 
sector da cidade, expondo um espaço urbano mais arejado 
que o da cidade tradicional e menos disforme que o da 
cidade moderna. As formas semiabertas aumentam, também, 
a flexibilidade do desenho urbano, resolvendo, com maior 
agilidade, situações de particular complexidade urbana, como o 
cruzamento de direcções. Por outro lado, as formas edificadas 



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 183

lineares, paradigmáticas do moderno, apenas se manifestam 
duas vezes: no bairro do Bom Sucesso e na Unidade Residencial 
do Bessa, das quais, apenas a primeira se orienta sob o critério 
da maximização da incidência solar, ignorando, por completo, 
o traçado das ruas.

Foram identificados conjuntos de construções que reflectem 
adaptações do modelo de cidade-jardim, do contra-modelo 
modernista e do modelo tradicional, que contribuíram para 
uma melhor e mais fácil integração do edifício na cidade e 
mais prática adaptação aos recursos económicos necessários 
para o erigir. Classificamos estes conjuntos, na carta relativa às 
modalidades de implantação das edificações do sector urbano 
contextual à RGJ, como modelos alternativos, de acordo com 
a definição apresentada no texto de N. Portas: Conceitos de 
Desenvolvimento Urbano. A partir do registo de Martí Arís, Las 
formas de la residencia en  la ciudad moderna, elencámos três 
variantes de modelo alternativo de cidade, de baixa, media e alta 
densidade, baseadas respectivamente no modelo cidade-jardim, 
no modelo de cidade concentrada e na edificação modernista 
em linha. A importância desta diferenciação é reforçada pelo 
facto do aumento de densidade e de altura estar dependente 
de distintas tipologias edificatórias: habitação em banda, bloco 
e torre; e, consequentemente, de distintas formas volumétricas, 
mais ou menos fraccionadas, profundas ou longas. 

Constatamos que no sector, o modelo alternativo foi 
concretizado, pelo menos, através de dois métodos projectuais 
distintos: pela articulação de dois sistemas de edificado, com 
origem em diferentes modelos de relações urbanas que se 
complementam, o modelo moderno e o tradicional; ou, pela 
inclusão de elementos urbanos complementares às edificações, 
como os muros que negam o livre acesso ao espaço privado.

Podemos, também concluir, que as noções de limite do espaço 
público se desdobram, sobretudo, em duas variáveis: o limite da 
acessibilidade e o limite da abrangência visual. Contrariamente 
ao que sucede na cidade tradicional, estas duas variáveis, nem 
sempre são coincidentes, no sector de cidade contextual à RGJ 
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e, revelam uma diversidade elevada de materializações. O limite 
da acessibilidade dos espaços públicos pode ser efectuado por 
barreiras de carácter impositivo, como o edifício, o muro, ou 
a diferença de cota, ou ainda, barreiras persuasivas, como a 
vegetação, o murete e o degrau. Podemos também discriminar 
as barreiras ao campo visual, entre opacas, conforme se 
observa no edificado de formas fechadas ou em alguns muros, 
semitransparentes, como é exemplificado pelas massas 
arbóreas e, ainda, mistas, conjugando momentos de opacidade 
e semitransparência, bem expressos no edificado de formas 
semiabertas. A bifurcação dos limites visuais e da acessibilidade 
do espaço público, resultante do recuo do edificado, origina um 
novo espaço exterior de propriedade privada, entre o edificado 
e o espaço publico, de acesso às edificações, que se revela, 
frequentemente pouco claro, ao nível da utilização mas, por 
outro lado, mais flexível.
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Fig. 1. Programa Funcional do Piso Térreo das edifi cações da RGJ

Fig. 1. Carta de reconhecimento do Progra-
ma Funcional do Piso térreo das edifi cações 
da RGJ, esc. 1/5000.

Legenda:

2.3. Do Objecto: Rua de Guerra 
Junqueiro

2.3.1. Programa Funcional do Piso Térreo

Estudando a dominância programática das edificações 
do sector contextual à RGJ concluímos que, tal como a 
envolvente, as edificações desta rua são essencialmente 
caracterizadas por programa funcional residencial, coexistindo 
também alguns espaços de serviços privados, equipamentos 
religiosos, desportivos e escolares. Neste sentido o piso térreo 
das edificações da RGJ é igualmente marcado pelo programa 
residencial, no entanto, dada a natural propensão do rés-do-
chão para o florescimento de programas direccionados ao 
público, este piso regista, relativamente aos restantes, um 
ligeiro acréscimo de espaços destinados a serviços e actividades 
comerciais, observáveis na região Norte da rua, perto da artéria 
urbana Av. da Boavista. Detecta-se ainda a existência de alguns 
espaços de garagem no piso térreo das edificações da RGJ. 
Por sua vez, a articulação, bastante frequente nesta rua, do 
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espaço de programa residencial no piso térreo, que necessita 
de melhores condições de privacidade, com o espaço público 
é resolvida, ao longo do sector, com recurso a jardins, que 
enquadram as moradias e o espaço público, ou com recurso 
a pequenas caves que atribuem diferença de cota e, portanto, 
traduzem um distanciamento face aos transeuntes. Verifica-se 
também uma reduzida quantidade de espaços devolutos ao 
longo da rua.

As actividades de prestação serviços, referentes ao piso térreo 
das edificações da RGJ, instalam-se sobretudo em Casas do 
Porto Liberal contíguas e em alguns edifícios de sistema de 
distribuição de acesso vertical múltiplo, ou seja, em geral, em 
edifícios implantados à face do limite de propriedade, usufruindo 
de uma relação muito directa com o espaço de uso público. É 
também recorrente a ocupação de pisos térreos com garagens, 
concretamente em esporádicas habitações em banda, em 
Casas do Porto Liberal contíguas e no edifício de escritórios 
acoplado ao antigo cinema Nun’Álvares. Em algumas destas 
situações o espaço de garagem não foi considerado no projecto 
original, por se enquadrar numa época em que ainda não estava 
vulgarizado o uso do automóvel. Apesar de bastante antigas 
algumas das Casas do Porto Liberal da margem nascente da 
RGJ incluem, de origem, um espaço de armazém ou mesmo 
de garagem no rés-do-chão. Nesta tipologia é possível aceder 
ao espaço de garagem à mesma cota, directamente do espaço 
público, sem qualquer espaço intermédio. Por outro lado, nas 
habitações em banda indicadas com número de polícia 502-
540, localizadas junto do cruzamento com a R. Monsenhor 
Fonseca Soares, ocorreu, posteriormente, a conversão de 
antigos espaços de cave em garagens, exigindo, para tal, a 
colocação de uma rampa no espaço de recuo das construções 

Fig. 2 a 3 Utilização do piso térreo em 
Casas do Porto Liberal contíguas com arma-
zém/ofi cina/garagem na RGJ.

Fig. 2. N.º pol.: 626-622: 2.1. Li 858/1907. 
Hab. c/Espaço de Armazém; 2.2. Li 
179/1915. Aditamento ao anterior proj. regis-
tado em Li 858/1907. (adição de barracão e 
de telheiro em toda a profundidade do lote)
Fig. 3. N.º pol.: 606-604 - Li 1351/1924. Hab. 
c/ Garagem.
Fig. 4. N.º pol.: 612 - Li 480/1927. Hab. c/ 
Espaço exterior coberto.

Fig. 6 e 7. Habitações em banda indicadas 
com n.º pol.: 502-540, na RGJ, inclusão, a 
posteriori, da garagem.
Fig. 6. Alçado do projecto original das hab. 
em banda (com cave), em Li 1909/479.
Fig. 7. Fachada actual das Hab. em banda 
(com garagem).

Fig. 8 e 9. Hab. em banda com o n.º pol.:11-
21 e 896-924, em RGJ e R. Campo Alegre:
Fig. 8. Alçado do projecto inicial, com cave, 
em Li 1937/1941.
Fig. 9. Alçado do projecto fi nal, com gara-
gem no lugar da cave , em Li 667/1938.

Fig. 2.1. Fig. 2.2. Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 6.
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face ao limite de propriedade. Nas habitações em banda 
posicionadas no cruzamento da RGJ com a R. do Campo Alegre, 
respectivamente com os número de policia 11-21 e 896-924, a 
última fase do projecto constante no aditamento Li 667/19381, 
substitui, de raiz, em cada habitação, o espaço de cave por 
uma garagem, à cota da rua, utilizando uma escadaria exterior 
para entrar no primeiro piso da habitação.

Nesta rua, é pouco frequente o preenchimento de toda a 
profundidade dos lotes com garagens ou armazéns, o que 
ocorre, sobretudo, nos lotes mais profundos típicos da cidade 
tradicional, no edifício de escritórios acoplado ao cinema 
Nun’Álvares e no conjunto de torres residenciais e de serviços 
da margem Norte da R. do Campo Alegre que, assim, não 
contribuem para a salubridade do espaço urbano. Existem, 
também, alguns espaços destinados ao programa de serviços 
na extensão Sul da RGJ, que rentabilizam moradias isoladas, 
alterando completamente o programa funcional do edifício 
originalmente residencial. No entanto, a RGJ apresenta uma 
ocupação predominante de programa residencial no piso térreo, 
especialmente visível na região Sul da rua, onde a maioria dos 
terrenos foram utilizados para construir moradias, seguindo o 
Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre de 1936(39) 
para o Bairro de Hollywood. O edifício de tipologia de moradia 
isolada, dominante neste bairro, apresenta uma implantação 
distanciada em relação ao espaço público, especificamente 
focada em salvaguardar a privacidade da habitação, por essa 
razão a adaptação destas moradias ao programa de serviços 
é menos adequada e pode prejudicar a qualidade do ambiente 
doméstico. Assim, quando é concretizada, a exploração destes  
espaços com programas de serviços conduz, normalmente 
ao aproveitamento integral do edifício para serviços, em 
modalidades monofuncionais, de forma a não comprometer 
a natureza intimista do espaço doméstico. Este aspecto, 
juntamente com o carácter secundário da rua (relativamente 
às artérias principais da AB e da RCA) reforça a prevalência do 
programa residencial, também, no piso térreo.

1. aditamento a LO 1941/1937
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1 piso 5 pisos

2.3.2. Composição Volumétrica e Loteamento

Ao longo do capítulo 2.2. Do contexto da Rua de Guerra Junqueiro, 
concluímos que o sector urbano da RGJ é caracterizado pela 
heterogeneidade de volumetrias e de opções de implantação, 
particularidades que se transpõem, naturalmente, para a 
própria rua. No seio desta diversidade, sobressai o edificado 
de reduzida densidade com os generosos espaços verdes que 
lhe estão associados, resultantes da presença consistente na 
rua, do bairro de modelo cidade-jardim, o Bairro de Hollywood 
(BH). Estas volumetrias correspondem a moradias isoladas ou 
geminadas, apresentando reduzida tendência de associação, 
rondando os dois a três pisos (7 a 10 m) de altura e os 13m 
de profundidade. Por outro lado, as volumetrias maiores da 
rua ocorrem nos extremos e advêm do cruzamento de ruas 
que acusam maior pressão urbana. As alturas máximas são 
alcançadas, a Nordeste, na intersecção com a Avenida da 
Boavista (AB), atingindo os 7 pisos (21 m) e a Sudeste, no 

Fig. 11. Carta de identifi cação do Número de Pisos das Edifi cações da RGJ, esc. 1/5000.

Fig. 12. Carta do Loteamento da RGJ, esc. 1/5000.

Fig. 12. Carta do loteamento da RGJ, esc. 
1/5000.

Fig. 11. Carta de identifi cação do número de 
pisos das edifi cações da RGJ, esc. 1/5000.
Legenda:



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto. 189

cruzamento com a Rua do Campo Alegre (RCA), os 9 pisos de 
altura (27 m). A rua manifesta uma elevada homogeneidade 
volumétrica a poente, decorrente da rigorosa planificação 
do bairro de moradias unifamiliares de pequenas dimensões 
(7 a 9 m de atura), o BH, que contrasta com a elevada 
diversidade exposta a nascente, no edificado que configura 
as traseiras do Cemitério de Agramonte. Este confronto de 
níveis de uniformidade volumétrica, da margem poente para 
a nascente, é visível, em igual medida, no loteamento, pois à 
relativa constância do loteamento da margem poente, opõe-se 
a diversidade e disparidade do lado nascente.

De forma sumária, a rua é caracterizada por um recuo constante 
de 5 m, do edificado face ao limite de propriedade, que domina 
toda a extensão da rua, situada a Sul do cruzamento com as 
ruas Monsenhor Fonseca Soares e António Patrício, ou seja, 
aproximadamente 5/6 do comprimento total da RGJ. De acordo 
com as suas dimensões, extensão, altura e profundidade, a 

Fig. 13. Planta de Cheio e Vazio da RGJ

Fig. 14. Carta de identifi cação das Tipologias das Edifi cações da RGJ, esc. 1/5000. 

Fig. 14. Carta de identifi cação das tipologias 
das edifi cações da RGJ, esc. 1/5000. 
Legenda:

Fig. 13. Planta de cheio e vazio da RGJ: 
posição do edifi cado ao longo da rua e con-
trastes de densidade de ocupação de solo, 
esc. 1/5000.
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composição volumétrica da rua pode ser analisada segundo 
quatro grupos essenciais, correspondentes a edificações com 
características em comum. Estes quatro critérios determinam, 
assim, quatro regiões: as regiões dos extremos, são marcadas 
por volumetrias de elevadas dimensões, atingindo os nove pisos 
de altura e/ou os 30 m de frente de rua; a zona Sul da margem 
nascente, juntamente com a quase totalidade da margem 
poente, são caracterizadas por volumetrias muito reduzidas, 
de dois a três pisos de altura e de 13 m, de cada frente de 
fachada; a zona central da margem nascente é assinalada 
por volumetria média, com 35 a 50 m de comprimento, 13 
a 17 m de profundidade e três a cinco pisos de altura; e, por 
fim, esporadicamente na margem nascente da rua, surgem 
volumetrias de profundidade muito elevada, alcançando os 
50m altura (cerca de três pisos).

Os extremos da rua, evidenciam, em geral, tipologias de 
maior rentabilização do solo urbano, quer desenvolvendo as 
construções em altura, quer usufruindo da contiguidade e da 
profundidade. A edificação do extremo Norte é construída em 
lote da cidade tradicional, com paredes contíguas, alcançando 
profundidades consideráveis e alturas compreendidas entre os 
dois e os sete pisos. Apesar de estarem inseridos em lote da 
cidade tradicional e de se localizarem à face do limite de rua, 
as construções do extremo Norte correspondem tanto a Casas 
tradicionais do Porto Liberal como a edifícios de sistema de 
distribuição em acesso vertical múltiplo (juntando dois ou mais 
lotes). O extremo Sul é composto por dois conjuntos urbanos 
distintos, em ambas as margem, que são partilhados não só 
pela RGJ como pela RCA. A margem nascente é caracterizada 
por um grupo de edifícios isolados em torre, que atingem 27 a 
30m de altura, enquanto que a margem poente, é caracterizada 
por habitações em banda de três pisos, projectadas pelo Arq. 
Rogério de Azevedo, que constituem um edifício de gaveto. 
Em resultado da elevada pressão e importância urbana das 
vias com as quais a RGJ se cruza nos extremos, RCA e AB, 
as proporções volumétricas que tipificam estas últimas 
sobrepõem-se às da própria rua, distinguindo os seus términus. 



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto. 191

Fig. 16. Sobreposição de perfi s transversais 
tipo da RGJ, posição tendencial do edifi cado 
ao longo da rua, uniformidade e heteroge-
neidade de volumetrias em cada margem. 
Esc. 1/300

Este contraste é mais acentuado a nascente.

A zona nascente Sul e a zona poente da rua são caracterizadas 
por baixa volumetria fraccionada, exprimindo a tendência 
dominante da rua e constituindo 4/5 da extensão das suas 
margens. Estas volumetrias equivalem a moradias unifamiliares 
isoladas ou geminadas, com direito a jardim privado. A estas 
volumetrias correspondem lotes de dimensões relativamente 
uniformes, largos e pouco profundos, de cerca de 18 m de 
largura e, pelo menos, 28 m de profundidade, permitindo uma 
média de 11 m de espaçamento, entre volumes. Apesar da 
considerável uniformidade geral do loteamento e da volumetria, 
sinalizam-se algumas particularidades que permitem identificar 
três processos subtilmente distintos de urbanização. A 
margem poente é submetida a dois processos de urbanização 
diferenciados, bem articulados, o primeiro, consiste em 
moradias implantadas em lote relativamente próximo do da 
cidade tradicional, profundo e ligeiramente estreito e, o segundo, 
referente ao planeamento do Bairro de Hollywood (BH), em lote 
pouco profundo e mais largo. Estas diferenças manifestam-se 
numa maior a área do quarteirão e no aumento do espaçamento 
entre ruas, na primeira variante (a mais próxima do lote da 
cidade tradicional ), assim como num maior estreitamento da 
sua parcela e consequentemente por uma maior proximidade 
entre os volumes, o que altera levemente o ritmo volumétrico. 

Fig. 15. Cronologia das edifi cações da RGJ
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Fig. 15. Carta de registo da década das 
edifi cações da RGJ, com base nas respec-
tivas Licenças de Obras (trama sólida) e 
nas cartas Topográfi cas da Cidade do Porto 
(trama de linhas). (ver fi g. 1. do tópico 5.1. 
pág. 260)
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Fig. 17. Sequência de perfi s transver-
sais Tipo ao longo da RGJ (90 em 90 
m aprox.) esc. 1/200.
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Apesar das pequenas diferenças, as semelhanças nas duas 
situações impõem-se claramente, proporcionando uma elevada 
homogeneidade do conjunto. Este edificado é caracterizado por 
um recuo constante perante o limite da rua e pela apreciável 
constância de proporções dos volumes, que rondam os 7m 
de altura, os 8m de largura e menos de 12 m de afastamento 
entre eles. Por outro lado, a zona Sul da margem nascente, 
igualmente ocupada por edificado fraccionado, de volumetrias 
muito reduzidas, apresenta uma maior tendência de associação 
das edificações, predominando a geminação. Esta zona da 
rua é determinada por loteamento muito uniforme, de 30 
por 30 m de parcela, que confere à volumetria um ritmo e 
proporções constantes. A maioria destes lotes é, por sua vez, 
subdividida em parcelas de 15 por 30 m, que contêm moradias 
geminadas e que mantêm o ritmo volumétrico relativamente 
às parcelas que não foram subdivididas. Estas parcelas são, 
portanto no geral, ocupadas por construções mais recentes 
do que as do BH, nas quais ocorre uma racionalização na 
distribuição dos espaços e uma maior contenção de custos dos 
recursos construtivos através da geminação das edificações 
e do aumento da profundidade. Estas construções atingem 
até os 17m de profundidade, 20m de comprimento, 7m de 
altura e 10m de afastamento entre elas. Esta região encontra-
se registada no Plano Director da Cidade do Porto, de 1962, 
como faixa residencial a criar. Em suma, a zona Sul da margem 
nascente da RGJ distingue-se da região poente da mesma 
rua, pelo predomínio da geminação das construções, ou seja, 
pela maior tendência para a associação dos volumes e pelas 
dimensões de largura e profundidades, mais expressivas.

A zona central nascente da rua, acusa a existência de um 
núcleo dominado por volumes de maiores dimensões. Estes 
volumes estão associados a operações construtivas de escala 
mais alargada, em edifícios de habitação plurifamiliar, ou em 
conjuntos de habitação unifamiliar em banda, correspondendo a 
construções mais tardias relativamente às restantes. A ocupação 
extemporânea de alguns destes espaços, está relacionada com 
a presença do Cemitério de Agramonte, que lhes proporciona 
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uma conotação negativa, retardando o investimento neles 
aplicado. A desqualificação subjacente a estes espaços origina, 
também, lotes de maiores dimensões, tanto para valorizar as 
parcelas como para evitar a formação de mais arruamentos, 
com frentes de construção voltadas para o cemitério. 
Consequentemente, o loteamento de maiores dimensões e as 
capacidades técnicas da construção mais recente possibilitou 
uma liberdade volumétrica maior. A estes factos acrescenta-se 
a aplicação do critério da insolação à margem poente da RGJ, 
definido pelo PDCP-62, em vigor durante o período de maior 
desenvolvimento desta margem e que permite a edificação de 
construções altas, desde que não comprometam a insolação 
mínima de 2h, no solstício de Inverno, às construções vizinhas 
e a cada habitação da própria construção. Opostamente, a 
margem poente da RGJ é definida como reservada a habitações 
unifamiliares. A irregularidade elevada do loteamento, verificada 
nesta zona da margem nascente, reflecte-se, portanto, em 
equivalente disparidade volumétrica. As habitações em banda, 
localizadas sobre o cruzamento com a R. Monsenhor Fonseca 
Soares e o bloco de habitação plurifamiliar subsequente, são, 
entre os exemplos abordados, os edifícios de presença mais 
impositiva, dado que a sua volumetria se afirma em altura e 
extensão relativamente ao panorama da rua e acaba por ser 
enfatizada por alguma proximidade ao espaço público. Estes 
dois conjuntos opõem-se à edificação da margem poente, pois 
assumem claramente, a opção pela associação, em detrimento 
da opção pelo fraccionamento do edificado. Por outro lado, 
o volume do bairro da Associação de Moradores da Zona do 
Campo Alegre (AMZCA), que faz frente de rua com RGJ, apesar 
de, ao edificar-se longitudinalmente à rua, contribuir para a 
formação da edificação marginal, este volume destaca-se das 
restantes volumetrias distanciando-se e recuando, o que lhe 
atribui um estatuto de autonomia, para com o conjunto de 
edificações da rua. 

Por fim, observa-se, esporadicamente, ao longo da margem 
nascente, a presença de edificado de volumetrias médias,  
construído com profundidades que atingem os 50 m, 
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integrando-se nas características supra referidas do loteamento 
desta margem. Estas volumetrias correspondem quer a edifícios 
religiosos, quer ao bloco moderno de sistema de distribuição 
em acesso vertical múltiplo. Assim, a Igreja do Santíssimo 
Sacramento e a Sinagoga Kadoorie - Mekor Haim edificam-se 
com uma curta frente para a rua, afirmando através da altura, 
o estatuto de equipamento religioso. O bloco habitacional de 
sistema de distribuição em acesso vertical múltiplo, implanta-
se segundo o modelo moderno de cidade, demonstrando, ao 
instalar-se na transversal, alguma independência para com a 
forma do espaço público. 

Numa leitura geral, a região central nascente, impõe-se no 
conjunto volumétrico da rua, pela densidade superior, pelas 
dimensões mais elevadas, em altura, profundidade e, sobretudo, 
em frente de rua, conferindo à rua uma escala distinta.

Verifica-se, na RGJ, a existência de uma relação implícita da 
volumetria com o loteamento que lhe precede, com a pressão 
urbana sofrida nas regiões do contexto próximo, com a 
modalidade de implantação das edificações adoptada e com a 
época da construção.

Observa-se um contraste entre a margem poente e a nascente, 
que se reflecte na tendência superior de associação das 
construções da margem nascente e na altura mais elevada das 
mesmas. É visível que maiores pressões construtivas favorecem 
maiores densidades, e, em especial, maiores alturas de edificado, 
conforme se observa nos extremos da rua relacionados com 
a AB e RCA, suscitando um contraste volumétrico acentuado 
entre “o interior da rua” e os “extremos da rua”. Por outro lado, 
as variações de proximidade relativamente ao espaço público 
são determinantes para a percepção da volumetria no espaço 
da rua e, consequentemente, para o maior ou menor impacto, 
provocado por estas.
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2.3.3. A Espacialidade da Rua

Ao longo do capítulo “2.2. Do contexto da RGJ”, foi constatado 
que a estrutura espacial das ruas do sector urbano contextual 
e da própria RGJ, é bastante mais complexo que a encontrada 
na cidade tradicional. Este facto sucede porque na RGJ, 
as edificações fraccionam-se e recuam face ao limite da 
acessibilidade, dando origem a um desdobramento do espaço 
visível pelo público que se diferencia do espaço acessível ao 
público. A RGJ adquire, assim, uma variação do espaço de rua 
bastante acentuada, observável no perfil transversal, à medida 
que aumenta a altura ao solo e, paralelamente, adquire uma 
variabilidade no decorrer do percurso, de enfiamentos visuais 
efectuados entre as volumetrias. Estas características opõem-se 
às da rua corredor tradicional que apresenta, em perfil transversal, 
uma estrutura espacial constante, independentemente da 
altura no espaço e, também uma uniformidade morfológica ao 
longo de todo o percurso. Por estas razões a complexidade da 
secção vertical do espaço da RGJ e a variabilidade do espaço 
ao longo do percurso, atribui ineficiência à representação 
canónica em planta, para exprimir e compreender as variações 
do espaço. O estudo que se segue consiste numa reflexão 
sobre as características espaciais conferidas pelo edificado à 
rua, através da observação de uma sequência de esquemas, 
previamente elaborados, relativos ao campo visual apreendido 
pelo peão, durante dois percursos lineares. Estes diferentes 
esquemas referem-se a alturas cuidadosamente seleccionadas 
do espaço de rua e, em conjunto, registam as variações das 
três dimensões, do espaço apreendido pelo peão.

O trabalho de reconhecimento, que conduziu à elaboração dos 

Fig. 18.

Fig. 18. Representação esquemática do 
espaço visível na RGJ, esc. 1/200.

Fig. 19. Perfi s da RGJ: a rua 
corredor e a rua do modelo cidade-
-jardim: Composições espaciais na 
RGJ e relação do edifi cado com o 
observador, esc. 1/50.

Fig. 19.
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esquemas referentes ao espaço da percepção do observador na 
rua, efectuou-se, com recurso à visualização, em fotografias, de 
perspectivas da rua, à leitura de perfis transversais e à análise de 
uma planta de registo do número de pisos das suas edificações, 
com o objectivo de aferir as alturas e o comportamento dos 
volumes, na percepção visual do transeunte. Os esquemas 
de análise visam representar as variações do campo visual 
central do observador/peão durante dois percursos lineares, 
em ambos os sentidos da rua. Para este fim, consideramos 
como campo visual central a cada momento do percurso, o 
espaço compreendido entre os 60º de abertura do cone visual 
do observador, posicionado no eixo central da rua. Pretende-se 
registar a região da rua que tem maior impacto na percepção 
espacial ao longo de todo o percurso. Para alcançar um registo 
credível, que represente as variações das três dimensões do 
espaço, foram realizadas algumas secções do campo visual 
em diferentes níveis, que registam as oscilações ocorridas entre 
estes. Para este efeito, foi necessário seleccionar os níveis a 
analisar. Essa escolha foi efectuada a partir da identificação 
de características volumétricas e espaciais da rua, que são 
comuns a vários perfis transversais, procurando encontrar as 
localizações mais frequentes de contrastes de espacialidade. 
Estes contrastes de espacialidade estão relacionados com as 
tendências morfologicas que os principais elementos urbanos 
participantes na conformação do espaço, exibem ao longo 
da extensão, nomeadamente os elementos delimitadores 
da propriedade, o muro, murete, a diferença de cota e o 
edificado; e os elementos que apenas condicionam a visão, 
nomeadamente a vegetação e o edificado. Algumas destas 
tendências morfológicas foram já constatados em 2.3.1 
Volumetria, da RGJ. Estes elementos contribuíram para formar 
quatro níveis do espaço de rua. 

No primeiro nível altimétrico mais baixo, situado, no domínio 
da acessibilidade do espaço público, revela-se o primeiro 
constrangimento à visibilidade do observador público, o limite 
da acessibilidade pública. Este limite encontra-se na esfera 
do contacto físico com o observador/público e pode ser 

60º

Fig. 20. Campo visual central do observador.

Fig. 20.
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efectuado pelo murete, muro, diferença de cota ou fachada. 
O murete, com cerca de 30 cm de altura, é o limite mais 
baixo à acessibilidade. Considerámos que uma diferença de 
materialidade do pavimento não é suficiente para estabelecer 
uma dissuasão à acessibilidade, excepto quando se introduz 
vegetação ou relevos. O segundo nível que definimos refere-
se ao alcance visual, ao nível do olhar, que é favorecido ou 
não, pela altura do limite da acessibilidade, permitindo dominar 
visualmente, jardins e fachadas. A altura mínima necessária para 
constituir uma delimitação visual, ao nível do olhar, foi estimada 
em 1,50 m. Neste nível, aos elementos que compõem o campo 
visual do primeiro nível, como a via automóvel, a via pedonal  
e a arborização, acrescentam-se alguns espaços exteriores 
privados, observáveis ao nível do olhar. Estes primeiros dois 
níveis representam o espaço de proximidade com o corpo em 
viagem. 

O terceiro nível é limitado pelo edificado de cércea predominante 
na rua. Esta volumetria surge, maioritariamente, atrás do limite 
público-privado, o muro, e deve ter uma altura superior a 2 m, 
de forma a distinguir-se dele. 

O quarto nível é definido pelas edificações de cércea proeminente, 
que constituem os últimos elementos delimitadores do campo 
visual. Estas edificações destacam-se, em relação ao edificado 
de cércea predominante, ao ultrapassa-la, acima dos 10m 
de altura. O último nível exprime uma presença distante dos 
respectivos objectos para o observador.

Obtivemos, como resultado, uma representação simplificada e 
expedita da realidade tridimensional, que nos permitiu iniciar 
uma reflexão das particularidades espaciais da rua.

Traços Gerais

Nesta rua denota-se uma clara diferenciação do panorama 
do observador em relação à rua corredor tradicional em três 
parâmetros essenciais o alargamento do campo visual para 
além da área da acessibilidade pública, a diversificação de 
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Avenida da Boavista Rua do Campo Alegre

Avenida da Boavista Rua do Campo Alegre
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4º e ultimo nível do espaço de 
rua: edifi cado de cércea proemi-
nente. (aprox. 10<x)

3º nível do espaço de rua: edi-
fi cado de cércea predominante 
(aprox. 2.5<x<10)

2º nível do espaço de rua: olhar 
humano (aprox.  1.50<x<2.50)

1º nível do espaço de rua: 
espaço de acessibilidade pública 
(aprox. 0.30<x<1.50m)



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto. 201

4º e ultimo nível do espaço de 
rua: edifi cado de cércea proemi-

nente. (aprox. 10<x)

3º nível do espaço de rua: edi-
fi cado de cércea predominante 

(aprox. 2.5<x<10)

2º nível do espaço de rua: olhar 
humano (aprox.  1.50<x<2.50)

1º nível do espaço de rua: 
espaço de acessibilidade pública 

(aprox. 0.30<x<1.50m)

Avenida da Boavista Rua do Campo Alegre

Avenida da Boavista Rua do Campo Alegre

Fig. 21.1. Plantas do Campo Visual Central ao longo de um percurso linear na RGJ: 4 secções horizontais do campo visual da 
rua em diferentes alturas, esc. 1/5000.
Fig. 21.2. Perfi s tipo da Rua, efectuados de 90 em 90 m, aprox., esc. 1/2000.
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enfiamentos visuais que surgem entre espaçamentos das 
edificações e que vão alterando a noção do espaço ao longo 
da progressão do percurso e, ainda, uma grande diferenciação 
espacial entre os vários níveis altimétricos da rua. 

Enquanto, a manutenção do alinhamento e da orientação das 
edificações da rua contribui para manter uma certa coerência 
formal, as descontinuidades presentes entre elas proporcionam 
uma diversidade de enfiamentos visuais, que supera a leitura 
de um plano único e contínuo de fachadas delimitativo da 
rua corredor e, paralelamente, atribui, relevância à disposição 
volumétrica. No projecto arquitectónico, esta adquire 
importância sobrepondo-se a um estudo de composição 
circunscrito aos elementos da fachada principal. Predomina 
neste espaço de rua, a individualidade da construção típica do 
modelo cidade-jardim, face à estrutura unificada do quarteirão 
fechado tradicional.

O campo visual da RGJ apresenta, também, uma diferenciação, 
observável na secção transversal, dos vários níveis do espaço 
de rua, que exploram distintas relações, mais ou menos 
distanciadas, entre público e privado. Esta espacialidade da rua 
traduz-se, preferencialmente, numa abertura/alargamento do 
espaço, em altura, decorrente das técnicas construtivas que 
tendem a estreitar e, não a alargar os edifícios, à medida que o 
número de pisos aumenta, e da necessidade de salvaguarda da 
área privada de lote, materializada, por exemplo, pelo muro. No 
entanto, por vezes, estes factores invertem-se proporcionando 
espaços híbridos ou indefinidos quanto à utilização, como 
galerias comerciais ou de acesso. De uma forma geral, a 
composição do espaço da RGJ revela uma especialização em 
cada nível, resultante das diferentes relações que se pretendem 
estabelecer entre o edificado e o espaço público, tais como: 
a diminuição da exposição visual da habitação ao público, 
conseguida pelo recuo da mesma face à rua; a limitação da 
propriedade, pelo muro; ou o convite à entrada, pela galeria.

Como verificámos, ao longo da RGJ, o limite da acessibilidade 
não é, necessariamente, o único bloqueio à visibilidade pública, 



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto. 203

conferindo maior ambiguidade à interpretação do espaço da 
rua. Este factor assume-se como a questão essencial indutora 
da necessidade duma reflexão que ultrapassa a leitura da planta 
canónica. Prossegue-se com uma análise da composição visual 
da Rua, no que se refere às variações do campo visual central, 
em extensão e altura. 

Fig. 22. Sobreposição de perfi s transver-
sais tipo da RGJ e localização do Nível de 
defi nição da área de acessibilidade pública, 
esc. 1/200

Fig. 21.1

Fig. 21.1

Nível da Acessibilidade Pública.             (30cm)

O nível mais baixo do campo visual da RGJ, o nível da 
acessibilidade pública, apresenta uma estrutura muito 
aproximada da estrutura da rua corredor tradicional sendo um 
espaço estreito e continuamente alinhado. Este facto decorre 
da RGJ preservar, no geral, a delimitação convencional da 
acessibilidade pública, onde existe uma relação de equivalência 
entre uso e propriedade do espaço urbano. A maior rigidez com 
que é gerida a utilização do solo urbano na RGJ, decorre dos 
modelos urbanísticos nela predominantes, relacionados com 
tipologias habitacionais unifamiliares, em que há a preocupação 
com o zelo da propriedade privada. 

O limite da acessibilidade pública apresenta uma constância 
de direcção e de alinhamento ao longo da rua, dotando-a de 
regularidade de canal elevada, de linearidade expressiva e de 
largura bastante reduzida. Sobre esta matriz interferem, com 
alguma frequência, os momentos de cruzamento, assim como 
os de alargamento (ou desvio de direcção), que originam uma 
expansão no campo visual, deste nível altimétrico. Na margem 
poente da rua, os episódios pontuais de ampliação do espaço de 
percepção visual são definidos por um ritmo constante, oposto 
ao que sucede na margem nascente. A instabilidade da margem 
nascente é caracterizada por tramos, continuamente, cerrados 
à acessibilidade pública, contribuindo para o isolamento da rua 

Fig. 22.
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no contacto com outras, assim como por troços prolongados 
de espaço expandido, relativamente ao alinhamento normal da 
acessibilidade pública, que confundem as leituras do percurso 
e o reconhecimento dos cruzamentos entre ruas. Desta 
forma, a ausência de delimitação persuasiva ou impositiva à 
acessibilidade pública, na região central da margem nascente 
da rua, é o factor responsável pelas alterações mais profundas, 
na apreensão da área da acessibilidade pública, materializando 
uma brusca expansão/dilatação da largura do espaço visível 
neste nível da rua. Este acontecimento está associado ao 
contra-modelo de relações entre os elementos urbanos. O 
acontecimento afirma-se como uma excepção na rua, não 
produzindo variações no restante «trajecto» da rua. 

Apesar das referidas oscilações, a configuração da área da 
acessibilidade pública é o factor de homogeneidade ao longo da 
rua, pois a sua estrutura mantem-se relativamente constante, 
em largura e alinhamento, face aos modelos urbanísticos: 
tradicional, cidade-jardim e alternativo; nela, amplamente, 
presentes. 

Fig. 21.1

Fig. 21.1

Nível do Olhar        (aprox. 1.50)

Na RGJ os elementos que constringem a percepção espacial 
ao nível do olhar são o muro, o gradeamento, o edificado ou a 
diferença de cota. O registo que efectuámos do campo visual, 
ao nível do olhar humano, permite aferir o domínio visual directo 
do observador sobre os espaços exteriores privados tais como 
os jardins, promotores de uma maior riqueza visual do espaço 
de rua, permitindo-nos compreender o contributo destas áreas 
verdes para o enquadramento do espaço da rua. O limite 
da acessibilidade colabora na valorização do espaço de rua 

Fig. 23. Sobreposição de perfi s transversais 
tipo da RGJ e localização do Nível do espa-
ço de rua relativo ao olhar do observador, 
esc. 1/200.

Fig. 23.
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1. lim. opaco: edifi c. c/ janelas e montras; 
2. lim. opaco: muro acima do olhar; 
3. lim. permeável: muro c/ gradeamento; 
4. lim. permeável: murete e vegetação; 
5. ausência de lim. de acessibilidade.

Fig. 24 e 25. Propriedades morfológicas do 
limite de acessibilidade na RGJ (24) e no 
fl anco ocidental da cidade do Porto (25): R. 
Aristides de Sousa Mendes, R. Arq. Mar-
ques da Silva e R. António José da Costa; in 
mitula.pt; www.google.pt.maps.

Fig. 24.2.Fig. 24.3.Fig. 24.4.

Fig. 24.5.

Fig. 25.2.Fig. 25.3.Fig. 25.4.

Fig. 24.1.

LH. LH.

LH. LH.

quando este, apesar de não deixar aceder, permite ver, ainda 
que de forma controlada, espaços exteriores privados. 

Na margem nascente e em toda zona Norte da rua, os jardins 
têm um papel mais consistente na caracterização do espaço 
público, através da «permeabilidade» concedida pelo limite 
de acessibilidade, o muro ou gradeamento. Este facto sucede 
porque na rua, as qualidades formais dos elementos limitadores 
da acessibilidade, a altura e a materialidade,  revelam uma 
forte intencionalidade no tratamento do espaço público, 
qualificando-o. 

Ao longo do Bairro de Hollywood, assim como em algum 
edificado de programas funcionais de serviços, nomeadamente 
a escola e a sinagoga, impera a protecção da privacidade da 
propriedade privada, pelo que, o muro que os define revela 
uma conotação discriminadora, na relação com o público.

Podemos concluir que o limite de propriedade mantem-se, 
ainda, muito presente, ao nível do olhar, ao longo da margem 
poente, adquirindo um carácter segregador, o que não ocorre, 
do lado nascente, onde o espaço de rua é dotado de qualidades 
visuais mais apelativas.

Fig. 21.1

Fig. 21.1
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Fig. 27. Sobreposição de perfi s transversais 
tipo da RGJ e localização do Nível do es-
paço de rua relativo ao edifi cado de cércea 
predominante, esc. 1/200.

Nível do Edificado de Cércea Predominante   
(aprox. 2.5 - 10m)

A maioria do edificado da rua ronda os dois ou três pisos 
atingindo em média 8 a 10 m. O nível do campo visual 
delimitado pelo edificado de cércea predominante acusa, 
na maioria da extensão da rua, uma expansão do espaço 
perceptível relativamente ao nível da acessibilidade pública 
alargando e prolongando-se pelos intervalos entre o edificado. 
Os espaçamentos existentes entre o edificado concedem 
complexidade ao limite do campo visual que assume uma 
elevada diversidade de figuras tridimensionais, correspondente 
a múltiplas formas de edificações isoladas: moradias e a torres. 
Consequentemente, o alçado lateral surge frequentemente no 
espaço da rua e ao nível do desenho da arquitectura, o sentido 
de unidade dos vários alçados e a disposição volumétrica da 
construção adquirem especial relevância. Neste nível, alguns 
elementos arbóreos também participam, no campo visual 
originando um limite semitransparente e conferindo maior 
intimidade aos espaços privados. 

Na aproximação à AB surge, inicialmente, um espaço de rua 
alargado, para além da área da acessibilidade pública, de 
forma relativamente regular, prolongando-se até ao edificado 
recuado e permitindo enfiamentos visuais esporádicos entre 
a volumetria fraccionada. Estes enfiamentos convertem a rua 
num espaço mais aberto. As duas margens revelam um elevado 
equilíbrio na maneira como conformam o espaço de rua, no 
que concerne às características acima expostas, expressando, 
em conjunto, uma considerável coesão. Apesar deste facto, a 
margem nascente apresenta uma escala de volumetria e de 
intervalos entre o edificado, ligeiramente, maior que a margem 

Fig. 27.
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Fig. 21.1
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poente (Fig. 21.1 cor vermelha). A menor dimensão de intervalos 
entre volumes concede, no espaço de rua da margem poente 
um controlo superior das relações visuais com o espaço 
privado, sem que as comprometa. A composição volumétrica 
está bastante presente neste tramo da rua e os elementos 
arquitectónicos, como o cunhal e o alçado lateral, que são raros 
na cidade histórica, manifestam uma importância significativa, 
posicionando-se, sucessivamente, de frente para o observador.  

Na região central da rua, verifica-se um alargamento ainda 
mais expressivo do espaço, proporcionado pelo recuo 
acentuado do edificado. Este acontecimento infringe o padrão 
de morfologia do limite visual mantido ao longo da rua que, 
apesar de irregular, apresenta um espectro de variabilidade 
relativamente contido. O alinhamento do edificado é, porém, 
reposto, pelo que o acontecimento se revela excepcional. Este 
acontecimento marca, porém, o aparecimento de um contraste 
assinalável entre as duas margens. Do lado poente persiste um 
ritmo constante de alternância entre volumes e espaçamentos. 
Contrariamente, do lado nascente assiste-se a uma elevada 
irregularidade de ritmo do edificado, onde estão presentes 
volumes de dimensões diversas, que por vezes  se revelam 
impositivos no espaço da rua. 

Fig. 11.2FFigFFigFigFigFFFFFigFFFFFigFFFFigFigFF 1. 11. 11111. 1. 1. 111111111 21 21 21 221 222221 21.2221 22

Fig. 15. Perfi s Transversais da  RGJ, esc. 
1/200.

Fig. 21.1

Fig. 21.1
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Podemos aferir que a gestão apropriada de dimensões das 
aberturas entre o edificado, observável ao longo da margem 
poente, converteram-se no factor essencial para preservar, 
simultaneamente, uma dinâmica de relações visuais do espaço 
público e, desviá-las das zonas mais internas do quarteirão 
que assim não são visíveis do espaço público (Fig. 21.1 cor 
vermelha).

Na extensão final do percurso dirigido à AB, verifica-se um 
estrangulamento do espaço de rua, provocado pelo avanço 
da volumetria para o limite da acessibilidade pública. Neste 
tramo final, a RGJ aproxima-se da estrutura da rua corredor, 
exibindo um espaço bastante estreito e fechado, com poucas 
relações visuais para além daquelas que ocorrem no âmbito 
do espaço de propriedade pública (passeio, via automóvel, 
arborização e limite de propriedade). O espaço deste tramo 
é caracterizado por uma confluência não só dos limites de 
propriedade e de acessibilidade pública mas também dos 
limites do campo visual, que convergem num só elemento 
urbano, concretamente o plano da fachada, evidenciando 
uma relação rígida, quase estanque entre público e privado. 
Apesar deste facto, a margem poente e a margem nascente 
não apresentam a mesma relação de afinidade com a rua 
corredor. Na margem nascente, o limite do campo visual 
deste nível do espaço público revela, em planta, uma elevada 
linearidade, transponível para o espaço por um plano único, 
agregador de várias fachadas, caracterizado por ser, totalmente, 
encerrado e estar situado muito próximo do observador, 
precisamente, sobre o limite da acessibilidade pública. Este 
plano é responsável simultaneamente pelos  diversos limites do 
espaço supra referidos. Contrariamente, a poente, este plano 
expõe algumas descontinuidades expressivas e, através delas, 
possibilita relações visuais pouco qualificadas, com empenas 
e tardozes de habitações, onde as zonas mais profundas do 
quarteirão são expostas, evidenciando algum descontrolo do 
campo visual da rua. Este aspecto indica-nos a dificuldade de 
adaptação do edificado semiaberto à interacção com o restante 
edificado de formas fechadas da cidade tradicional e com o 

Fig. 21.1

Fig. 21.1
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respectivo loteamento. Estes intervalos conferem alargamentos 
esporádicos ao campo visual. A RGJ é rematada a Norte por 
uma mudança de direcção que dá início à R. João de Deus, 
fechando o campo visual. 

Assim, neste percurso de aproximação à AB, visualiza-se, que 
na chegada a esta avenida, há um aumento da densidade de 
construções e uma compressão do espaço de rua, conferida 
pela contiguidade das mesmas e pela proximidade ao 
observador, precisamente sob o limite de acessibilidade. Em 
oposição, na aproximação á RCA constata-se uma abertura 
do espaço, desencadeada pelo fraccionamento e recuo do 
edificado. Na chegada à RCA, a rua é rematada pela presença 
de um volume, situado sob o eixo da rua, atrás do limite de 
acessibilidade. 

Podemos concluir que, de uma forma geral, a região Norte 
da RGJ mantem uma composição espacial mais uniforme 
nos vários níveis do campo visual, sendo a mais similar à rua 
corredor. Nesta região da RGJ nota-se um avanço das fachadas 
para o limite da acessibilidade pública, resultando num 
estrangulamento do espaço da rua. No entanto, a margem 
nascente reproduz com maior fidelidade a estrutura espacial 
da rua da cidade tradicional do que a margem poente, onde se 
denotam descontinuidades no edificado. 

As restantes regiões da rua são caracterizadas por uma 
abertura do campo visual neste nível e por um fraccionamento 
do edificado que introduz uma diversidade de formas no espaço 
de rua. 

Apesar destes traços predominantes, há, de um modo geral, 
algumas características contrastantes entre as duas margens. 
A tendência mais acentuada de associação das construções 
através da geminação ou da edificação em banda, em grande  
parte dos lotes da margem nascente, reflecte-se na existência 
de edificações com maior frente de rua, acompanhadas, porém, 
de edificações residuais com frente de rua reduzida que, ainda 
assim, persistem nesta margem e portanto transmitem maior 
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disparidade. Por outro lado, a quase totalidade da margem poente 
exprime uma notória regularidade no ritmo da volumetria e dos 
intervalos entre ela que, são frequentes e, em geral, de menor 
dimensão, formulando um campo visual mais fechado. No 
entanto, na região Norte da mesma margem e em alguns pontos 
da margem nascente a existência de longos espaçamentos 
propícia uma maior abertura do espaço e o aparecimento de um 
«segundo» plano visual distante (Fig. 21.1 cor azul), relativo a 
edificações, presentes por detrás das construções da RGJ. Este 
segundo plano consiste, fundamentalmente, em ambientes de 
traseiras mas, também, em volumetrias maiores que usufruem 
de lotes mais extensos e que pelo seu tamanho são visíveis 
na rua, apesar da distância. Na margem nascente o alçado 
lateral expressa ainda maior presença, através do aumento 
das dimensões de alguns intervalos entre as construções. 
O momento excepcional de cruzamento é mais dificilmente 
localizado, pois as suas proporções confundem-se com as das 
interrupções do edificado.

Nível do Edificado de Cércea Proeminente  (+10m)

O nível do edificado de cércea proeminente evidencia uma 
abertura muito notória do campo visual relativamente ao campo 
visual do nível do edificado de cércea predominante, o que 
reafirma a escassez de volumetrias com cércea proeminente. 
Nesta rua as volumetrias mais altas podem atingir os 26 metros 
na extremidade sudeste.

Neste nível, o campo visual da rua é, em geral, menos controlado 
pelo edificado, prolongando-se para além do domínio da rua 
e, atingindo outros contextos urbanos. Desta forma, este nível 
permite ao observador visualizar edifícios de referência da 

Fig. 28. Sobreposição de perfi s transversais 
tipo da RGJ e localização do Nível do es-
paço de rua relativo ao edifi cado de cércea 
proeminente, esc. 1/200.

Fig. 28.
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cidade, orientando-se no espaço. As volumetrias integrantes 
deste nível, constituem uma presença mais longínqua no 
campo visual do observador, dado que se encontram a alturas 
mais elevadas. Apesar dos objectos deste nível se afigurarem 
distantes, devido ao facto de serem salientes, mantêm-se, 
também, no campo visual do observador à medida que ele se 
afasta. Nesta perspectiva, não só as volumetrias e seus alçados 
sobressaem, como também as empenas são acentuadas dada 
a respectiva posição proeminente. 

Numa leitura geral, o lado poente, mais fechado, visualmente, 
no nível de edificado de cércea predominante, assume-se, 
totalmente, aberto no nível do edificado de cércea proeminente, 
o que resulta da elevada uniformidade de cérceas baixas, 
mantidas em toda a área poente da rua. Por outro lado, a 
margem nascente apresenta, no nível de edificado de cércea 
proeminente, comparativamente com a margem poente, um 
bloqueio significativo do campo visual, na zona central da 
rua e nos extremos comunicantes com a RCA e com a AB. O 
fechamento do campo visual nos extremos, ocorre com maior 
expressividade na margem nascente, mas faz-se sentir, também, 
na margem poente e é justificada pela proximidade com vias, 
que sofrem uma pressão urbana superior relativamente à RGJ, 
o que se reflecte em volumetrias de maiores dimensões.  

No percurso de aproximação à AB, observa-se um primeiro 
momento cujo campo visual se configura completamente 
aberto e, portanto, ilimitado ao nível do edificado de cércea 
proeminente, que decorre da circunstância de, após o momento 
de entrada no extremo Sul da rua, todo o edificado acusar uma 
volumetria muito baixa. Estas características perduram até à zona 
central afirmando uma presença consistente. Seguidamente, 
na zona central nascente, surgem volumetrias de dimensões 
consideráveis, nas imediações do Cemitério de Agramonte, que 
limitam, parcialmente, o campo visual da rua, nesta margem 
poente, e que contrastam, fortemente, com o panorama visual 
da margem poente, provocando um desequilíbrio entre as duas. 
Sucede-lhe uma reposição, de curta extensão, da volumetria 
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Fig. 15. Perfi s Transversais da RGJ, esc. 
1/200.

baixa. Este tramo encerra, no extremo Norte da rua, com um 
fechamento do campo visual, provocado por uma discrepância 
com as volumetrias de maior altura, características da AB. Este 
contraste evoca uma alteração da pressão urbana e origina 
uma sensação de protecção, relativamente ao tráfego mais 
intenso. O fechamento do campo visual ocorre em ambas 
as margens, manifestando já alguns indícios no último tramo 
da RGJ, em esporádicas volumetrias de cércea proeminente, 
que adquirem consistência com a proximidade à AB, onde 
proporcionam o encerramento claro do campo visual. Este 
encerramento consiste numa barreira contínua de edificado 
próxima da área pública, contendo um carácter bidimensional, 
regular e impositivo. As volumetrias marginais à R. António 
Patrício, localizadas antes da aproximação à AB, apresentam-
se também proeminentes, ainda que mais distantes, no campo 
visual da rua. Estas volumetrias são reveladoras de um contexto 
urbano contrastante com as restantes ruas que interceptam a 
RGJ, principalmente com as do Bairro de Hollywood, onde as 
volumetrias se afiguram homogeneamente baixas. 

Por outro lado, no percurso inverso, surge um momento inicial, 
no qual a percepção visual, no nível mais alto do espaço da rua, 
é parcialmente confinada por porções edificadas descontínuas, 
situadas em ambas as margens, exercendo uma contenção 
das relações visuais e assinalando uma significativa densidade 
do edificado. Este fechamento do campo visual, neste nível, 
relaciona-se, como já foi referido, com a presença de alguns 
volumes expressivos, que resultam da sua vizinhança com a 
artéria urbana AB. Para além de esta obstrução ocorrer, a uma 

Fig. 21.1
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Fig. 15. Perfi s Transversais da  RGJ, esc. 
1/200.

elevada altura, é conferida por volumes que se situam à face 
do limite de propriedade, impondo-se sobre o espaço público 
e provocando um estrangulamento do espaço. Após o primeiro 
cruzamento verifica-se uma descompressão do espaço da 
rua, onde as relações visuais se prolongam sem limite. A 
região central, é marcada pela presença de volumetrias de 
considerável altura. Na chegada à RCA, o extremo Sul é, de 
novo, pontuado por edificado alto que encerra, parcialmente, 
o campo visual, predominantemente aberto ao longo da rua, 
assinalando a alteração volumétrica e o aumento da pressão 
urbana. Este confinamento do campo visual percepciona-se 
sobretudo na margem nascente e, ao contrário do que sucede 
no extremo Norte, é concretizada por um limite flexuoso, 
efectuado por edificado fraccionado que, apesar de formado 
por várias peças independentes, no conjunto, constitui uma 
delimitação consistente. Este encerramento do campo visual 
não provoca um estrangulamento muito acentuado do espaço 
de rua, na medida em que, apesar de se tratarem de elevadas 
volumetrias, situam-se recuadas, face ao limite de propriedade.

Podemos concluir que os extremos da RGJ e a zona central 
nascente são pontuados por volumetria de assinaláveis 
dimensões, encerrando o nível mais alto do campo visual da 
rua. O restante edificado é de volumetria, relativamente, baixa, 
abrindo, totalmente, o campo visual aos níveis superiores. A 
margem poente, totalmente aberta às relações visuais do público, 
no nível mais alto do campo visual, revela uma estabilidade e 
homogeneidade acentuada, conseguida pela manutenção da 
cércea do edificado, ao longo de uma grande superfície de 
solo urbano (profunda e longa). Os dois extremos expressam 
assim, um contraste volumétrico das edificações da RCA e da 
AB, relativamente às da RGJ. Este facto confere uma distinção 
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Fig. 21.1 Fig. 21.1

entre o espaço da rua e o restante espaço urbano. O espaço 
da rua, geralmente, caracterizado por volumetria mais modesta 
assim como por um fluxo de trânsito mais reduzido, relacionado 
com o acesso à habitação, afigura-se protegido pelas grandes 
volumetrias que o encerram, nos extremos, constituindo um 
espaço interno aos dois eixos, AB e RCA, distinto dos restantes 
espaços urbanos. Cria-se, assim, uma noção de estar “dentro” 
e uma noção de estar “fora” da RGJ. De uma forma geral, os 
extremos da margem nascente são pontuados por volumetrias 
mais expressivas. Também, o edificado do extremo Norte atribui 
ao campo visual um limite mais regular e impositivo sobre o 
espaço da rua comparativamente ao do extremo Sul, sendo 
potenciado pela proximidade ao espaço público. Constata-
se que o extremo Norte, ao contrário do extremo Sul, expõe 
neste nível de edificado especialmente proeminente, situações 
urbanas menos qualificadas como empenas ou tardozes (Fig. 
15. cor vermelha), cuja presença no campo visual resulta 
enfatizada pela altura. Conclui-se que o edificado do modelo 
tradicional revela dificuldade de adaptação a situações de altura 
proeminente, dado que sublinham a presença de empenas ou 
de traseiras, no campo visual da rua.

Espaço de Rua - Conclusões 

Como conclusão, podemos aferir que é no nível mais baixo, o 
nível altimétrico da acessibilidade pública, que a estrutura da 
cidade canónica mais se preservou, pois mantem-se na quase 

Fig. 15. Perfi s Transversais da  RGJ, esc. 
1/200.
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totalidade da rua, o sistema de gestão de uso do solo urbano 
característico deste modelo de cidade, no qual se observa 
geralmente uma consonância entre o uso e propriedade dos 
espaços. Este aspecto é concretizado não só no modelo 
tradicional de cidade como também, no modelo cidade-
jardim e de uma forma mais flexível nos modelo alternativo 1, 
modalidades de relações urbanas de presença muito consistente 
na rua. Nestes modelos está subjacente uma preocupação no 
condicionamento do acesso público à propriedade privada 
destinada à habitação unifamiliar. Por outro lado, à medida que 
elevamos o olhar, compreendemos a diferenciação espacial que 
a altimetria proporciona na RGJ, demarcando-se, claramente, 
da rua corredor tradicional e da leitura quase bidimensional 
do seu limite espacial. É, portanto, no nível da edificação de 
cércea predominante que se verificam as alterações mais 
profundas na estrutura espacial desta rua, dado que a área da 
percepção visual pública, neste nível, diverge do limite da área 
da acessibilidade pública, expandindo-se além desta e tornando-
se irregular. Genericamente, o edificado apenas reserva para si 
um papel de caracterização visual do espaço público, pelo que 
esta rua não tem um só limite, tem vários limites, com história 
e funções diferentes, que por vezes se encontram.

No nível do edificado de cércea predominante, participam 
diferentes conteúdos, como é exemplo a vegetação, a 
composição volumétrica e os alçados laterais, cuja visibilidade 
é permitida pelas aberturas existentes entre o edificado. O 
controlo das proporções dos espaçamentos entre as edificações, 
revela-se, nesta rua, como o aspecto mais importante para a 
valorização do panorama do observador, dado que permite 
conter o visionamento de zonas mais internas do quarteirão, 
sem deixar de expandir o espaço de rua e incluir as diversas 
composições volumétricas, a diversidade de formas e a 
vegetação. Para este fim, a relação equilibrada entre a dimensão 
dos intervalos e a profundidade do edificado permite bloquear 
as perspectivas visuais, suscitadas pelos espaçamentos dos 
volumes. Contrariamente, no tramo Norte da rua, o tramo 
com maior afinidade com a rua corredor tradicional, as 
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esporádicas aberturas no edificado, revelam pouco controlo de 
proporções e uma dificuldade de articulação com a malha e 
com o loteamento tradicional, dado que expõem, abertamente, 
ambientes menos qualificados como empenas e traseiras. Este 
facto exprime alguma dificuldade do modelo, na adaptação a 
situações diversificadas, concedendo-lhe rigidez.

No nível do edificado de cércea proeminente, são enfatizadas 
algumas das particularidades já visíveis no nível do edificado 
de cércea predominante e é proporcionado, ao observador, 
uma percepção mais abrangente da realidade urbana, 
em que elementos distantes surgem no campo visual e 
permitem apreender a relação da rua com a realidade urbana 
circundante. Nos extremos da rua, surgem volumetrias de 
alturas proeminentes que provocam o encerramento do nível 
mais alto do campo visual no momento de encontro com a 
AB e com a RCA. Este aspecto confere, ao observador na rua, 
uma percepção de acolhimento e protecção face aos restantes 
espaços urbanos. Esta impressão adequa-se ao carácter 
residencial da própria ocupação programática predominante. No 
nível do edificado de cércea proeminente é assinalada, também, 
a presença do Cemitério de Agramonte nas proximidades da 
zona central nascente, que devido à gestão ineficiente do solo 
urbano que lhe está implícita, a volumetria apresenta menor 
disciplina de proporções e maiores disparidades. 

Podemos, também, observar que na sucessão de secções 
horizontais do campo visual da rua, à medida que estas 
se sobrepõem, vão alargando sucessivamente em altura, 
expandindo o espaço e assimilando a cidade envolvente.
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Fig. 1. Leitura geral da Rua de Guerra Junqueiro
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A Rua de Guerra Junqueiro (RGJ) situa-se na região ocidental 
da cidade do Porto, tendo surgido numa circunstância histórica 
de expansão do Porto industrial. A rua sofre um processo de 
urbanização sobretudo entre os finais do séc. XIX, e a primeira 
metade do séc. XX, atravessando o período pré-moderno, 
de consolidação do moderno e pós-moderno. Por esta razão 
a RGJ apresenta uma diversidade muito representativa 
de configurações do espaço público e de modalidades de 
implantação das edificações.

O modelo de relações entre os elementos urbanos fundamentais 
presente na maior parte da extensão da rua corresponde 
ao modelo cidade-jardim. Coexistem, também, os modelos: 
tradicional, alternativo, e, excepcionalmente o contra-modelo 
modernista. A maioria dos modelos1 acima referidos, à excepção 
do contra-modelo, contribuem para manter a legibilidade do 
espaço público da RGJ. 

Numa leitura genérica do seu traçado (Fig. 1.1), o espaço de 
acessibilidade pública da RGJ é um espaço estreito constituído 
por um desenho linear, por largura de canal constante e 
integra, simultaneamente, os sistemas pedonal e automóvel, 
parcialmente comunicantes através de arborização pontual, 
constituindo um sistema global de espaço publico unificado. 
O seu traçado afirma-se pela clareza, que se impõe face às 
pequenas variações, não demonstrando problemas graves de 
legibilidade. 

Do ponto de vista das características espaciais (Fig. 1.4), 
a RGJ revela-se mais complexa, apresentando, na sua 
extensão, variações que podem ser divididas em três tramos, 
de acordo com as modalidades de implantação do edificado. 
Considerámos um primeiro, próximo da Av. da Boavista (Fig. 1. 
A), onde o espaço público se aproxima do modelo tradicional 

1. Para o estudo da compreensão dos modelos de cidade presentes no 
espaço urbano da rua, tivemos em conta factores como a posição de 
implantação do edifi cado no lote: o nº de frentes e a localização em relação 
ao alinhamento de rua. 

Fig. 2. Evolução da RGJ: nº de Licenças de 
obras (para construção de raiz de edifi ca-
ções), por ano e por margem da rua

Fig. 1.1. RGJ, planta de espaço de uso 
público, esc. 1/5000.
Fig. 1.2. RGJ, planta de cheios-vazios. esc. 
1/5000.
Fig. 1.3. RGJ, vista aérea, www.google.
pt.maps, esc. aprox. 1/5000.
Fig. 1.4. RGJ, perfi s transversais tipo da rua, 
esc. 1/200.
Fig. 1.5. RGJ, perspectivas tipo da rua, 
www.google.pt.maps.

Fig. 1. RGJ, Leitura geral do espaço da rua:
Tramo (Tr-A) proximidade com a Av. da Bo-
avista; Tramo (Tr-B) maioria  da rua; Tramo 
(Tr-C) excepção.

3. SÍNTESE CONCLUSIVA

Fig. 3. RGJ, Esquemas relativo aos contras-
tes morfológicos e níveis de densidade na 
RGJ. esc. 1/10000: os três tramos da rua e 
as duas margens.
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da rua corredor, um segundo (Fig. 1. B), que constitui a maioria 
da extensão da rua, em que o espaço público reflecte um 
modelo alternativo à rua canal, que é interrompido por um 
terceiro acontecimento urbano de curta extensão, cujo espaço 
público corresponde ao contra-modelo de via, proposto na 
cidade moderna (Fig. 1. C).

Está ainda patente, de uma forma geral, nestes três tramos 
de rua, um desequilíbrio  entre o espaço das duas margens, 
onde as edificações da margem nascente têm uma presença 
mais impositiva sobre o espaço de rua do que as da margem 
contrária, dado que lhe está subjacente uma maior densidade 
de construções. As duas margens estão, de facto, marcadas 
por contextos urbanos muito distintos, a margem nascente está 
relacionada com a proximidade do Cemitério de Agramonte, 
à qual está implícita uma urbanização mais tardia e mais 
descurada, enquanto que a margem poente integra-se no 
Bairro de Hollywood, cujo modelo urbanístico é cidade-jardim. 
Podemos observar que na RGJ, o contexto de proximidade é 
um factor decisivo para explicar a espacialidade e as variações 
de densidade.   

Fig. 1.4. RGJ, perfi s transversais tipo 
da rua, escala 1/200.
Fig. 1.5. RGJ, perspectivas tipo da 
rua, www.google.pt.maps.

Tramo A

No primeiro tramo, na zona Norte da rua (Fig. 1.A), o edificado 
encontra-se continuamente sobre o limite de rua, conformando 
a estrutura de rua corredor típica da cidade tradicional, porque 
na data da sua edificação, entre 18972-19153, predomina, 
ainda, este modelo urbanístico. Neste tramo, as relações visuais 
do espaço público, restringem-se ao espaço de propriedade 
pública (constituído por: passeio, via automóvel, arborização, 

2. 1897, Data da primeira licença de obras para a construção de um prédio: Li 
247/1897; 
3. 1915, Li 179/1915 em relação à casa n. 620, R. de Guerra Junqueiro.

Fig.
1.4. Fig. 1.5. 
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limite de propriedade e(ou) alçados frontais), dado que a 
posição do edificado provoca um estreitamento do espaço 
de rua4, tornando o domínio visual público coincidente com a 
área de acessibilidade (e de propriedade) pública. Desta forma, 
neste tramo, é geralmente cumprida uma relação equivalente e 
inequívoca não só entre a área de uso e a área de propriedade 
pública, como, também, entre a área de domínio visual público, 
constituindo-se um modelo extremamente claro e rígido, com 
pouca flexibilidade para absorver alterações culturais. Os 
traços da rua corredor são, porém, mais vincados na margem 
nascente, pois a margem poente acusa alguns espaçamentos 
entre as edificações, que proporcionam expansões pontuais do 
domínio visual do observador na rua, para além do espaço da 
acessibilidade e de propriedade pública.

Neste intervalo da RGJ, os limites de propriedade, de 
acessibilidade e do campo visual público, são materializados pelo 
mesmo elemento urbano, o edificado. Este elemento estabelece 
uma superfície única de limite, bidimensional, correspondente 
a um plano contínuo de fachadas com escassas variações 
morfológicas, em planta, ao longo da sua extensão e, em perfil 
transversal, perante os diferentes níveis do espaço público, 
reproduzindo um comportamento do espaço, uniforme, rígido e 
previsível. A margem poente apresenta algumas características 
contraditórias com esta estrutura, dado que introduz intervalos 
entre as edificações e, portanto, a tridimensionalidade no 
limite do espaço. Os espaçamentos entre volumes, potenciam 
enfiamentos visuais sobre o domínio da propriedade privada 
registando, porém, dimensões descontroladas e expondo 
alçados pouco preparados para participarem no campo visual da 
rua, nomeadamente, tardozes e empenas (Fig. 4.2. vermelho). 
Desta forma, o edificado isolado revela alguma dificuldade em 
se inserir no restante tecido urbano do modelo tradicional. A 
condição de proeminência, patente em edificações de sistema 
de distribuição em acesso vertical múltiplo, integradas no 
modelo tradicional de cidade, exibe, com o protagonismo que 

4. considera-se por espaço de rua o espaço acessível e o espaço visível 
através do espaço publico.

Coincidência 
entre os limites de 
propriedade e de 
acessibilidade.
Diferenciação 
entre as mar-
gens poente e 
nascente
Coincidência na 
margem nascente  
entre o lim. do 
campo visual do 
nível e os lim de 
prop. e acess.

Realce de 
edifícios de SD                    
em acesso 
vertical múltiplo, 
edifi cados em 
contiguidade  com 
o restante edifi ca-
do. Proeminência 
de empenas.

Fig. 4.1.Tr-A.

Fig. 4.2.Tr-A. 

Fig. 4.3.Tr-A. 

Tr-B

Tr-C

Tr-B

Tr-A

Fig. 4. Plantas do Campo Visual Central ao 
longo de um percurso linear na RGJ, senti-
do S-N: três tramos da rua (A, B e C citados 
na Fig. 1) e três secções do campo visual 
da rua em diferentes níveis:
1º- espaço de acessibilidade pública (aprox. 
0.30-1.50m) 
2º- edifi cado de cércea predominante 
(aprox. 2.5-10)
3º- edifi cado de cércea proeminente. (aprox. 
10<x)
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lhe está inerente, empenas e tardozes. (vermelho).

O edificado do Tramo A (Fig. 1. A) é caracterizado por formas 
maioritariamente fechadas, composto, essencialmente, por 
Casas do Porto Liberal, edificadas em duas frentes, sob lote 
estreito e profundo, formando, no global, quarteirões de elevada 
dimensão. Esta tipologia corresponde, através da contiguidade 
e da profundidade do edificado, a um modelo baseado na 
contenção de custos de construção e na diminuição da frente de 
rua, que resulta da elevada pressão urbana. Na RGJ encontra-
se, também, edificado tradicional em formas semiabertas, sob 
a tipologia de casas-grandes, de três frentes com jardim privado 
em posição lateral às construções. Esta tipologia juntamente 
com a do palacete contêm, implícita, uma tendência alternativa 
à cidade tradicional condensada, reveladora de uma evolução 
no sentido da independência da habitação e da higienização 
do espaço urbano, que, embora, com origem bastante anterior, 
demonstra uma subtil afinidade com o modelo de cidade-
jardim. Neste tramo da rua, estão também presentes, edifícios 
de habitação de sistema de distribuição em acesso vertical 
múltiplo, edificados sobre lote estreito e profundo. Esta tipologia 
está, normalmente, relacionada com volumetrias maiores, que  
seguindo as opções de implantação da Casa do Porto Liberal, 
adquirem uma dimensão imponente, perturbadora da noção 
de escala da rua, pois ocorre um sobredimensionamento 
do edificado que extravasa a relação equilibrada entre as 
dimensões de cada elemento urbano básico (rua, edificado, 
logradouro) e que rompe com a unidade formal do edificado. 

Fig. 1.4. RGJ, perfi s transversais tipo 
da rua, esc. 1/200.

Fig. 1.5. RGJ, perspectivas tipo da rua, 
www.google.pt.maps.

Fig. 
1.4. Fig. 1.5. 

Tramo B

Nos restantes tramos da RGJ, a Sul da R. António Patrício (Fig. 
1. B), o edificado assume um recuo constante em relação ao 

Fig. 5.1. Casa do Porto Liberal contígua.
Fig. 5.2. Casa-Grande.
Fig. 5.3. Hab. e serviços em SD-acesso ver-
tical múltiplo.

Fig. 5. Tipologias edifi cadas segundo o Mo-
delo Tradicional na RGJ, in Bing.maps

Fig. 5.1. 

Fig. 5.2. 

Fig. 5.3. 
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alinhamento do limite da propriedade pública, o que se converte 
numa expansão do espaço de rua e numa distinção entre 
limite de propriedade e alinhamento volumétrico. A volumetria 
é o principal elemento urbano responsável pela limitação das 
relações visuais do observador, no espaço da rua. Esta opção 
urbana, no que se refere ao recuo do edificado, reflecte a época 
de construção, que sendo mais tardia, posterior a 19095, se 
distancia da tradição construtiva que perdurou até ao inicio 
do século passado, alterando profundamente a relação do 
edificado com o espaço público. O Tramo B caracteriza a 
maioria (2/3) da extensão da RGJ. Neste Tramo, o espaço 
público corresponde a um modelo alternativo à rua corredor, 
mas, sem perder, os traços morfológicos essenciais que 
permitem identificá-la como “rua”. No essencial, o espaço de 
rua do Tramo B revela características do modelo rua corredor 
e do modelo via modernista, mantendo, por um lado e de uma 
forma geral, uma definição clara do limite de propriedade e 
da acessibilidade pública, e, por outro, efectuando, quer uma 
diferenciação dos espaços de acesso aos edifícios relativamente 
aos espaços de circulação, quer uma maior independência entre 
a forma do edificado e a configuração dos referidos espaços. 
Assim, neste espaço de rua, a área da acessibilidade pública 
mantém-se, tal como no Tramo A, estreita, regular e cingida 
à área de circulação (e de propriedade) pública e o campo 
visual do peão alarga-se, englobando os espaços exteriores 
resultantes do recuo do edificado, normalmente, de utilização 
e propriedade privada. Existe, portanto, quase sempre, uma 
equivalência entre o uso e propriedade pública dos espaços, 
que se distinguem, no entanto, do espaço de domínio visual 
público, que é mais abrangente. Consequentemente, na 
generalidade da RGJ, o espaço da rua exibe uma estratificação 
de acordo com a altura ao solo, apresentando níveis com 
comportamentos diferentes: o nível da acessibilidade, o nível 
do olhar humano, o nível do edificado de cércea predominante, 
e o nível do edificado de cércea proeminente. O espaço de rua 
evidencia, também, uma significativa variabilidade, ao longo 

5. 1909, data da primeira licença de obras para construção de um prédio a sul 
da R. António Patrício na RGJ: Li 479/1909.
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de um percurso, com periódicos alargamentos e contracções, 
difíceis de interpretar na representação planimétrica corrente. 
Conclui-se que, os componentes que integram o espaço da 
generalidade RGJ tem um grau de diversidade muito elevado, 
constituindo uma multiplicidade de planos delimitadores do 
espaço percepcionado pelo observador e formulando um limite 
de propriedades tridimensionais, distinto do limite espacial da 
rua corredor.

No nível mais baixo do espaço de rua, numa esfera de elevada 
próximidade com o observador do espaço público, situa-
se o limita da área de acessibilidade pública que é, neste 
tramo, essencialmente, formulado através do murete, muro, 
gradeamento, degrau, vegetação ou diferença de materialidade. 
Este nível de espaço é aquele que melhor conserva a estrutura 
de rua corredor, e caracteriza, de forma homogénea, a quase 
totalidade da rua. 

O obstáculo  mais significativo à percepção visual no espaço é 
consubstanciado pela vegetação e pelo edificado, e estabelece, 
tendencialmente, uma barreira distante e oscilante, que confere 
um alargamento do espaço de rua para além da área estreita 
de acessibilidade pública, que permite expansões esporádicas 
do espaço, ocorridas nos espaçamentos entre as edificações, 
e atribui menor relevância ao edificado, na caracterização do 
espaço público, do que na rua corredor. O afastamento do 
edificado em relação ao limite de propriedade permite estender 
o espaço de acesso às edificações, que na cidade tradicional 
se resumia à ombreira da porta, criando um espaço que, 
cumprindo a mesma função, em nada evoca a anterior, e 
que, frequentemente, assume a forma de jardim privado. Este 
«novo» espaço, entre o limite de propriedade e o edificado é, 
geralmente, dominado pela vegetação, situando-se num plano 
próximo do observador, visualmente permeável, funcionando 
tanto como uma introdução e um acesso às moradias, como 
um filtro de privacidade, ou até, como um jardim de recreio. 
Na presença de estabelecimentos comerciais, este espaço 
pode adquirir uma utilização distinta, proporcionando um 

Fig. 6. Edifi cado da R. do Campo Alegre, es-
paço exterior de propriedade privada e utili-
zação pública, in www.google.com/maps.

sem
i-P

riv1sem
i-P

riv2

Vermelho - Propriedade Pública, Uso Público
Laranjas - Propriedade Privada: Uso Publico 
ou Uso Colectivo.
Amarelo - Propriedade Privada, Uso Privado

P
riv.

P
ub.

Fig. 6.

Fig. 7. RGJ, usos do espaço urbano:

Fig. 7.
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Cid.J Alt.1. Alt.2 Alt.3

4 Frentes

3 Frentes

<3 Frentes

Fig. 9. Modalidades 
de implantação das 
edifi cações da RGJ, 
no Tramo B, esc. 
1/5000.

alargamento da área de uso público, que ocupa espaços de 
propriedade privada e se torna mais apelativa ao «passeio» e 
à visualização de montras. No entanto, estas situações são de 
carácter excepcional e reflectem-se numa relação menos rígida 
e mais ambígua entre uso e propriedade dos espaços. 

Neste tramo da rua, o espaço de acesso às habitações, de uso 
maioritáriamente privado, funde-se com o logradouro, expondo-o 
parcialmente à cidade. Este aspecto contraria a relação rígida 
entre o espaço público e o espaço privado patente na rua 
corredor, em que todo o espaço privado é ocultado pela fachada 
da edificação. Quando ocupado por jardim, este espaço acusa a 
existência provável de um edifício de habitação monofuncional 
e, por ser replicado de forma persistente, ao longo desta rua, 
assinala a presença de um tecido especificamente residencial, 
dado que através do recuo e da presença de vegetação, cria-se 
uma distância entre o edificado e o espaço público, que reflecte 
a procura da privacidade no ambiente doméstico. 

Outro aspecto importante deste espaço de rua refere-se à 
particularidade do edificado ser fraccionado o que, para além 
de introduzir a morfologia tridimensional no limite do campo 
visual do observador, permite estabelecer relações visuais 
ocorridas entre as construções. Estes enfiamentos provocam 
a vulgarização de alguns componentes arquitectónicos como 
cunhais e alçados laterais, que surgindo de frente para o 
observador exprimem uma importância semelhante à da 
fachada principal. Neste espaço de rua predomina a diversidade 
de formas tridimensionais e de elementos arquitectónicos, 
transmitindo alguma imprevisibilidade à leitura do percurso. Na 
margem poente as proporções volumétricas são caracterizadas 
por homogeneidade e por um ritmo constante de alternância 
entre volumes e espaçamentos. Este ritmo, para além de ser 
estável, evidencia uma escala bastante reduzida e, portanto, uma 
proximidade significativa entre as volumetrias, o que permite 
controlar com maior eficácia as perspectivas do observador para 
os espaços privados sem, contudo, as bloquear. Por sua vez, 
a discrepância de proporções e a presença de espaçamentos 

Fig. 9-B2/B3

Fig. 4. Tr-B 

Fig. 4. (Pag. 224) Plantas do Campo Visual 
Central do observador num percurso linear 
na RGJ, sentido S-N, Tramo B (B1 - Mod. 
cidade-jardim; B2 - Mod. Alt. 1; 
B3 - Mod. Alt. 2; B4 - Mod. Alt. 3).
3 níveis do campo visual (0.30 m - 3.00 m  - 
11.00m)

B
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B
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B
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Fig. 9-B1/B4
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Fig. 10. Duas variantes do modelo Cidade-
-jardim na RGJ implantadas em: lote da 
cidade tradicional adaptado e em Lote do 
modelo cidade-jardim, in Plano de Novos 
Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, 
AHMP.

Fig. 10.2. Variante mais recente do modelo 
cidade-jardim - Lote mais largo e menos 
profundo, conferindo maior frequência de ar-
ruamentos e, também quarteirões menores.

Fig. 10.1. Variante mais antiga do modelo 
cidade-jardim - Lote relativamente profundo 
e estreito, próximo do lote da Casa do Porto 
Liberal, conferindo um ritmo ligeiramente 
mais apertado de volumes, e quarteirões 
maiores. 

elevados na margem nascente suscita o aparecimento de um 
plano visual mais distante (Fig. 4.1.Tr-B1/3, cor azul), por detrás 
da frente de rua, composto por traseiras de edificações.

Este tramo dominante, (Fig. 1. B), corresponde aos modelos 
urbanos: cidade-jardim e alternativos. O edificado deste tramo de 
rua dispõe-se numa localização, aproximadamente, perimetral, 
em formas semiabertas que possibilitam comunicações entre o 
logradouro e o jardim. Apesar das particularidades em comum, 
cada um dos modelos confere algumas distinções, na escala 
e na ocupação dos espaços exteriores, conforme expomos de 
seguida.

A margem poente e a zona Sul da margem nascente, são 
marcadas pelo modelo de cidade-jardim, um modelo de baixa 
densidade, alternativo à metrópolis,  (Fig. 9. cor amarela), que 
configura mais de 3/5 da extensão das margens da rua. Nesta 
zona as edificações são essencialmente moradias isoladas 
ou geminadas, de 3 a 4 frentes, inseridas em parcela ampla 
com direito a jardim privado em redor. O fraccionamento 
do edificado torna menos óbvia a relação deste com a rua, 
traduzindo-se numa maior independência formal do primeiro 
face ao segundo e concedendo ao espaço público um limite 
ao campo visual ligeiramente indefinido. Neste modelo de 
cidade, apesar de uma ténue deformação espacial, a coerência 
do espaço público é assegurada pela regularidade do limite 
de propriedade e é, subtilmente, fortalecida pelo alinhamento 
uniforme da volumetria. As características deste espaço urbano 
são, sobretudo, determinadas pelo Plano de Novos Arruamento 
para o Campo Alegre, que originou o denominado Bairro de 
Hollywood6, presente na margem poente da RGJ.

6. O Bairro de Hollywood corresponde à região urbana situada entre a RGJ 
e a R. António Cardoso, constituída por moradias unifamiliares, isoladas ou 
geminadas.

Fig. 10. dim. Quarteirão
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A parcela é mais ampla e menos profunda que a parcela típica 
da cidade tradicional, constituindo quarteirões de pequenas 
dimensões que integram redes viárias bastante desenvolvidas 
e que se pretendem labirínticas. Este facto confere à margem 
poente, um número elevado de cruzamentos com ruas 
secundárias, de curta extensão, de geometria complexa e de 
abrangência visual do observador reduzida, que introduzem 
no espaço urbano da margem poente da RGJ a impressão 
de surpresa e de intimidade. Este aspecto traduz a procura 
de privacidade implícita no ambiente residencial. O esquema 
viário típico do modelo cidade-jardim não se reflecte, do 
mesmo modo, no lado poente da RGJ onde este modelo está 
igualmente presente mas, onde se verifica uma nítida escassez 
de arruamentos que a cruzam e onde os quarteirões adquirem 
dimensões significativas. Este quadro decorre da proximidade 
do Cemitério de Agramonte, que transforma este espaço num 
ambiente indesejado ao desenvolvimento de áreas residenciais. 
Porém a volumetria desta zona da rua é homogénea e de 
dimensão reduzida. 

Nestes novos planos, os modelos de organização da cidade ou do território (…) 
não punham em causa no traçado viário e na disposição da edificação, a matriz 
de relações entre os elementos básicos(...).7

Aparecem elementos novos, (…) mas os arruamentos mais arborizados ou sinu-
osos, separando peões e carros, ainda são «ruas» ou «largos», as construções 
com nova organização interna ou dos acessos, lêem-se ainda como contínuos 
edificados; os logradouros, jardins ou relvados e, desejavelmente mais abertos, 
são ainda espaços contidos, com formas identificáveis pelas comunidades que 
os usam ou rodeiam.8

O modelo alternativo de baixa densidade (Fig. 9. cor azul clara) 
surge na rua em acontecimentos esporádicos, inserido entre as 
construções do modelo cidade-jardim e, adoptando a mesma 
cércea e alinhamento. Este modelo é uma proposta alternativa 
ao modelo cidade-jardim,  opondo-se a este pela diminuição da 
frente de rua e dos custos de construção, recorrendo a paredes 
contíguas entre as habitações. Como consequência, eleva-se 
7. Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os 
tempos das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, 
Guimarães: DAAUM, 2005, p. 107.
8. Idem, ibidem.

Fig. 4.2.Tr-B1. 

Fig. 4. (Pag. 224) Plantas do Campo Visual 
Central do observador no percurso linear 
na RGJ, sentido S-N, Tramo B1: 3 níveis do 
campo visual: 0.30 m - 3.00 m  - 11.00m. Esc. 
1/5000

Tr-B
1
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moderadamente a densidade de construções e constitui-se 
um modelo racionalizado. As edificações que reproduzem o 
modelo alternativo de baixa densidade possuem duas a três 
frentes e são, nesta rua, resultado de pequenos projectos 
de conjuntos de habitação unifamiliar em banda, edificados 
em lotes ligeiramente menos estreitos e profundos que os 
tradicionais, em que cada sequência de módulos repetidos 
detém homogeneidade e, portanto, uma leitura unificada. 
Por este modelo se manifestar de forma residual na RGJ, não 
podemos avaliar as suas consequências, na malha urbana e 
na rede viária. No espaço da rua, a contiguidade do edificado 
e a posição recuada, imprimem à relação formal dos dois 
elementos urbanos, espaço publico e edificado, um carácter 
mais imediato do que no modelo cidade-jardim, mas mais 
flexível, do que na cidade tradicional. Recuperam-se algumas 
características da rua corredor, como a clara primazia do 
alçado principal sobre os laterais, a reduzida diversidade de 
volumes e de relações visuais. 

O modelo alternativo de média densidade presente na rua, 
constitui, também, um acontecimento pontual situado na zona 
central da margem nascente. Neste, o edificado identifica-se 
com um modelo de maior rentabilização de solo urbano do 
que o modelo alternativo de baixa densidade, desenvolvendo as 
construções em altura, sob a forma de tipologias plurifamiliares, 
em sistema de distribuição, de acesso vertical múltiplo. Este 
exemplo é constituída por módulos de edifícios de habitação 
plurifamiliar, contíguos e de considerável profundidade, 
edificados em lote profundo e possuindo, eventualmente, um 
piso térreo vocacionado para a actividade comercial. Neste caso, 
a edificação mantém uma relação formal, relativamente clara, 
do edificado para com a configuração dos espaços exteriores 
públicos. O espaço da acessibilidade pública assiste a um 

Fig.12 e 13. Exemplos 
do modelo alternativo 
de baixa densidade na 
RGJ, in AHMP.

Fig.12. Fig. 13. 

Fig.13. Ex. de Hab. em banda na RGJ, 
1937, Arq. R. de Azevedo. Proporções do 
alçado, de acordo com desenho do estilo 
Português Suave, in LO 1937-1941, AHMP.

Fig.12. Ex. de Hab. em banda na RGJ, 
1909, mestre-de-obras F. de Castro. Pro-
porções do alçado, de acordo com desenho 
tradicional, in LO 1909-0479, AHMP.

Fig. 14. Exemplos do modelo alternativo de 
baixa densidade na RGJ, in Bing.maps.
Fig. 14.1. Variante mais antiga, 1909, mes-
tre-de-obras F. de Castro. Exemplo anterior 
ás propostas de Siedlung (1917) com um 
lote mais estreito e profundo e proporções 
de alçado próximas das tradicionais. 
Fig. 14.2. Variante mais recente, 1937, Arq. 
R. de Azevedo. Ex. edifi cado em lote menos 
estreito e menos profundo, com garagem.

Fig. 14.1.

Fig. 14.2.
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Fig. 16. Mod. Alternativo, cidade concentra-
da, tipologia de edifícios torre sobre um em-
basamento de comércio e garagens, na RGJ 
e na R. do Campo Alegre, in Bing.maps

alargamento dado que a tipologia plurifamiliar do edificado e a 
ocupação do piso térreo com programa comercial, produz uma 
alteração no uso dos espaços exteriores de acesso resultantes 
do recuo do edificado, convertendo-os em espaços de 
utilização pública. Assim, a relação de equivalência entre uso e 
propriedade dos espaços, que era habitual na cidade tradicional 
é alterada, promovendo-se uma utilização ambígua. No entanto, 
esta indefinição restringe-se aos espaços de acesso, que têm 
normalmente dimensões controladas, não comportando uma 
deformação radical no espaço da acessibilidade pública. Na 
rua, este edificado sobressai face ao edificado de cércea 
predominante, tornando-se proeminente e alterando a escala 
da rua. 

O modelo alternativo de alta densidade (Fig. 9. a azul escuro), 
surge também isoladamente na rua, concretamente numa 
propriedade situada no cruzamento da RGJ com a RCA, 
constituindo um exemplo muito particular deste tipo de modelo. 
Este episódio mantem, conforme sucedia na cidade tradicional 
condensada, a presença de um sistema de delimitação da 
acessibilidade pública, com base em edificado marginal de 
formas fechadas (ainda que se localize recuado face ao limite 
de rua). Simultaneamente, utiliza a construção em altura, 
através da incorporação de edificado de formas abertas, em 
torre, paradigmáticas da cidade moderna, originando um 
sistema de sobreposição de camadas. Por esta via, constitui-
se um sistema global, resultante da união livre de outros dois 
sistemas: o tradicional e o moderno, que pretende ser coerente, 
flexível e de elevada densidade. No estrato inferior do espaço 
de rua, o espaço da acessibilidade publica, é delimitado por 
uma superfície extensa e regular que evidencia uma estrutura 
linear em planta. Contrariamente, a um nível mais alto no 
espaço de rua, este conjunto proporciona alargamentos 
pontuais do campo visual, ocorridos nos intervalos entre o 
edificado semiaberto, materializando um limite de espaço com 
morfologias tridimensionais. Este limite é rico em relações visuais 
e permite que todos os alçados da construção contribuam para 
a percepção do espaço da rua. O espaço da acessibilidade 

Fig. 16.

Fig. 4. (Pag. 224) Plantas do Campo Visual 
Central do observador num percurso linear 
na RGJ, sentido S-N, Tramo B3: 3 níveis do 
campo visual: 0.30 m - 3.00 m  - 11.00m. esc. 
1/5000

Fig. 16.

Ligeiro alarga-
mento do espa-
ço de acessibili-
dade pública

Volumetria de 
maior impacto 
no espaço de 
rua na margem 
nascente e 
contraste entre 
margens. 

Edifi cado 
proeminen-
te, empenas 
enfatizadas, 
contraste entre 
margens.

Fig. 4.1.Tr-B3.

Fig. 4.2.Tr-B3. 

Fig. 4.3.Tr-B3. 
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4 Frentes

3 Frentes

< 3 Frentes
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Fig. 17. Modalidades de implantação 
das edifi cações do Tramo C da RGJ, 
esc. 1/5000.

Tramo C

O Tramo B é interrompido por um conjunto habitacional de 
particularidades excepcionais na rua e de pequena amplitude 
espacial, que se diferencia claramente dos restantes, 
constituindo o Tramo C (Fig. 1, C). Na margem nascente deste 
tramo, o espaço da acessibilidade pública torna-se disforme, 
extravasando a conformação estreita e regular, mantida ao 
longo de toda a rua, sendo, também, quebrados alguns vínculos 
de relação formal entre a configuração do traçado da rua e a 
posição do edificado, perturbando assim a noção de espaço. 
A desconformação do espaço da acessibilidade pública ocorre 
porque, neste tramo, o limite de propriedade privada do lote 
é suprimido, convertendo a totalidade do espaço sobrante da 
fixação dos blocos, em espaço residual de uso público “despido 
das suas formas históricas e dos seus nomes próprios”9. Por 

9. Nuno Portas, “Conceitos de Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os 
tempos das formas: a cidade feita e refeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, 
Guimarães: DAAUM, 2005, p.112.

Fig. 1.4. RGJ, perfi s transversais tipo 
da rua, esc. 1/200.
Fig. 1.5. RGJ, perspectivas tipo da 
rua, www.google.pt.maps.

pública sofre uma expansão relativamente ao espaço estreito 
de circulação pública, devido ao recuo do edificado, passando 
a englobar os acessos espaçosos aos edifícios torre e aos 
estabelecimentos comerciais. O conjunto, em apreço, evidencia 
uma analogia com o modelo teórico da cidade vertical de 
Hilberseimer, que reúne dois sistemas de cidade sobrepostos: 
residencial, em blocos e, produtivo (industrial e comercial), em 
quarteirões de formas fechadas. Apesar do fraccionamento, 
a volumetria adquire proporções consideráveis, assumindo 
a posição de proeminência perante o edificado de cércea 
predominante na RGJ, o que imprime uma presença forte e 
um contraste volumétrico expressivo, no extremo Sul.

Fig. 1.4. 

Fig. 1.5. 
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Fig. 18.1. Contra-modelo na RGJ, tipologia 
habitação plurifamiliar em SD-acesso vertical 
múltiplo, in Bing.maps

Fig. 18.2. Contra-modelo na R. Gonçalo 
Sampaio, tipologia de habitação plurifamiliar 
de acesso vertical múltiplo, exemplo moder-o
nista radical, in Bing.maps

outro lado, a implantação do edificado sujeita-se sobretudo 
ao critério da insolação definido no PDCP-62, que determina 
generosos espaçamentos entre os blocos, para garantir uma 
adequada incidência solar em todas as habitações, sem definir 
regras formais que garantam a coesão do espaço público. 

O espaço público do Tramo C corresponde ao modelo de vía, 
proposto pelos teóricos do urbanismo moderno, caracterizado 
pelo recuo do edificado, por uma perda do papel regulador do 
espaço público e por uma independência e especialização dos 
elementos urbanos. Neste tramo, a implantação dos blocos 
liberta-se parcialmente do traçado viário da RGJ. Os elementos 
constituintes do sistema de circulação pública autonomizam-se 
na relação entre si, nomeadamente, a via automóvel face aos 
percursos pedonais, dirigidos ao centro do bairro e face aos 
restante componentes do espaço público, como os espaços 
verdes. Todos estes constituintes têm dinâmicas próprias e 
independentes. A perda do papel regulador do espaço público, 
reflecte-se no enfraquecimento dos vínculos da relação formal 
entre este e o edificado. Este aspecto constata-se na dissipação 
do alinhamento de 6 m relativamente à rua, mantido constante 
ao longo de quase toda extensão, dado que o edificado deste 
tramo destaca-se do edificado adjacente, formando peças 
autónomas de volumetria maior e consideravelmente mais 
recuada. Apesar deste facto, o edificado assume parâmetros 
de orientação, em comum com a rua e com as restantes 
construções e, distingue, através da sua posição, o espaço 
de rua do espaço mais interno do bairro, contribuindo para 
a sua delimitação espacial. Podemos concluir que o edificado 
deste tramo proporciona uma limitação ao campo visual, mais 
consistente do que a delimitação à acessibilidade pública 
e, portanto, provoca uma alteração significativa no espaço 
acessível ao público, mas não desconforma, radicalmente, a 
percepção do espaço. 

Este tramo pontual (Fig. 1. C), corresponde, portanto, em 
vários aspectos, ao contra-modelo modernista, de acordo com 
os “conceitos de desenvolvimento urbano”10 expostos por N. 
10. Nuno Portas, “contra-modelo modernista ou o divorcio” in “Conceitos de 
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Fig. 22.1. Plantas do Campo Visual Central 
do observador num percurso linear na RGJ, 
sentido S-N: relativo aos níveis: da acessibi-
lidade, do edifi cado de cércea predominante 
e do edifi cado de cércea proeminente, 
esc. 1/5000: Fig. 21.1. poente; Fig. 21.2. 
nascente;

C
id.J
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lt.1.

A

Trad.
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Fig. 21. Modalidades de implantação das edi-
fi cações da RGJ, esc. 1/5000: 21.1. poente; 
21.2. nascente;

Poente Portas em 1987. Equipara-se, também, às formas edificadas 
semiabertas das propostas de racionalização da cidade 
industrial, constantes nas “formas de la residencia en la ciudad 
moderna”11 referidas por Martí Arís reunindo características da 
cidade-jardim na “relación inmediata com el espácio libre”12 
e da cidade concentrada na “preferência por la vivenda 
plurifamiliar organizada en bloques”13. No entanto estas formas 
não se inserem no novo paradigma das estruturas lineares 
do moderno, responsáveis por conferir ao edificado, equidade 
absoluta, nas condições de luminosidade das habitações. O 
edificado deste conjunto consiste em tipologias de habitação 
plurifamiliar de sistema de distribuição, em acesso vertical 
múltiplo, estruturadas em blocos que, submetendo-se ao critério 
de insolação adquirem espaçamentos entre as peças sem, 
porém, ignorar a morfologia do contexto. Dada a existência de 
uma relação ténue do edificado com o contexto bem como a 
curta amplitude espacial do conjunto, podemos afirmar que o 
contra-modelo modernista e as formas lineares paradigmáticas 
do modernismo não se impõem, nos seus diversos parâmetros, 
à restante realidade urbana, pelo que não são concretizadas de 
forma radical na RGJ. 

Contraste entre Margens

As duas margens da RGJ são marcadas por características 
volumétricas e viárias contrastantes que proporcionam, ao 
espaço de rua, algum desequilíbrio. A margem poente da RGJ 
é pontuada por construções de menor impacto e por uma 
maior uniformidade volumétrica, que está relacionada com a 
influência consistente do modelo cidade-jardim, em quase toda 
a sua extensão, modelo este, intimamente relacionado com 
construções de baixa volumetria. Já, a margem nascente da 

Desenvolvimento Urbano.1987” in “Os tempos das formas: a cidade feita e 
efeita”, pref. Manuel de Solà-Morales, Guimarães: DAAUM, 2005, p. 108.
11. Carlos Martí Arís, “Propuestas de racionalización de la ciudade industrial” 
in “Las Formas de la Residencia en la ciudad Moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. 
UPC, 2000, p. 20.
12 Idem, 37.
13 Idem, ibidem.

Fig. 21.1. Fig. 22.1. 

Fig. 20.1. 

Fig. 20. Sobreposição de perfi s transversais 
tipo da RGJ: 20.1. margem poente; 20.2. 
margem nascente
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Fig. 21.2. 
Legenda:
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NascenteRGJ é ocupada por volumetrias de presença mais impositiva 
e heterogénea, que expressam a ausência de uma opção 
urbana coesa ao longo da rua e atribuem imprevisibilidade ao 
percurso. Esta falta de coerência tem origem na irregularidade 
do seu loteamento, nas capacidades técnicas da época da sua 
urbanização mais tardia e na liberdade formal permitida pela 
regulamentação, imposta especificamente a esta margem no 
PDCP-62, baseada no critério da insolação. Nesta margem a 
proximidade com o Cemitério de Agramonte conferiu, também, 
uma conotação pejorativa e, consequentemente uma ocupação 
tardia, um défice de investimento no planeamento urbano e 
uma atrofia da rede viária. Nesta margem estão presentes o 
modelo tradicional, modelo cidade-jardim, modelos alternativos 
de baixa, média e alta densidade e, finalmente, o contra-modelo 
moderno.

A uniformidade patente na margem poente manifesta-se tanto 
ao nível da estrutura do espaço da acessibilidade como ao 
nível da volumetria. O espaço da acessibilidade pública desta 
margem, é bastante regular e é ritmado por cruzamentos 
frequentes, ao invés do que ocorre na margem poente, onde 
este espaço sofre um momento de alargamento exponencial e 
de descontrolo formal, na região central da rua. 

A volumetria da margem poente é, ainda, caracterizada pela 
homogeneidade e por um ritmo constante de alternância entre 
volumes e espaçamentos. A elevada uniformidade de volumetrias 
baixas implica uma ausência quase total de construções 
proeminentes, nesta margem da rua. Contrariamente, tal como 
sucede no limite da acessibilidade, a volumetria da margem 
nascente revela heterogeneidade e irregularidade no ritmo. A 
discrepância de proporções e a presença de espaçamentos 
elevados suscita, nesta margem, o aparecimento de um plano 
visual mais distante (Fig. 22.2. a azul), por detrás da frente de 
rua, composto por traseiras de edificações. 

Esta margem é, fortemente, configurada por volumetrias 
salientes pela altura, na região central e nos extremos, Norte e 
Sul, assim como, por algumas empenas (Fig. 22.2. a vermelho), 

Fig. 22.2. Fig. 21.2. 
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igualmente preponderantes no campo visual da rua exprimindo, 
no geral, uma disparidade de volumetrias. 

Dado que nesta rua, o limite do espaço de acessibilidade pública 
é maioritariamente efectuado pelo muro, murete, gradeamento 
ou diferença de cota; ao nível do olhar, é frequentemente 
permitido ao peão, o domínio visual sobre espaços exteriores 
privados ajardinados, oferecendo uma maior diversidade 
ao campo visual do observador e revelando uma elevada 
flexibilidade da relação público-privado. Na margem nascente 
da rua, os jardins privados representam um contributo mais 
significativo para a qualificação da envolvência visual da rua, 
dado que o limite de propriedade é mais baixo do que o nível 
do olhar, proporcionando a sua visibilidade. 

Em suma, no seu conjunto, a margem nascente expõe uma 
densidade edificada superior, que é visível na opção por 
modelos de maior rentabilização da frente de rua, na tendência 
mais acentuada de associação das edificações, na exploração 
da profundidade da construção no lote e, finalmente na aposta 
frequente em edifícios plurifamiliares e na diversidade de 
volumetrias, desde a baixa volumetria aos nove pisos de altura 
(no gaveto com a RCA).

Conclusões

O espaço da acessibilidade pública, ao longo da RGJ, 
apresenta uma estrutura identificada com a rua corredor 
tradicional, coincidente com a área de propriedade pública, 
uniforme e estreita, cingindo-se ao espaço de circulação 
pública. Há algumas situações excepcionais em que o espaço 
da acessibilidade pública se alarga ligeiramente abrangendo os 
acessos aos edifícios de posição recuada, devido à presença 
de  programas comerciais ou de edifícios plurifamiliares. Surge, 
ainda, um momento em que o espaço de acessibilidade pública 
perde a sua forma, tornando-se ilegível devido à influência do 
contra-modelo moderno de cidade. 

Apesar de recuado, o edificado é o elemento urbano fundamental 
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que mais contribui para definir o espaço de rua, situando-se 
normalmente até aos 10 metros de altura. O edificado dos 
extremos da rua e do ponto central eleva-se para além da altura 
predominante, atingindo os 18m de altura. A proeminência 
dos extremos, relativamente à volumetria generalizada da 
rua, comporta um fechamento do espaço perante o restante 
espaço urbano, transmitindo a impressão de recolhimento ao 
ambiente residencial da RGJ, face às ruas mais movimentadas 
das imediações. Este facto ocorre porque as ruas com que se 
cruza nos extremos, a Rua do Campo Alegre e a Avenida da 
Boavista, sofrem uma pressão urbana muito acentuada, que 
concede maior densidade de construções e, maior altura à sua 
volumetria. 

O contexto urbano da RGJ imprime-lhe particularidades 
estruturantes. As términus Norte e Sul, contêm uma maior 
pressão urbana e, consequentemente, uma maior densidade 
do edificado, e refletem, também, épocas de planeamento e de 
urbanização distintas influenciando diferentemente, as opções 
de implantação das construções. Assim, o edificado e o espaço 
de rua, no extremo Norte reflectem o modelo tradicional e no 
extremo Sul os modelos alternativos de baixa e alta densidade. 
Por outro lado, o contexto nascente e o contexto poente, 
relacionado respectivamente com o Cemitério de Agramonte 
e com o Bairro de Hollywood, atribuem, características 
contrastantes entre as duas margens da rua. Assim, devido à 
margem poente apresentar uma ocupação anterior, ser definida 
por loteamento muito regular e, ainda, ter sido regulada no 
PDCP-62, como área de reserva de habitações unifamiliares, 
esta margem, adquire uma acentuada homogeneidade de 
baixas volumetrias. Contrariamente, a margem nascente de 
ocupação extemporânea, de loteamento disforme e cujas 
volumetrias são reguladas no PDCP-62, em conformidade com 
o critério da insolação, apresenta volumetrias heterogéneas e 
tendencialmente maiores. 

De forma geral, o espaço da RGJ evidencia-se estratificado, 
apresentando uma morfologia variável de acordo com a altura 
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ao solo. Este espaço revela-se cada vez mais aberto à medida 
que o olhar ascende, dado que, ao nível do solo preserva-se, 
através do muro, uma limitação da propriedade privada, numa 
posição muito próxima da área estreita da circulação pública, 
no entanto, a um nível mais elevado do espaço visível da rua, 
a relação morfológica do edificado com o espaço público é 
flexibilizada relfectindo-se num recuo e fraccionamento deste 
elemento urbano. Desta forma o espaço da rua abre-se, 
expressando-se uma posição intermédia entre a cidade moderna 
e a cidade tradicional, atribuindo maior liberdade entre a forma 
do construido e a forma do espaço livre, mas mantendo a 
delimitação dos espaços. O fraccionamento e o distanciamento 
do edificado relativamente à área pública e a manutenção, ao 
nível do solo, do limite de propriedade (e de utilização) pública 
numa posição muito próxima da área da circulação, permite 
que seja ampliado o campo visual, introduzida a arborização, 
optimizado o arejamento dos espaços urbanos e reduzida a 
preponderância do edificado na caracterização do espaço de 
rua, proporcionando alternativas formais e construtivas mais 
variadas, “cambiamos la estética tradicional por la diversidade 
por la vida”14.

14 Manuel de Solà-Morales, me interessa la piel de las ciudades, in El País 
Semanal 12, oct. 2008, p.38.
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Planta da Cidade do Porto, João José Mendonça Cortês, 
1903;
Prólogo ao Plano da Cidade do Pôrto, Traça das Ruas 
Primarias da Cidade do Porto, Ezequiel de Campos, 1932, 
CMP.

Fig. 6. Leitão Nobre, Planta Topográfica, CMP, Serviços 
Técnicos, 1937, AHMP.

Fig. 7. Montagem efectuada com base no Fotoplano 1958, 
AHMP

Fig. 8. Fotoplano 1958, AHMP.

Fig. 9. Esquema realizado com base em Vítor Oliveira, A 
evolução das formas urbanas de Lisboa e do Porto nos 
séculos XIX e XX.  Porto : U.Porto Editorial, 2013, Fig. 21

Fig. 10. IGeoE (Instituto Geográfico do Exército), Carta Militar, 
1998, folha 122-Porto,

Fig. 11. Fotografia aérea, 2008, sigweb.cm-porto.pt/mipweb/.

Fig. 12. CMP, Planta da Cidade do Porto,  2014, sigweb.cm-
porto.pt/mipweb/

Fig. 13. Licença de Obras nº LO-595/1920, AHMP.

Fig. 14. A. C. da Cunha Moraes, “Os Melhoramentos da 
Cidade do Porto”, 1916, p. 12.

Fig. 15. doportoenaoso.blogspot.pt/, 16 de Outubro de 2014.

Fig. 16. - 18. Esquemas realizados com base em A. C. da 
Cunha Moraes, “Os Melhoramentos da Cidade do Porto”, 
1916, p. 12. e João José Mendonça Cortês, Planta da Cidade 
do Porto, 1903, AHMP.

Fig. 19. Serviço da Carta da Cidade, Variante ao Plano de 
Arruamentos entre a Avenida e o Campo Alegre, CMP, 1928, 
AHMP.
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Fig. 20. Serviço da Carta da Cidade, CMP, Projecto de 
Arruamentos entre a Travessa António Cardoso e a R. do 
Cmpo Alegre, 1930, AHMP.

Fig. 21. Esquema realizado com base em Serviço da Carta da 
Cidade, Plano de Urbanização da zona compreendida entre a 
Rua de Guerra Junqueiro e Cemitério de Agramonte, processo 
nº369, 17/04/1937, AHMP.

Fig. 22. Ezequiel de Campos, “Prólogo ao Plano da Cidade do 
Pôrto”, Emprêsa Industrial Gráfica do Pôrto, L.da, 1932.

Fig. 23. - 25. e 27.  Planta de novos arruamentos nos terrenos 
de M. D. B. Ribas, Plano de Novos Arruamentos do Campo 
Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 26. Esquema realizado com base em Planta de novos 
arruamentos nos terrenos de M. D. B. Ribas, Plano de Novos 
Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 27. Plano de Urbanização da zona compreendida entre a 
Rua de Guerra Junqueiro e Cemitério de Agramonte, processo 
nº369, 17/04/1937, AHMP.

Fig. 28. e 29. Serviço da Carta da Cidade, Plano de 
Urbanização da zona compreendida entre a Rua de Guerra 
Junqueiro e Cemitério de Agramonte, processo nº369, 
17/04/1937, AHMP.

Fig. 30. Almeida Garrett, “História da evolução dos planos 
gerais de urbanização da cidade do Porto”, Porto: FEUP, 1974, 
p.102

Fig. 31. Amorim, Maria Alexandra Martins Soares de, Porto, a 
cidade planeada - 1930/1980 [Permanências/Inovações no 
processo e forma urbanos], orient. Prof. Arquitecto Ricardo 
Figueiredo, Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto, 
1998 p. 95.

Fig. 32. Serviços Técnicos da Câmara Municipal, Planta 
Topográfica da Cidade do Porto pela CMP com a 
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representação da solução do 1º Estudo do Arq. Muzio, 
26/6/1940, AHMP.

Fig. 33. Giovanni Muzio, Projecto da Via da Arrábida à 
Circunvalação e da Via Industrial da Rotunda da Boavista 
a Leixões, 16/10/1941,  Correspondência com o arquiteto 
Giovanni Muzio, AHMP.

Fig. 34. Giovanni Muzio, Último Plano para o Campo Alegre, 
13/02/1945, Estudos para o Plano Geral de Urbanização 
do Porto, Correspondência com o arquiteto Giovanni Muzio, 
AHMP.

Fig. 35. Gabinete de Urbanizaçao e Arq. Giovanni Muzio, 
estudo de pormenor para o Projecto da zona de Expansão do 
Campo Alegre, sem data, AHMP.

Fig. 36. Arq. Giovanni Muzio, Projecto da zona de Expansão 
do Campo Alegre - 16/10/1941, Estudos para o Plano Geral 
de Urbanização do Porto, AHMP.

Fig. 37. e 38. Antão de Almeida Garrett, “Plano Regulador da 
Cidade do Porto”, Porto: CM1952. 

Fig. 39.-42. Câmara Municipal do Porto. Gabinete de 
Urbanização, “Plano Director da Cidade do Porto”, II Volume, 
Porto: CM, 1962.

Fig. 43. e 44. Câmara Municipal do Porto, “Plano Director 
Municipal: Porto Projecto Cidade Nova: Ratificação do Plano 
Director Municipal”. Porto: C.M., 1993.

Fig. 1. Desenhos do autor.

Fig. 2. CMP, PDM, sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, 25 de 
Setembro de 2014.

Fig. 3. - 5. Desenhos do autor, 

Fig. 6. Desenhos do autor, e fotografias olho-de-pássaro, 25 
de Setembro de 2014, bing.maps.com.

2.2. Do contexto da Rua de 

Guerra Junqueiro.
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Fig. 7-9. Maria do Carmo Marques Pires, A rua Álvares 
Cabral : 1895-1940 : formas de habitar  1ª ed. - Porto : Faup 
Publicações, 2000. p. 89.

Fig. 9. Idem, p. 129.

Fig. 10. Idem, p. 119.

Fig. 11. Desenhos do autor.

Fig. 12 e 14. www.google.pt/maps/, 23 de Setembro de 2014.

Fig. 15. Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.

Fig. 16. Fotografias do autor.

Fig. 17. Esquema realizado com base em Planta de novos 
arruamentos nos terrenos de M. D. B. Ribas, Plano de Novos 
Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 18 a 20. Desenhos do autor.

Fig. 21. Carlos Martí Arís, “Las formas de la residencia en la 
ciudad moderna”, 2ª ed. Barcelona: Ed. UPC, 2000, p. 35.

Fig. 22. Ana Rita Bessa, O espaço entre o bairro e a cidade 
: três casos exemplares do plano de melhoramento no Porto 
1956-66, Prova Final, Orientador Luís Viegas, Porto : Faup, 
2011. Ano lectivo 2010/2011.

Fig. 23. www.bing.com/maps, 23 de Setembro de 2014.

Fig. 24. Licença de obras nº 924/1931, AHMP.

Fig. 25. CMP, Planta da Cidade do Porto, 2014, AGMP.

Fig. 26. Desenhos do autor.

Fig. 27. Tiago Filipe Soares Miranda, Pensar a cidade através 
da construção dos conjuntos habitacionais; Prova Final, 
Orientador Luís Viegas, Porto : Faup, 2011. Ano lectivo 
2010/2011.
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Fig. 28. www.bing.com/maps/, 23 de Setembro de 2014.

Fig. 29. e 30. pt.wikipedia.org/wiki, 15 de Dezembro de 2014.

Fig. 31. Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues (textos), 
Agostinho Ricca : projectos e obras de 1948 a 1995, Porto : 
Ordem dos Arquitectos, 2001?,  p. 43. 

Fig. 32. Licença de Obras nº 1909-0479, AHMP.

Fig. 33. Licença de Obras nº 1907-649, AHMP.

Fig. 34 Licença de Obras nº 1909-0479, AHMP.

Fig. 35. Licença de Obras nº 2051-1935, AHMP.

Fig. 36. Licença de Obras nº 1941-1937, AHMP.

Fig. 37. Licença de Obras nº 1941/1937, AHMP.

Fig. 38. Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, 1936-
39, AHMP.

Fig. 39. www.rtp1.pt, 13 de Outubro de 2014.

Fig. 40. www.jcamilo.com/, 15 de Junho de 2014.

Fig. 41. www.jcamilo.com/, 21 de Setembro de 2014 e www.
bing.com/maps, 21 de Setembro de 2014.

Fig. 42. Rosa M Matos, Fátima L. RODRIGUES. 2009. “As 
Ilhas do Porto lugares de resistência”, Observatorium, Revista 
Electrónica de Geografia, 1: p. 36.

Fig. 43. e 44. ww.bing.com/maps, 23 de Setembro de 2014.

Fig. 44. e 46. www.google.com/maps, 23 de Setembro de 
2014.

Fig. 45. Fotografias do autor.

Fig. 47. www.google.com/maps, 18 de Setembro de 2014

Fig. 48. Nuno Portas e Manuel Mendes, Portugal : 
architecture 1965-1990, trad. Anne Guglielmetti, Paris : Ed. du 
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Moniteur, 1992. p. 112.

Fig. 1. Desenhos do autor.

Fig. 2. Licença de Obras nº 858/1907 e 179/1915

Fig. 3. Licença de Obras nº 1351/1924

Fig. 4. Licença de Obras nº 480/1927

Fig. 6. Licença de Obras nº 1909/479.

Fig. 7. Fotografias do autor.

Fig. 8. Licença de Obras nº 1937/1941

Fig. 9. Licença de Obras nº 667/1938

Fig. 10. a 23. Desenhos do autor.

Fig. 24. Fotografias do autor.

Fig. 25. imoveis.mitula.pt/, 5 de Maio de 2015; 
www.google.pt.maps, 5 de Maio de 2015; 
e Fotografias do autor

Fig. 26 a 28. Desenhos do autor.

Fig. 1. Desenhos do autor e perspectivas de www.google.
pt.maps, 17 de Julho de 2014.

Fig. 2 a 4. Desenhos do autor.

Fig. 5. Desenhos do autor e vistas de passaro de www.bing.
com/maps

Fig. 6. www.google.pt.maps, 17 de Julho de 2014.

Fig. 7 a 9. Desenhos do autor.

Fig. 10. Esquema realizado com base em Planta de novos 
arruamentos nos terrenos de M. D. B. Ribas, Plano de Novos 

2.3. Do objecto: A Rua de 

Guerra Junqueiro.

3. Síntese Conclusiva.
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Arruamentos do Campo Alegre, 1936-39, AHMP.

Fig. 11. Desenhos do autor.

Fig. 12. Licença de obras nº 1909-0479, AHMP. 

Fig. 13. Licença de obras nº 1937-1941, AHMP.

Fig. 14. Desenhos do autor e vistas de passaro de www.bing.
com/maps

Fig. 15.  Desenhos do autor.

Fig. 16. Desenhos do autor e vistas de passaro de www.bing.
com/maps

Fig. 17. Desenhos do autor.

Fig. 18. Desenhos do autor e vistas de passaro de www.bing.
com/maps

Fig. 20 a 23. Desenhos do autor.

Capa:
Desenhos do autor. 
Licença de obras nº. 479/1909.
Augusto Geraldo Telles Ferreira, Carta Topográfica da cidade 
do Porto, 1892, AHMP.

Fig. 1 a 3. Desenhos do autor

Fig. 1. Augusto Geraldo Telles Ferreira, Carta Topográfica da 

4. Revisão Bibliográfica.

5. Anexos.

5.1. Desenhos de Guerra 

Junqueiro

5.2. Fichas de Levantamento 

das Licenças de Obras e 

dos Planos Arruamentos 

do sector da Rua de Guerra 

Junqueiro

5.3. Documentação referente à 

cidade do Porto



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência250

cidade do Porto, 1892, AHMP.

Fig. 2. João José Mendonça Cortês,  Planta da Cidade do Porto, 
1903, AHMP.

Fig. 3. Leitão Nobre, CMP, Serviços Técnicos, Planta 
Topográfica, 1937, AHMP.

Fig. 4. IGeoE (Instituto Geográfico do Exército), Carta Militar, 
1998, folha 122-Porto,

Fig. 6. A. C. da Cunha Moraes, “Os Melhoramentos da Cidade 
do Porto”, 1916, p. 12.

Fig. 7. Ezequiel de Campos, “Prólogo ao Plano da Cidade do 
Pôrto”, Emprêsa Industrial Gráfica do Pôrto, L.da, 1932.

Fig. 8, 9 e 10. Colaboradores Atq. Calza Bini e Eng. Vicenzo 
Cívico, 05/1939, 05/1939, 05/1939, in “História da evolução 
dos planos gerais de urbanização da cidade do Porto”, Porto: 
FEUP, 1974, p.102.

Fig. 11. Arq. Marcello Piacentini/colaborador, 07/07/1939.

Fig. 12. Gabinete de urbanização, CMP, 7/1939.

Fig. 13. Arq. Marcello Piacentini, 25/08/1939.

Fig. 14 a 17. Gabinete de Estudo do Plano Geral de 
Urbanização, 7/5/40, 17/05/1940, s/d, in “História da 
evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do 
Porto”, Antão de Almeida Garrett, Porto: FEUP, 1974.

Fig. 18 e 19. Arq. Giovanni Muzio, 26/06/1940, 26/06/1940, 
in  Antão de Almeida Garrett, “História da evolução dos planos 
gerais de urbanização da cidade do Porto”, Porto: FEUP, 1974.

Fig. 20 a 21. Gabinete de Urbanização da CMP  07/40, 
02/41, in”, Antão de Almeida Garrett, “História da evolução 
dos planos gerais de urbanização da cidade do Porto”, Porto: 
FEUP, 1974.

Fig. 22 a 28. Arq. Giovanni Muzio, Correspondência com o 
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arquiteto Giovanni Muzio, 02/41, 02/41, 19/08/42, s/d, s/d, , 
10/1942, 10/1942, AHMP.

Fig. 29 a 31. Arq. Giovanni Muzio, in ”, Antão de Almeida 
Garrett, “História da evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, 16/10/1941, 10/1942, 
10/1942.

Fig. 32 a 34. Arq. Giovanni Muzio, Correspondência com o 
arquiteto Giovanni Muzio, s/d, 10/1942, 13/02/1945., AHMP.

Fig. 35 a 39. Almeida Garrett, Plano Regulador da Cidade do 
Porto, 1952, CMP.

Fig. 40. Robert Auzelle, Câmara Municipal do Porto. Gabinete 
de Urbanização, “Plano Director da Cidade do Porto”, II 
Volume, Porto: CM, 1962, Documento 9.1.2.9.
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5.1. Representação Gráfica sintética relatativa à Rua de Guerra Junqueiro.

- Planta da Rua de Guerra Junqueiro.

- Série de secções verticais da Rua de Guerra Junqueiro, de 120m em 120m: sentido N-S e S-N

- Esquema sintético das modalidades de implantação do edificado, relativo aos exemplos paradigmaticos 
na europa, por C. M. Arís e N. Portas; e relativo ao sector urbano da Rua de Guerra Junqueiro da 
cidade do Porto.



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 255

Fig. 1. Planta da Rua de Guerra Junqueiro, esc. 1/2000.
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Fig. 2. Série de secções verticais da Rua de Guerra Junqueiro, de 90m em 90m aprox., nos 
sentidos N-S e S-N, esc. 1/1000
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Infr. Equi. Ind. Arme.Outros Fig. 3.2. Modalidades de implantação das 
edificações, esc. 1/5000
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Fig. 1. Mapeamento das Licenças de Obras da RGJ, esc. 1/2000.

*o projecto fi nal foi realizado sobre um edifi cio pré-existente
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Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 179/ 1915 B 

5.2. Fichas de Levantamento das Licenças de obras e dos Planos de Arruamentos do 

sector da Rua de Guerra Junqueiro.

Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 565/ 1920  

Lic. 1351/ 1924  

Lic. 480/ 1927  

Lic. 477/ 1929 Si 

Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 924/ 1931 Al 

Lic. 818/ 1933  

Lic. 954/ 1920 C 

Lic. 306/ 1934 C 

Lic. 878/ 1934  

Lic. 1392/ 1935 C 

Lic. 1099/ 1936  

Lic. 1910/ 1937  

Lic. 1941/ 1937 D 

Lic. 98/ 1938  

Lic. 667/ 1938 D 

Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 11/ 1902  

Lic. 520/ 1907  

Lic. 649/ 1907 A 

Lic. 858/ 1907 B 

Lic. 181/ 1908 A 

Lic. 806/ 1908 A 

Lic. 908/ 1908 A 

Lic. 479/ 1909 A 

Lic. 718/ 1909  

Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 246/ 1897  

Lic. 247/ 1897  

Listagem de Licenças de Obras 

Lic. 198/ 1962

1890 1900 1910 1920 1930 1940/50/60

5.2. Listagem de Licenças de Obras 
consultadas:



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 261



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência262



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 263



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência264



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 265



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência266



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 267



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência268



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 269



Conceitos de Desenvolvimento Urbano nas Formas de Residência270



Da Condição “exemplar” da Rua de Guerra Junqueiro na Cidade do Porto 271

- 1903, Plano. de arruamentos entre Av. Boav e R. Campo 
Alegre, 26/03/1903.
- 1928, Variante ao Plano de Arruamentos entre a Avenida e o 
Campo Alegre.
- 1930, Proj. de arr. entre Trav. Ant. Cardoso e R. Campo Alegre, 
Proj. 111 D-CMP/3(155)
- 1931, Projeto de arruamentos na zona compreendida entre 
as ruas António Cardoso, Guerra Junqueiro e Campo Alegre, 
1931/02/06 (1935), (Projecto nº198).
- 1936 (1939), Plano de Novos Arruamentos do Campo Alegre, 
23/07/1936 - 1939/06/16, (Projecto nº611) 
- 1937, Proj. de Urbanizaçao da zona entre R. G. Junqueiro e 
cem. nº 369 (Projeto n.º 198).
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5.3. Documentaçao referente à Cidade:

Plantas da cidade:

- Carta Topográfica da cidade do Porto, Augusto Geraldo Telles Ferreira, 1892, AHMP
- Planta da Cidade do Porto, João José Mendonça Cortês, 1903, AHMP
- Planta Topográfica, CMP, Serviços Técnicos, Leitão Nobre, 1937, AHMP
- Fotoplano, 1958
- Cartografia d Levantamento Aerofotogramétrico, CMP, 1979
- Carta Militar, 1998, IGeoE
- Fotografia aérea, 2008,
- Planta da Cidade do Porto, CMP, 2014 

Planos da Cidade:

Os Melhoramentos da Cidade do Porto, A.C. da Cunha Moraes, 1916
- “Os Melhoramentos da Cidade do Porto” documento elucidativo e Carta.

Prologo ao Plano da cidade do Pôrto, Ezequiel de Campos, 1932 
- Carta do Prologo ao Plano da cidade do Pôrto – 1932.

Estudos com os urbanistas italianos: Prof. Arq. Marcello Piacentini e seus colaboradores Arq. 
Giorgio Calza Bini e Eng. Vicenzo Cívico, 1938-40
Colaboradores Atq. Calza Bini e Eng. Vicenzo Cívico:
- Actual rede de comunicações da cidade (2) – Escala 1/20.000 - 05/1939
- Futura rede de comunicações da cidade (3) –  “  “  - 05/1939
- Futuras grandes comunicações da cidade (4) – Escala 1/50.000 – 05/1939
Arq. Marcello Piacentini/colaborador:
- 1º Esquema da Rede de Comunicações da Cidade (5) - 07/07/1939
Gabinete de urbanização, CMP
- Estudo de Vias Fisicamente Possiveis (6) – 7/1939
Arq. Marcello Piacentini: 
- 2º e Ultimo Esquema da Rede Trazida de Itália, (7) – 25/08/1939 

Estudos com os urbanistas italianos: Arquitecto Giovanni Muzio
Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização:
- Rede actual urbana
- 1º Esquema das Grandes Comunicações - 7/5/40.
- 1º Esquema de urbanização do Porto – vias e zonamento - 7/5/40.
- Faseamento das vias de comunicação – 17/05/40.
- 2º Esquema das Grandes Comunicações - 17/05/1940.
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Arq. Giovanni Muzio:
- 1º Esquema Geral de Giovanni Muzio - Planta topográfica - 26/06/1940. 
- 1º Esquema Geral de Giovanni Muzio - Esquema - 26/06/1940. 
Gabinete de Urbanização da CMP:
- Carta Modificações Propostas pelo Gabinete, câmara Municipal do Porto – 19/07/40.
- Esquema do Relatório de estudos para Arq. Muzio – 19/07/40.
Arq. Giovanni Muzio:
- 2º Esquema do Arq. Muzio, 12/09/40.
Gabinete de Urbanização da CMP:
- Carta de Modificações Propostas pelo Gabinete – 12/10/40.
Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização com Arq. Giovani Muzio: 
- Plano Regional, Planta à escala 1/50 000, com memoria - 02/41.
- Estudos para o Plano Regulador às escalas 1/10 000 e 1/ 5 000: Solução A e Solução B. - 02/41.
Gabinete de Urbanização da CMP:
-Hierarquia das vias principais – 13/03/41.
- Linhas Gerais do Plano com Zonamento – 18/03/41.
- Plano de Urbanização da Cidade do Porto.
Arq. Giovanni Muzio:
- Estudos de pormenor: Projecto da zona de Expansão do Campo Alegre - 16/10/1941.
- Estudos de pormenor: Projecto da Via da Arrábida à Circunvalação e da Via Industrial da Rotunda 
da Boavista a Leixões. - 16/10/1941.
- Esquema da zona do Campo alegre e Ramalde – 10/12/41.
Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização
- Planos Matozinhos, Leça e VN Gaia.
- Esquema de urbanização de Matosinhos-Leça-Senhora da Hora.
- Esquema de urbanização de Vila Nova de Gaia - 02/42.
- Urbanização do Campo Alegre e Agramonte – 10/42.
Arq. Giovanni Muzio:
 - Ultimo esquema do Plano - 10/42.
Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização com Arq. Giovani Muzio: 
- Anteplano das Comunicações de região do Porto – 10/45.
- Ultimo plano do Campo Alegre.

Elementos para o estudo do plano de urbanização da cidade do Porto, CMP, Gabinete de Estudos do 
Plano Geral de urbanização, 1939:
- I-Prédios; 
- II-fogos: fogos; nº de fogos p/ prédio; 
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- III-Pavimentos: pav.; pav p/ prédio; 
- IV-área coberta: áreas cob. p/prédio 
- V-área habitável: área hab. p/ fogo e p/ prédio; perc. p/ o nº tot. de prédios; área hab..; área hab. 
p/ prédio
- VI-área total
- VII-prédios c/ hab. e com: nº de prédios; área de com.
- VIII-garagens, armazéns, barracões, fabricas:

Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952
- Rede Actual de Comunicações.
- Rede Fundamental das Comunicações e dos Espaços Verdes de Interesse Público
- Zonamento Existente
- Zonamento 
- Unidades Residenciais (Freguesias)

Plano Director da Cidade do Porto, Robert Auzelle, 1962
- Planta do Estado Actual da Cidade
- Plano Director da Cidade do Porto
- Sistema Viário do PD e do PR
- Definição da altura dos edifícios

Plano Geral de Urbanizaçao, Duarte Castel-Branco, 1987:

Plano Director Municipal, Câmara Municipal do Porto,
Gabinete de Planeamento Urbanístico, 1993:
- Disposições Fundamentais sobre edificação Urbana;
- Zonamento e Hierarquização Urbana;
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Fig. 1. Carta Topográfi ca da cidade do Porto, Augusto Geraldo Telles Ferreira, 1892, AHMP

Fig. 1.
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Fig. 2. Planta da Cidade do Porto, João José Mendonça Cortês, 1903, AHMP

Fig. 2.
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Fig. 3. Planta Topográfi ca, CMP, Serviços Técnicos, Leitão Nobre, 1937, AHMP

Fig. 3.
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Fig. 4. Carta Militar, 1998, IGeoE

Fig. 4.
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Fig. 6. Fig. 6. Planta de novas ruas e avenidas na cidade do 
Proto, in “os melhoramentos da Cidade do Porto”, A. C. da 
Cunha Moraes, 1916
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Fig. 7.  Prólogo ao Plano da Cidade 
do Pôrto, Traça das Ruas Primarias 
da Cidade do Porto, Ezequiel de 
Campos, 1932, pormenor do Plano, 
CMP.
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Fig. 8, 9 e 10. Colaboradores Atq. 
Calza Bini e Eng. Vicenzo Cívico:
8. Actual rede de comunicações da 
cidade (2) –  05/1939
9. Futura rede de comunicações da 
cidade (3) –  05/1939

10. Futuras grandes comunicações 
da cidade (4) – 05/1939

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 13. Arq. Marcello Piacentini; 
2º e Ultimo Esquema da Rede 
Trazida de Itália, (7) – 25/08/1939

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 11. Arq. Marcello Piacentini/
colaborador; 1º Esquema da Rede 
de Comunicações da Cidade (5) - 
07/07/1939
Fig. 12. Gabinete de urbanização, 
CMP; Estudo de Vias Fisicamente 
Possiveis (6) – 7/1939
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Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 14.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 27 e 24. Gab. de urbanizaçao 
e Arq. Giovanni Muzio: Esquema 
A, estudos de pormenor para o 
Campo Alegre, s/d, AHMP.

Na pag. seguinte:
Fig. 22 e 23. Gabinete de Estudo 
do Plano Geral de Urbanização 
com Arq. Giovani Muzio, Estudos 
para o Plano Regulador às escalas 
1/10 000 e 1/ 5 000: Soluçao A 
e Soluçao B. - 02/41,“História da 
evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, 
Antão de Almeida Garrett.

Fig. 25. Gab. de urbanizaçao:  es-
tudo de pormenor, esquisso para o 
Campo Alegre, 19/08/42, AHMP.

Fig. 26 e 28. Arq. Giovanni Muzio: 
estudos de pormenor para Ponte 
da Arrábida - Campo Alegre e 
Urbanização do Campo Alegre e 
de Agramonte, 10/1942, AHMP.

Fig. 18 e 19. Arq. Giovanni Muzio:1º Estudo (Geral) de Giovanni Muzio - Planta topogra-
fi ca e Esquema - 26/06/1940. 
in “História da evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do Porto”, Antão de 
Almeida Garrett
Fig. 20. Gabinete de Urbanização da CMP: esquema do Relatorio de estudos para Arq. 
Muzio - 07/40, “História da evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do 
Porto”, Antão de Almeida Garrett.

Fig. 14, a 17. Gabinete de Estudo do Plano Geral de 
Urbanização :
14. Rede actual urbana
15. 1º Esquema das Grandes Comunicações - 7/5/40.
16. 2º Esquema das Grandes Comunicações - 17/5/40.
17. Zonamento  
in “História da evolução dos planos gerais de urbani-
zação da cidade do Porto”, Antão de Almeida Garrett.

Fig. 14.

Fig. 17.

Fig. 20.
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Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 24.

Fig. 25.
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Fig. 29.

Fig. 31.

Fig. 29. Arq. Giovanni Muzio, 
estudos de pormenor: Projecto 
da Via da Arrábida à Circun-
valação e da Via Industrial da 
Rotunda da Boavista a Leixões. 
- 16/10/1941, AHMP. “História da 
evolução dos planos gerais de 
urbanização da cidade do Porto”, 
Antão de Almeida Garrett.

Fig. 32.

Fig. 32. Arq. Giovanni Muzio, Plano para a Zona Campo Alegre, s/d, AHMP.
Fig. 34. Gabinete de Urbanizaçao, Ultimo Plano do Campo Alegre, 
13/02/1945 AHMP.

Fig. 30.

Fig. 34.

Fig. 30. Arq. Giovanni Muzio, 
Zona Industrial de Ramalde e 
Bairro Operario, 10/1942, AHMP.

Fig. 31. Arq. Giovanni Muzio, Ultimo esquema do Plano - 10/42, 
“História da evolução dos planos gerais de urbanização da cidade do 
Porto”, Antão de Almeida Garrett
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Fig. 35. Rede Actual de Comunicações, Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952, CMP

Fig. 36.Rede Fundamental das Comunicações e dos Espaços Verdes de Interesse Público, Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Gar-
rett, 1952, CMP

Fig. 35.

Fig. 36.
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Fig. 37. Zonamento Existente, Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952, CMP.

Fig. 38. Zonamento Proposto, Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952, CMP

Fig. 37.

Fig. 38.
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Fig. 39. Unidades Residenciais (Freguesias), Plano Regulador da Cidade do Porto, Almeida Garrett, 1952, CMP

Fig. 40. Documento 9.1.2.9 – Proposta da futura rede de circulação, Plano Director da Cidade do Porto, Robert Auzelle, 1962:

Fig. 39.

Fig. 40.
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	217-236.cap3 (2)
	237-238.cap4.SEPARADOR

	239-252.cap4
	253-254.cap.4.SEPARADOR

	255-260.cap5.A3
	260-292.cap.5
	260-278.cap.4.
	260-cap.4.

	279-284.cap5
	285-292.cap5
	260-cap.4.



	cap2.3.obje.197-198 (2)
	cap2.3.obje.199-202
	cap2.3.obje.203-216
	Catarina Lima-dissertação
	0
	1-10.cap0
	11-12.cap0.A3
	13-144.cap1-2.2
	13-56.cap1.0.
	137-144.cap2.2
	57-60.cap2.0
	61-136.cap.2.1

	145-148.cap2.2.A3
	149-198.cap2.2-cap.2.3
	149-184.cap2.2
	185-198.cap2.3
	185-196.cap2.3 (2)
	197-198


	199-202.cap2.3.A3
	203-254.cap2.3-cap5
	Binder1
	203-216
	217-219
	217-236.cap3 (2)
	237-238.cap4.SEPARADOR

	239-252.cap4
	253-254.cap.4.SEPARADOR

	255-260.cap5.A3
	260-292.cap.5
	260-278.cap.4.
	260-cap.4.

	279-284.cap5
	285-292.cap5
	260-cap.4.



	cap4.bibliogs.237-252
	Catarina Lima-dissertação
	0
	1-10.cap0
	11-12.cap0.A3
	13-144.cap1-2.2
	13-56.cap1.0.
	137-144.cap2.2
	57-60.cap2.0
	61-136.cap.2.1

	145-148.cap2.2.A3
	149-198.cap2.2-cap.2.3
	149-184.cap2.2
	185-198.cap2.3
	185-196.cap2.3 (2)
	197-198


	199-202.cap2.3.A3
	203-254.cap2.3-cap5
	Binder1
	203-216
	217-219
	217-236.cap3 (2)
	237-238.cap4.SEPARADOR

	239-252.cap4
	253-254.cap.4.SEPARADOR

	255-260.cap5.A3
	260-292.cap.5
	260-278.cap.4.
	260-cap.4.

	279-284.cap5
	285-292.cap5
	260-cap.4.



	cap5.anexos.259-260_A3
	Catarina Lima-dissertação
	0
	1-10.cap0
	11-12.cap0.A3
	13-144.cap1-2.2
	13-56.cap1.0.
	137-144.cap2.2
	57-60.cap2.0
	61-136.cap.2.1

	145-148.cap2.2.A3
	149-198.cap2.2-cap.2.3
	149-184.cap2.2
	185-198.cap2.3
	185-196.cap2.3 (2)
	197-198


	199-202.cap2.3.A3
	203-254.cap2.3-cap5
	Binder1
	203-216
	217-219
	217-236.cap3 (2)
	237-238.cap4.SEPARADOR

	239-252.cap4
	253-254.cap.4.SEPARADOR

	255-260.cap5.A3
	260-292.cap.5
	260-278.cap.4.
	260-cap.4.

	279-284.cap5
	285-292.cap5
	260-cap.4.






