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Resumo

A casa, a habitação, o lar, a sociedade, a família e o indivíduo são, e penso 

sempre terem sido, os temas que mais me motivam em arquitetura. Mais do que 

referidos e estudados isoladamente considero ainda mais relevante e necessária a 

relação entre eles. 

A esta primeira motivação junto outras duas, local e temporal, referente 

aos primeiros anos do Movimento Moderno na cidade do Porto. Perceber como 

se traduziu este movimento na habitação e na sociedade; quais as reflexões nos 

novos hábitos e modos de vida das mais altas e baixas classes sociais; e por fim 

entender este percurso ao longo da década de 60, onde se insere o objeto de es-

tudo, o Parque Residencial da Boavista, de Agostinho Ricca, João Serôdio e José 

Carlos Magalhães Carneiro.

Os principais objetivos passam pela análise do Parque Residencial da 

Boavista, dentro do contexto português e perceber se podemos falar num caso 

isolado ou continuação do que se fez e/ou contemporaneamente se foi fazendo.

De seguida, perceber e pormenorizar o Parque, desde o bairro até ao fogo, 

de modo a aproximar aos novos hábitos e costumes da sociedade ‘moderna’, e 

se é possível transpor este dispositivo de habitação especulativa como modelo a 

aplicar à habitação social da época.

 Por fim, compreender e concluir a relação do Movimento Moderno com 

a habitação no Porto, através do Parque Residencial da Boavista, e perceber o que 

este projeto representou e representa no panorama portuense e sobretudo nas suas 

famílias das variadas classes sociais.  

 





Abstract

 Housing, society, family, home, individual, these are the themes that mo-

tivates me the most in architecture. More than referenced and studied I prefer to 

consider each of them as a whole, in association with each other.  

To these motivations I add two others, these ones local and temporal, 

referring to the Modern Movement in Porto. Understand how this Movement 

translated itself in housing and society, which reflections it had in the new habits 

and ways of life, in the upper class and the lower class of Porto’s society, and 

finally understand this path all way in the 60’s, where the object of study, the 

Parque Residencial da Boavista by Agostinho Ricca, João Serôdio e José Carlos 

Magalhães Carneiro, stands – those are the main goals that my study aims. 

These goals start by analyzing the Parque Residencial da Boavista in the 

Portuguese context, in the way to understand if this project illustrates the continu-

ity of the past and/or the present, or in the other hand if this is an isolated piece. 

Just after, we try to understand and detailing this urban complex by 

studying the different scales from the neighbourhood to the house, arriving to the 

new ways of living of this Modern society – here we will figure if this model of 

dwelling can be used and transposed to the social housing of this same period. 

At last, understand and conclude the relationship between the Modern 

Movement and the Modern housing in Porto through Parque Residencial da 

Boavista, giving us the answer of what it means a project like this in the Porto’s 

panorama and what it means to his families and individuals in different classes 

of society. 

 





Introdução

“É cómodo e frequente a afirmação de que há que caminhar do geral 
para o particular, ainda que não menos verdadeira - mas que o estudo 

geral não invalide o estudo do particular porque um não pode viver sem 
o outro.”

Fernando Távora , Da Organização do Espaço, 1ª edição (do autor) 1962
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Introdução

A cidade do Porto recebeu o Movimento Moderno de um modo mais pontual 

e individualista se comparado com grandes capitais, o que se traduziu em obras 

e gestos mais isolados. Ao contrário da capital, Lisboa, alvo e terreno de grandes 

intervenções urbanísticas modernas, mas financiadas pelo Estado, logo condicio-

nadas na sua representação, o Porto caracterizou-se por uma maior liberdade de 

expressão ‘moderna’, de financiamento privado na sua maioria, logo de maior 

experimentação, seguindo mais de perto os exemplos e modelos europeus.

Modelo único na cidade, pelo sistema comunitário inovador que oferece, pela 

riqueza e variedade das suas habitações, exemplares de um específico padrão 

de vida no Porto, o objeto de estudo será o Parque Residencial da Boavista, dos 

arquitetos Agostinho Ricca, João Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro, da-

tado de 1962 a 67, mas de construção e alterações que se prolongam até os anos 

70. Também apelidado de Urbanização do Foco, este complexo torna-se mais que 

isso, um ‘parque’ autossuficiente dentro da malha urbana, mas aberto à mesma. 

Esta obra será a materialização do estudo que se pretende entre a habitação e 

sociedade no contexto do Movimento Moderno, no Porto. Inserido na categoria 

de ‘habitação de luxo’, esta obra de carácter especulativo será também compro-

vativo de como se refletiu o Movimento Moderno a um complexo habitacional 

de luxo, a uma classe social alta e o que terá prevalecido na sua concretização 

arquitetónica. Deste modo, o objeto será aprofundado e centrado na habitação, 

na casa como dispositivo e de como o seu modelo se relaciona com a habitação 

social da cidade. Fará igualmente parte do objeto de estudo, o papel de Agosti-

nho Ricca, tanto na contextualização da sua obra, como num contexto social da 

década de 60. 

Normalmente atribuído a Ricca, o projeto dos edifícios do Parque teve tam-

bém a participação dos arquitetos João Serôdio e José Carlos Magalhães Carnei-

ro, pelo que será igualmente importante perceber o papel destes arquitetos, tanto 

na obra do Parque, como no contexto que se referiu. Através duma sequência 

cronológica, será importante perceber o percurso do autor, o escritório, o cliente, 

o projeto e o local onde se insere a obra, terminando na análise do programa, 

ponto fulcral do trabalho.

“Afinal, ‘a arquitetura moderna não era apenas formas depuradas e técnicas 

contemporâneas, mas também e sobretudo a tentativa de participar, no nível da 

construção do ambiente, da transformação da sociedade’”1

1   RAMOS, Tânia Beisl, ‘Koop, 1991’, Os espaços do Habitar Moderno, p.31
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Introdução

O Parque Residencial da Boavista, como projeto urbanístico complexo que 

representa, requereu inicialmente uma investigação e recolha prévia dos elemen-

tos que o compõem, pelo que numa primeira fase a pesquisa passou pelo Arqui-

vo Municipal do Porto e recolha de todo o material referente à obra, sobretu-

do implantações, fotografias da construção, antes e depois da obra, os desenhos 

projetuais, com destaque para as várias alterações de desenho que os edifícios 

e habitações sofreram. Esta primeira análise referencia a parte mais importante 

do trabalho, o objeto de estudo. Uma vez que é feita aqui a analise detalhada do 

Parque, da sua implantação, à sua volumetria e planimetria, é traçada ao mesmo 

tempo a linha cronológica que vai do desenho à construção e finalização da obra, 

por esse motivo dar-se-á preferência, ao longo do trabalho, aos desenhos origi-

nais do projeto sempre que a sua qualidade o permita, fator que reforçará este 

fator cronológico, pelas constantes alterações de que o projeto será alvo.

Como ponto seguinte desta análise e com o objetivo presente da sociedade e 

a sua habitação, foi igualmente necessária a análise pormenorizada da casa em 

si e por consequência entrevistas aos seus moradores e atuais responsáveis pelo 

conjunto habitacional. Aqui será importante explorar a história da obra, do ponto 

de vista do cliente e dos habitantes, completando a linha cronológica no que se 

refere ao contexto social e prático da Urbanização.

 

O trabalho será estruturado cronologicamente, ou seja, os diferentes pontos 

de análise irão corresponder à linha temporal em que o Parque Residencial da 

Boavista foi realizado. 

Os três primeiros pontos serão: o Porto, o cliente, e os arquitetos. 

No Porto será referido como a cidade evolui, como mudou a sua imagem urba-

na, como reagiu ao Movimento Moderno e como se insere a proposta do Parque 

Residencial da Boavista nos planos urbanísticos da época. Aqui será importante 

um parênteses cronológico do antes e depois do local da intervenção - tão impor-

tante à evolução e imagem da cidade do Porto, é a zona e avenida da Boavista, 

com os novos circuitos, como a via de cintura interna, a nova imagem ‘moderna’ 

da cidade.

No segundo ponto, referente ao cliente, será um pouco mais aprofundado 

como surgiu o projeto e porquê, será também lugar para a contextualização da 

cidade na década de 60 e como se insere a ‘encomenda’ do projeto neste contexto

Por fim com os arquitetos, será sobretudo analisado o percurso de Ricca, a sua 

obra, e qual o seu contributo no contexto do Movimento Moderno português, a 

par de João Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro como figuras participantes 

no projeto do Parque, logo importantes para esta mesma caracterização.
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Introdução

Feita esta primeira análise contextual e introdutória, os dois pontos seguintes 

centram-se já no objeto de estudo, a Urbanização e a Casa.

A urbanização que data de 1962 a 67, mas que teve diferentes fases de cons-

trução e por consequência alterações ao projeto até aos anos 75, diz-se já não ser 

de decisão exclusiva de Agostinho Ricca. Aqui será o ponto de abordagem desta 

questão, bem como a imagem final do que é hoje o Foco. O projeto de escala 

urbanística, que funciona como bairro autossuficiente, aliado a uma variedade de 

programas e serviços será analisado num primeiro ponto na relação dos edifícios 

com a cidade e a sua sociedade, neste caso das classes sociais mais altas. Ao mes-

mo tempo, e contemporaneamente outros exemplos devem ser analisados, como 

a urbanização das Antas e da Pasteleira de modo a perceber melhor o projeto do 

Parque, no contexto em que se insere.

Em último a Casa e o ‘Bem-viver’, como a última aproximação ao Parque 

Residencial da Boavista. Aqui será feita a análise mais detalhada das tipologias 

dos vários edifícios, bem como o programa de cada habitação e qual as diferentes 

respostas quanto à organização interna e agregado familiar.

 Finalmente, é feita a transição para o ‘Bem-viver’ momento para a compa-

ração e aproximação à habitação social portuense, de arquitetura anónima, mas 

de maioria na cidade. Com destaque para alguns exemplos de Fernando Távora, 

como o Bairro de Ramalde, contemporâneo e em contexto de habitação social, 

conclui-se se há de facto uma relação e transposição do dispositivo casa de luxo 

para a casa social, no contexto do Parque Residencial da Boavista e do Movimen-

to Moderno no Porto.
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1. O Porto dos anos de 1960

“Não amo a cidade por ser grande 

Amo-a por ter nascido sem mistério 

E ter criado a sua própria natureza”

António Reis “Poemas Quotidianos”, 1957
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1. O Porto dos anos de 1960

 “É pois chegada a hora – que desde há muito vem tardando – de dar de novo 

à cidade o direito de uma legítima vaidade: o de se ver crescer com ordem, com 

harmonia, com um pouco mais de beleza….Além da harmonia, da grandeza, de 

tudo o que lógica e naturalmente ressalta de uma realização planificada – se bem 

planificada – cada conjunto surgiria como definidor de uma época” 2 

A década de 60 representa tanto para o Porto, como para todo o país, um 

período de mutação e contradições. No final dos anos 50 e inícios dos anos 60 

dão-se mundialmente significativas alterações no plano internacional. Dez anos 

após a Segunda Guerra Mundial, dá-se como realizada a política de recuperação 

e de reconstrução dos países envolvidos, iniciando-se o relançamento económico 

do capitalismo europeu e asiático, sob o impulso norte-americano. A crescente 

liderança americana, no processo de globalização económica e mediática, leva à 

inevitabilidade de uma crescente liberalização do poder. São os anos de abertura 

da economia portuguesa, de um crescimento face à década anterior, mas são tam-

bém os anos de uma guerra colonial que se inicia em 1961. Ano dos duros golpes 

da luta armada em Angola, a revolta de Santa Maria e a perda da Índia portugue-

sa, afetando uma grande parte das receitas do Estado, o que acaba por ser o ponto 

de desequilíbrio das contas públicas, mas que também revela um certo impacto 

positivo no consumo doméstico e na procura de bens industriais. É, no entanto, 

um período de fortes emigrações, por razões políticas, sobretudo por parte dos 

artistas portugueses, distinguindo-se dos arquitetos que permanecem no país. É 

tempo de pluralidade, de transformação política e social.

A década de 60 revela a crise do ideário moderno, “alheado das problemáticas 

locais e resultando na procura de novos vocabulários, que permitirá o surgimen-

to de novas formalizações da arquitectura.”3 No entanto, já em 1965, considera-

do internacionalmente como ano-charneira, Portugal vivia a guerra das Colónias, 

a par da intensificação das manifestações anti-regime, ao mesmo tempo que se 

verifica “uma maior abertura e significado conceptual num quadro de menor 

2  LOSA, Arménio, em Jornal Comércio do Porto, A Arquitectura e a Cidade, 1954

3  FRANCA, Ana Cabral, A habitação colectiva moderna do Porto : 1925-1965, Resumo, Porto : 
FAUP, 2006
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1. O Porto dos anos de 1960

imposição oficial.”4

“No Porto, território fértil na produção moderna amadurecida através de 

alguma liberdade conceptual, regista-se a pluralidade de propostas oscilantes 

entre o radicalismo moderno e a adaptabilidade contextual, universo que impor-

ta destacar e compreender.”5

Cidade comercial e burguesa, afastada do poder, onde a encomenda é maiori-

tariamente privada, dinâmica e empreendedora, é no Porto que o desejo ‘do novo’ 

se manifesta em primeiro lugar. É o desejo em modernizar-se que vai estimular na 

cidade “a emergência de linguagens de ruptura”6. 

São as preocupações com o contexto urbano, com a utilização e desfrute dos 

espaços, onde a reflexão dos anos 50 leva à consecutiva transformação dos pro-

gramas, que anunciam expressivamente a nova década de 60 no Porto. Mais do 

que uma nova imagem, será a oportunidade de um novo conceito de vida urbana.

Falamos ainda de um período de crescimento urbano no litoral, onde o terri-

tório se transforma em definitivo com o crescente desenvolvimento de empreen-

dimentos imobiliários e turísticos. Por isso é também a década do planeamento 

como disciplina emergente, originando novas elaborações de planos de ordena-

mento. “O planeamento é, aliás, uma das questões mais reveladoras das contra-

dições do regime”.7

E de facto o Porto na sua longa experiência de realizações e de lutas pela cul-

tura e arte modernas, de tradição ideológica liberal e democrática será também 

lugar de investigações, estudos e teorias sobre a habitação social, económica ou 

coletiva. Começa-se a precisar sobre as condições do construir e dos novos méto-

dos construtivos, das infraestruturas económicas da construção, onde a tipologia 

residencial se assume como a “essência” da projetação.8

4  FRANCA, Ana Cabral, A habitação colectiva moderna do Porto : 1925-1965, Resumo, Porto : 
FAUP, 2006

5 ibidem

6  TOSTÕES, Ana, Arquitetura Moderna Portuguesa 1920-1970, p.128

7  idem p.147

8  in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/08/o-porto-onde-nasci-e-cresci1.html (em Julho 2013)
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figura 1 - organização da cidade do Porto, segundo o Plano de Antão Almeida Garret (1946/47).
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1. O Porto dos anos de 1960

“A viragem para a segunda metade do século XX representou uma mudança 

no contexto arquitetónico português, a par das discussões internacionais que se 

prendiam com o novo conceito de habitar. No período pós-guerra era urgente 

fazer renascer um novo homem, associado a uma nova estrutura familiar e con-

sequentemente, a uma visão inovadora sobre o espaço de habitar. Alteram-se os 

códigos de conduta social, reformulam-se os espaços, especializam-se outros. A 

arquitetura serve um propósito maior: o de transformar o comportamento cultu-

ral e social de uma geração.”9

O Plano Director da Cidade do Porto, 1962

“O objetivo da elaboração de Planos Diretores, quer Gerais, quer Parciais, é 

a tentativa de resolução de problemas como a aceleração dos índices demográfi-

cos, o crescimento do volume de fluxo de trânsito, o desaparecimento de espaços 

verdes, a implantação de cinturas industriais, a habitação degradada, a insalu-

bridade atmosférica, acústica e visual e, mais tarde, a necessidade de proteção 

do espólio Histórico e Arqueológico.”10

O principal indício neste período de transformação, no empenho político e 

cultural dos arquitetos, é a preocupação pelas questões da habitação e o início das 

questões inadiáveis do urbanismo e do planeamento.

No campo operativo é na cidade do Porto, com então 290 000 habitantes, e 

enquadrada pelo Plano Regulador (1946/47) de Antão de Almeida Garret, que se 

constrói a linha de partida para o crescente prosseguimento das experiências ra-

cionalistas e da procura de formas urbanas e arquitetónicas aderentes à realidade 

(figura 1). Perante a necessidade, sobretudo económica, de uma maior mobilida-

de regional, estes planos são marcados pela preocupação de definir a componente 

rodoviária traçando e hierarquizando as vias de e para o Porto, “num momento em 

9  GOMES, Susana, Arménio Losa e Cassiano Barbosa. Estórias de fazer moderno em Moçambique, 
resdomus.blogspot.com, 2009

10  GRAVATO, Maria Adriana, Trajecto do Risco Urbano, Dissertação de Mestrado em História da Arte 
em Portugal, Porto: FLUP 2004, p.50
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figura 2 - esquema comparativo das redes viárias fundamentais do Plano Regulador e 
do Plano Director.
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1. O Porto dos anos de 1960

que o transporte motorizado, público e privado, de passageiros e de mercadorias 

está em fraca expansão”11 (figura 2). 

O Plano Director da Cidade do Porto, sob a presidência do Eng. José Albino 

Machado Vaz, aprovado em 1964, mas também conhecido por Auzelle e que 

sucedeu o de Almeida Garret, foi, e ainda é, o movimento urbanístico que mais 

marcou (e ainda marca) a cidade do Porto, na segunda metade do século XX. É 

ainda refletor de um momento particularmente decisivo da cidade do Porto: a 

transição entre o crescimento verificado até ao início da década de 60, e a crise 

económica e política, com o início da guerra colonial e o surto de emigração.12

No entanto, o Plano Auzelle é marcante pela sua longa duração de trinta anos, 

entre 1962 e 1993, quando foi substituído pelo Plano Castelo Branco. Um dos 

fatores mais decisivos e inovadores para a sua apresentação e concretização, são 

“as peças gráficas (esquemas, plantas, projectos), contrastando com a econo-

mia dos textos de apresentação das opções para a cidade, e dos objectivos do 

plano.”13 Define orientações e regras gerais, mas mais do que isso, desenha e 

localiza as diversas intervenções na cidade. 

As principais diretrizes do plano passam pelos “problemas clássicos de todas 

as velhas urbes europeias, mas aqui avolumadas em certos aspectos, como o da 

melhoria das condições de alojamento de uma parte importante dos seus habi-

tantes moradores nos bairros mais antigos e nas tradicionais ‘ilhas portuenses’ “ 

e que rapidamente se estende à necessidade de atender aos problemas colocados 

pelo “descongestionamento e valorização da cidade velha, os de trânsito, os da 

expansão da cidade…”14

Problemas como insalubridade das habitações, nas zonas centrais e velhas 

da cidade, mais a respetiva demolição, levam ao estudo da recuperação destas 

mesmas áreas. Estes “novos grupos residenciais” exigem espaços de destaque, 

tornando-se indispensável “urbanizar extensas zonas disseminadas, por razões 

11 in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/08/o-porto-onde-nasci-e-cresci1.html (em Julho 2013)

12 ibidem

13 ibidem

14 VAZ, José Albino Machado, na revista Urbanisme, 1963
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figura 4 - A nova rede viária, proposta por Auzelle, com destaque à forte imagem da nova VCI.

figura 3 - nova rede viária proposta por Auzelle.

figura 5 - Proposta de reorganização das freguesias portuenses.
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1. O Porto dos anos de 1960

de ordem social, dentro do perímetro administrativo da cidade”15

Tais propostas levam a cabo a implantação de novos e importantes núcle-

os habitacionais “que pudessem vir guiar em moldes mais bem estruturados a 

expansão da cidade”. São estas premissas que fortalecem e fazem emergir este 

novo Plano Diretor em 1962. 

Elaborado entre 1956 e 1962, o Plano refere logo no seu início a importância 

da cidade do Porto como capital regional, como centro administrativo, financeiro, 

cultural e turístico.  

O Plano Diretor dá particular atenção às vias de comunicação, tanto do porto 

marítimo (Leixões), como aéreo (Pedras Rubras), mas com especial atenção à 

Ponte de Arrábida (em construção) e a uma nova ponte em Campanhã (futura 

ponte do Freixo): as duas pontes que no seu circuito desenharão mais tarde a 

importante Via de Cintura Interna; desenho esse que hoje marca forte e indubita-

velmente o centro urbano do Porto (figura 3). 

Já no interior da cidade o Plano tem outra preocupação, a par da circulação, 

a terciarização do centro. É na Baixa que se concentram os edifícios adminis-

trativos, bancos, escritórios, estabelecimentos de ensino, mas também teatros e 

cinemas, e os principais estabelecimentos comerciais, deste modo o Plano propõe 

ainda a ampliação deste “Centro Direcional”16. 

Para além do Centro, faz parte do Plano a expansão da cidade concretizada 

nos terrenos ocupados pelas novas urbanizações do Plano de Melhoramentos, 

então em execução, com o objetivo de homogeneizar funcionalmente o espaço da 

cidade, propondo uma nova divisão administrativa, redimensionando freguesias e 

distribuindo os equipamentos de proximidade, em particular as escolas primárias, 

por todas estas novas zonas residenciais (figura 4 e 5).  

No entanto, na época o Plano será apenas parcialmente ou pontualmente rea-

lizado, quer por falta de financiamento (início da guerra colonial e da emigração) 

quer por falta de iniciativa municipal. É ainda de salientar que com a libertação 

dos terrenos centrais, a consolidação dos Bairros Camarários na periferia da Ci-

15  VAZ, José Albino Machado, na revista Urbanisme, 1963 

16 in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/04/os-planos-para-o-portodos-almadas-aos.html (em Ju-
lho 2013)
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figura 6 - 9.1.3.3 Transportes colectivos urbanos – Futura rede de circulação.
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dade e a progressiva deslocação do Centro, terão como consequência o aumento 

especulativo dos terrenos da cidade. 

Podemos resumir claramente as principais intenções do Plano Director na fi-

gura 6: o reforço do centro como zona de terciários e serviços, um anel intermé-

dio correspondente à cidade do século XIX e das primeiras décadas do século 

XX, e o desenvolvimento e criação de novas zonas residenciais no anel periférico 

da cidade. 

Estas novas zonas residências farão parte do próximo ponto de análise, se-

lecionadas e projetadas pelo Plano Director são zonas promissoras no anel de 

expansão da cidade que servirão “de elementos catalisadores de operações de 

urbanismo mais amplas e completas”. Analisamos de seguidas estas principais 

zonas: zona e urbanização das Antas, a zona da Pasteleira e a zona da Boavista.

“A arquitetura que segue os modelos do movimento moderno…assimilada 

e mais ou menos abastardada, vai dar forma, por razões que se prendem com 

a formação de um novo gosto…vai dar forma à grande maioria das operações 

especulativas que marcarão as nossas cidades”.17

A zona e urbanização das Antas

Tinha sido já no impulso da aprovação do Plano Regulador de 1952, que o 

Porto começou a crescer em altura. Progrediram o número de edifícios com mais 

de cinco pisos a partir de 1957, observando-se ainda o aumento do número de 

fogos construídos a partir dessa data até 1959. 

“Definidos já os alinhamentos em larga medida, por um projecto anterior 

que tinha sido executado na parte respeitante a arruamentos e que portanto ti-

nha criado toda a sorte de compromissos que tal facto normalmente acarreta, 

houve que estudar um arranjo em que as situações anteriores fossem respeitadas 

17  FERNANDEZ, Sergio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, p.148
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figura 7 - Projeto de Arménio Losa para a zona das Antas.

figura 8 - A imponência da Praça Velasquez na marcação de uma nova intervenção a ser proposta 
pelo Plano Diretor, edição 1961.

figura 9 - Proposta do Plano Director para a nova composição da Zona Sul das Antas.
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sem no entanto abdicar de um desejo de ordenação geral que era absolutamente 

indispensável.”18

Apesar do primeiro plano para a zona das Antas ser da autoria do arquiteto 

Arménio Losa (figura 7), este é criticado nos estudos do Plano Director por li-

mitar “os edifícios a 5 pisos, o que aliado ao conjunto de edifícios rigidamente 

alinhados aumentava a monotonia do conjunto”, porque satisfaziam “certas dis-

posições sobretudo sobre a rede viária, a localização do comércio e sobretudo 

a implantação dos edifícios da zona central” e porque o “elemento dominan-

te da composição era então a Praça de Touros cuja construção foi entretanto 

abandonada”19 (figura 8)

Por estes motivos, a proposta do Plano Director passa por uma nova com-

posição que “propõe diferenças de altura bastante grandes para obter efeitos 

plásticos tendo em conta os terrenos municipais.”20 E para a praça Velasquez é 

proposto um “grande edifício de 23 pisos” destinado a produzir “um efeito ver-

tical” substituindo a “ composição horizontal” da proposta anterior de Arménio 

Losa. (figura 9)

O Plano acrescenta ainda que se justifica a realização de um grande edifício 

de habitação no Porto neste local excecional pela ampla panorâmica e perspetivas 

e sobretudo pela localização distanciada de monumentos históricos – todos situ-

ados a poente desta localização – e por isso não alterando os efeitos da silhueta 

tradicional da aglomeração.

Já os volumes dos outros edifícios “são condicionados por esta opção fun-

damental. Os estudos de insolação foram feitos com a máxima precisão para 

localizar sem interferências os edifícios de alturas e orientações diferentes entre 

os quais se desenvolve um vasto jardim central que passerelles conectam com o 

sector comercial.”21  

18  Plano Director da Cidade do Porto, II Volume, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do 
Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, 1962

19  idem

20  idem

21 da Revista Urbanisme, in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/05/os-planos-para-o-portodos-al-
madas-aos_20.html (em Julho 2013)
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figura 12 - Estudo de insolação pelo Plano Diretor, para o arranjo da Zona Sul das Antas.

figuras 10 e 11 - Proposta do Plano Director para a nova composição da Zona Sul das Antas, com 
o destaque vertical do grande edifício da praça Velasquez.
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É com esta nova proposta, fruto das ideias preliminares ao projeto inicial, que 

é elaborado o “Arranjo da Zona Sul das Antas” no Plano Director da Cidade do 

Porto. (figura 10 e 11)

Apesar das mudanças anunciadas o projeto não propunha a anulação do pro-

jeto anterior de Arménio Losa, mas sim um arranjo da situação anteriormente 

proposta. 

A variada composição volumétrica do projeto começa em torno de um alto 

edifício de “23 pavimentos destinado, como todos os outros, a habitação.” A tor-

re previa um total de 83 fogos sendo “36 habitações dum só piso, 36 em duplex e 

11 aparta mentos abrigando, no total, 83 famílias.”22

Por seu lado o edifício curvo, que define e delimita a praça Velasquez “terá 

325 metros de fachada comercial” e que o “rés-do-chão do edifício semicircu-

lar que enquadra a torre e envolve a grande garagem subterrânea central está 

reservado a comércio”. A Garagem “no espaço semicircular terá 141 viaturas, 

33 boxes e 45 locais de estacionamento coberto.” Os edifícios “rectangulares 

menores” terão entre “4 e 8 pisos” e previa-se uma “garagem no quarteirão 

rectangular”para “90 viaturas”. Na totalidade, a urbanização previa um numero 

de habitantes de 2710. Os estudos da urbanização eram igualmente acompanha-

dos de rigorosos estudos de insolação, comuns neste tipo de empreendimentos, e 

característica da qualidade prática e pormenorizada deste Plano Director. (figura 

12)

“A cidade do Porto não pode continuar a crescer por simples somatório de 

edifícios - bons ou maus, grandes ou pequenos - a implantar onde quer que se 

encontre um pedaço de terra por cobrir onde quer que se abra um troço de rua ao 

sabor de circunstâncias mais ou menos aceitáveis.”23

A zona da Pasteleira: setor a nascente do Bairro da Rainha D.Leonor

Uma vez que no Plano já era tida em conta a zona Sul do Bairro de Gomes da 

22  Plano Director da Cidade do Porto, II Volume, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do 
Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, 1962

23  Conferência de Arménio Losa, 1979 – Uma homenagem a Arménio Losa. Matosinhos: Afronta-
mento/Câmara Municipal de Matosinhos, 1995, p.41 
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figura 16 - A zona da Pasteleira: setor a nascente do Bairro da Rainha D.Leonor.

figura 14 - A implantação do setor a nascente do Bairro da Rainha D.Leonor.

figura 13 - Corte explicativo da zona da Pasteleira até ao rio Douro.

figura 15 - Maquete do projeto.
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Costa, para onde o Município já havia construído um aglomerado de habitações 

populares, é agora proposto um estudo dos arquitetos Alberto Rosmaninho e Ro-

gério Barroca para a zona a nascente do Bairro da Rainha D. Leonor (figura 13), 

mas aqui de promoção e iniciativa exclusivamente particular. 

O esquema viário adotado é constituído por uma via de sentido único circula-

tório, que envolve todas as construções e de onde “partem diversas penetrações 

equipadas com locais de estacionamento e garagens semienterradas para veícu-

los automóveis.”24 (figura 14)

O Plano previa construções de três tipos: “habitações individuais na parte 

mais baixa sobranceira ao Jardim do Ouro, blocos de 5 pavimentos com acessos 

verticais por escadas servindo duas habitações por pavimento e edifícios de 14 

pavimentos em forma de torre” para uma população de “2830 pessoas que, rela-

cionada com os 14 hectares abrangidos pelo projecto, equivale a uma densidade 

de 200 habitantes por hectare”. Os diferentes edifícios ficariam a cargo de vários 

arquitetos, como Pedro Ramalho e Sérgio Fernandez, em 1963/67 e os edifícios 

‘P, Q e R’ de 1968/71, ainda o edifício de 1971 do arquiteto Júlio Pulido Valente 

(figuras 15 e 16).

Ainda como complemento ao programa das habitações, “reservaram-se ter-

renos para a construção de pequenas instalações comerciais, simples apoio ao 

centro comercial que no futuro será construído em terrenos confinantes. Na de-

pressão junto às vias de acesso que partem do Largo de António Calem está 

prevista a construção de um Parque infantil.”25 

A zona da Boavista

Em 1961, a temática da torre é assumida e enaltecida por Agostinho Ricca 

que projeta para a rua Júlio Diniz, a torre de habitação do Montepio Geral, que 

se insere no espaço envolvente, sem perturbar o perfil da cidade e da zona. Enri-

quecido pelo material utilizado, a pastilha de cor laranja, reforça cada recorte do 

24  Plano Director da Cidade do Porto, II Volume, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do 
Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, 1962

25  idem



42

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973

figura 17-18 - A grande torre do Montepio Geral e a sua característica implantação - hoje escon-
dida pelos edifícios que a envolvem.
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edifício e realça a sua composição arquitetónica (figura 17 e 18). 

Pela sua modelação escultórica, pelo tratamento dos espaços interiores, este 

torna-se o exemplo único de edifício-torre na cidade, “num momento em que se 

iniciava a corrida especulativa, que semeou o espaço urbano de edifícios em 

altura sem consideração ou critério quanto ao local em que se implantavam”26. 

Infelizmente, com a construção do edifício adjacente, este perde o seu carácter 

de torre. 

O lote situado na torção da rua resulta numa torre que se tenta afastar desta 

‘charneira’. Organiza-se volumétrica e planimetricamente em linhas oblíquas, o 

que interiormente resulta num desenho dinâmico, orgânico e numa fachada de 

fortes ângulos marcados ora pelas paredes ora pelas varandas, num curioso ritmo 

de rotações e numa “interessante relação de cheios-vazios”

Este projeto parece surgir mais claramente como a preparação ao que Ricca 

desenhará para a grande torre do Parque Residencial da Boavista. Seguindo algu-

mas das diretrizes que compõem estas urbanizações referidas e seguindo os pon-

tos fulcrais deste novo Plano Director na circulação, espaços verdes, proximidade 

de serviços e relações volumétricas, é em 1962 que tem inicio a urbanização que 

levou ao máximo estas premissas, que as potencializou, criando uma obra que 

ainda hoje se destaca das suas contemporâneas por tudo aquilo que reúne e sinte-

tiza de um modo inigualável na cidade do Porto. Falamos do Parque Residencial 

da Boavista ou Urbanização do Foco, de Agostinho Ricca, João Seródio e José 

Magalhães Carneiro, e que será o objeto de estudo deste trabalho e abordado de 

seguida. 

“A abertura política que se anunciava com o início da liderança do poder, em 

68, por Marcelo Caetano, fomentaria o lançamento de vastas operações especu-

lativas a que se associaram as grandes empresas e a própria banca.”27

26  in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/05/os-planos-para-o-portodos-almadas-aos_20.html (em 
Julho 2013)

27  FERNANDEZ, Sergio, Percurso: Arquitectura Portuguesa 1930-1974,  p.169
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figura 19 - O terreno para o futuro Parque Residencial da Boavista: o grande terreno baldio per-
tencia à fábrica de tecelagem William Graham, que se pode ver ao fundo do terreno, juntamente 
com a igreja (à esquerda) da já existente paróquia do Padre Déhon que daria origem à futura Igreja 
da Nossa Senhora da Boavista. (ver anexo 2)
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O Parque Residêncial da Boavista: o Cliente - a Sociedade William Graham e o 

Banco Português do Atlântico

“Davam-lhe alguns o nome inglês de Graham, que era o da fábrica a que 

ele pôs termo, e da sociedade que o construiu; Grande Parque Residencial da 

Boavista lhe chamaram os banqueiros que o imaginaram; mas a vontade popular 

logo impôs o nome mais simples, mais português e mais expressivo, até na cono-

tação com Boavista, que foi dado ao seu cinema: Foco.” 28

O terreno de 70 000 m2 pertencia então à fábrica de tecelagem da Sociedade 

William Graham, exterior ao terreno (figura 19). No entanto, no limite interior 

do terreno localizavam-se as instalações e Quinta do Padre Dehon, católico, que 

juntamente com o Bispo Pina Cabral dariam nome e razão à Paroquia Experi-

mental da N. S. da Boavista (nome inicial), a criar posteriormente e como parte 

integrante do projeto da urbanização.  

“Local pantanoso, de terrenos baldios, onde se ouviam as rãs coaxar” 29 é 

vendido aos empreendedores do grande grupo financeiro articulado pelo Banco 

Português do Atlântico, então a cargo de Copertino de Miranda, e a Sociedade 

de Construções William Graham. O terreno situa-se numa zona privilegiada da 

cidade do Porto, em local marginante à Avenida da Boavista, entre a rua Azevedo 

Coutinho e a via de acesso à Ponte da Arrábida, inaugurada em Junho de 1963. 

A Sociedade de Construções William Graham, S.A.R.L., para melhor realiza-

ção do seu objetivo, cria então um Gabinete Técnico, cuja orientação fica a cargo 

do engenheiro Helder Ribeiro da Silva, enquanto “os trabalhos de arquitetura 

ficam à responsabilidade do arquiteto Agostinho Ricca, assistido pelos arquitetos 

João Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro.”30

Os trabalhos de engenharia são da responsabilidade do Engenheiro Helder 

Ribeiro da Silva, assistido pelos engenheiros António Sarmento Pimentel das Ne-

28  SARAIVA, Arnaldo, O sotaque do Porto, Edições Afrontamento, Porto 1996, p.27

29  Maria Idalina Pina Cabral, habitante atual do edifício São Pedro, no Parque Residencial da Boavista 

30  Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto (ver 
anexo 3)
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figura 20 - Estado Actual da Cidade de 1959, zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 21 - 7.1.1.1. Situação Actual dos Espaços não construídos; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 22 - 3.2.4.1. Novas Unidades Residenciais e Delimitação de Equipamento; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 23 - 5.1.1.4. Comércio e novos  Centros Comerciais; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.
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ves, Renato Ramos Vieira Pousada e Manuel Jazelino Vieira da Costa. 

A ‘Construção’ é executada diretamente, através deste Gabinete Técnico, pela 

própria Sociedade, que se assegurou da “colaboração de pessoal bem experimen-

tado, e se equipou com os mais modernos maquinismos. Todos os materiais e 

trabalhos são controlados e ensaiados pela empresa e pelo laboratório de Ensaio 

de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto”.31

Praticamente desenhados em simultâneo, o Plano Director e projeto para o 

Parque Residencial da Boavista, é importante perceber a evolução do terreno e o 

que foi tido em conta no Plano Director para este mesmo local, ainda que referen-

te ao projeto desta urbanização nada seja mencionado no Plano. 

Pela planta do Estado Actual da Cidade de 1959 (figura 20), percebemos que 

os terrenos da fábrica de tecelagem William Graham, pertencentes à freguesia de 

Bessa (após a reorganização), não são mais que uma grande área de terrenos bal-

dios, sem qualquer tipo de organização, com a existência apenas de um pequeno 

aglomerado de habitações na rua Azevedo Coutinho. No entanto, à margem dos 

terrenos, há já a localização de uma escola, a par da fábrica de tecelagem Graham. 

A caracterização do estado atual do terreno parece ser demasiado incompleta, 

como é referido no ponto 7.1.1.1 Situação actual dos espaços não construídos e 

Classificação (figura 21), em que os terrenos são designados como particulares 

(pela mancha escura) e não na sua totalidade, ficando o restante terreno a branco, 

sem classificação. 

As previsões referidas para o local, são apenas apontamentos dados pelo Pla-

no, como podemos ver no ponto 3.2.4.1. Novas Unidades Residenciais e Delimi-

tação de Equipamento (figura 22), onde é referida a intenção de criar um Centro 

Religioso, um Centro Administrativo e um Centro Comercial. Percebemos ainda 

o potencial do local, inserido, como refere o ponto 5.1.1.4 Comércio e novos 

Centros Comerciais (figura 23), no limite de uma das zonas de influência (circulo 

laranja) e como centro comercial das novas zonas de expansão (cruz laranja). 

No entanto, e referente ao local do terreno, o principal destaque é dado pela 

delimitação, no ponto 9.1.2.9. Circulação e Proposta da futura rede de circula-

31   Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto (ver 
anexo 3)

figura 20 - Estado Actual da Cidade de 1959, zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 22 - 3.2.4.1. Novas Unidades Residenciais e Delimitação de Equipamento; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 23 - 5.1.1.4. Comércio e novos  Centros Comerciais; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.
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figura 24 - 9.1.2.9. Circulação e Proposta da futura rede de circulação; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 25 - Sistemas Viários do Plano Director e do Plano Regulador.

figura 26 - Plano Director da Cidade, proposta de reorganização, planta de 1959; a tracejado branco: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.
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ção (figura 24) da Via de Cintura Interna que rasga e limita pela primeira vez o 

que será a implantação final para o Parque Residencial da Boavista, potencializa-

do pelo eixo principal Este-Oeste da Avenida da Boavista.  

“Pode, pois, considerar-se que, dentro dalguns anos, a totalidade do terreno 

limitado pela via de Cintura constituirá a cidade do Porto propriamente dita e 

o centro do grande aglomerado. E, no interior deste, delimitou-se uma «zona 

central» cuja função se julga de capital importância.” 32

Na planta referente aos Sistemas Viários do Plano Director e do Plano Re-

gulador, editada em 1961, (figura 25) surgem já vários elementos presentes no 

local, alguns confusos e sobrepostos, não havendo informação para concluir do 

que se trata, pertencendo provavelmente às instalações do padre Dehon, como foi 

referido anteriormente. 

Por fim, o ponto mais claro referente às previsões para o que virá a ser o Par-

que Residencial da Boavista, é dado na planta de 1959, Plano Director da Cidade, 

(figura 26) onde é já previsto a zona residencial a criar (tracejado laranja), bem 

como o espaço verde público (quadricula verde) e ainda o espaço reservado para 

serviços públicos ou de interesse público (malha quadriculada a preto) o que já 

antevê as intenções e os objetivos a aplicar no projeto. Para além disso, é deter-

minado ainda a via secundária a ser criada (percurso a preto), bem como o centro 

religioso e o centro comercial. Ainda intenções e apontamentos sem forma, estão 

já aqui delineadas as principais premissas que darão lugar ao Grande Parque Re-

sidencial da Boavista. 

“A evolução económica do centro e a sua expansão conduzem a uma dimi-

nuição da população residente. Este fenómeno, já iniciado, não pode deixar de 

acentuar-se, exigindo um esforço de organização progressiva de verdadeiras uni-

dades residenciais que disponham de todo o equipamento indispensável à vida 

dos seus habitantes.”33

32  Plano Director da Cidade do Porto, As grandes linhas do Plano Director, II Volume, 1962, p.8

33  idem, p.9

figura 24 - 9.1.2.9. Circulação e Proposta da futura rede de circulação; a tracejado vermelho: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.

figura 25 - Sistemas Viários do Plano Director e do Plano Regulador.

figura 26 - Plano Director da Cidade, proposta de reorganização, planta de 1959; a tracejado branco: zona do futuro Parque Residencial da Boavista.
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Os arquitetos: Agostinho Ricca, João Serôdio, José Carlos Magalhães Carneiro

“Talvez porque mais libertos da sujeição a que, por via das encomendas es-

tatais, quase todos os arquitectos de prestígio radicados no sul se tinham subme-

tido, no Porto, alguns profissionais produzem obras assinaláveis quer pela sua 

qualidade, quer pelo teor dos modelos que as informam.”34

Com o objetivo empreendedor e especulativo, o BPA chama Agostinho Ricca 

como arquiteto liberal, para chefiar o gabinete de arquitetura, responsável pelo 

projeto da urbanização. Deste Gabinete Técnico, faziam já parte os arquitetos 

João Serôdio e Magalhães Carneiro. 

Apesar da falta de informação referente a estes dois últimos arquitetos, sabe-

-se que eram ambos alunos de Ricca e que a possível ligação e admissão no ga-

binete seria feita pelo irmão que trabalhava no BPA no caso do arquiteto Serôdio, 

e no caso do arquiteto Magalhães Carneiro pela sua esposa que trabalhava como 

secretária para o engenheiro Helder Ribeiro da Silva, responsável pelo projeto. 

Ricca propõe um plano urbanístico alternativo na altura em que era desenhado 

o Plano Director da Cidade do Porto. Depois da sua admissão, os três arquitetos 

saem do Gabinete Técnico para trabalharem no seu próprio gabinete na rua Te-

nente Valadim. No entanto, esta nova sociedade não chegaria ao fim do projeto 

para o Grande Parque da Boavista; as desavenças em relação a alterações no 

projeto terão sido o motivo para o fim da sociedade e razão pela qual nem todos 

os edifícios são atribuídos a Ricca, como será analisado mais à frente. Com o fim 

da parceria faltava ainda o projeto para a Igreja, hoje localizada como centro so-

cial da urbanização, mas motivo pelo qual foi da autoria individual de Agostinho 

Ricca. 

Depois de um período de determinantes ruturas e de grandes convicções da 

década de 50, em que o método moderno ainda é plenamente adotado, é sobre-

tudo “a mudança na obsessão estetizada pela abstração”35 por uma relação de 

empatia com o contexto, com a história, com a tradição e com os utentes, que 

34  FERNANDEZ, Sergio, Percurso: arquitectura portuguesa 1930-1974, p. 39

35  TOSTÕES, Ana, Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, p.145
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figura 27 - Hotel D. Henrique, de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos, 1973.

figura 28 - Piscinas das Marés, Álvaro Siza Vieira, 1959-70.
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importa referir como transição para a década de 60.

Período marcado pela habitação social e pelo urbanismo, ainda que “o ‘mo-

derno’ pela via imagética do Estilo Internacional tende a banalizar-se ao sabor 

da crescente especulação capitalista, enquanto se afirmam o organicismo a par 

de uma diversidade de tendências que começam a integrar valores de uma cultu-

ra ‘Pop’ do brutalismo inglês, ao mesmo tempo que se valoriza o vernacular e a 

arquitectura do detalhe”.36

 Esta banalização do ‘moderno’ impõe-se nas grandes operações imobiliárias, 

nas obras de prestígio da banca e do comércio, nos investimentos turísticos, de 

aspeto mais funcional ao gosto do estilo internacional, pouco sobrando da “demo-

cracia empenhada no bem-estar dos utentes”37 

O Porto sempre fugidio às tendências da capital, é qualificado por uma produ-

ção corrente que integra as ruturas e convicções então operadas, como por exem-

plo, na obra de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos, na primeira solução adotada 

na cidade, de uma alta torre para o Hotel D. Henrique, e a primeira construção em 

altura em betão armado (figura 27). 

É também ao longo da década de 60 que Álvaro Siza desenvolve as Piscinas 

das Marés, em Leça da Palmeira, reveladoras da corrente ‘brutalista’ do uso do 

betão aparente (figura 28). 

Período de evolução arquitetónica, “comparável à da afirmação do movimen-

to moderno”38, é sobretudo tempo de novos modos de pensar a relação entre a 

arquitetura e o espaço público urbano e a singularidade da paisagem. 

Figura também singular do panorama arquitetónico portuense, o arquiteto 

Agostinho Ricca é ainda hoje tido como um dos melhores arquitetos modernos do 

Porto, que deixa uma obra subtilmente marcada na cidade e que persiste até hoje. 

“Os níveis de encomenda dos arquitetos mais velhos, que se tinham debatido 

por uma nova arquitetura e uma nova cidade no congresso (dos arquitetos), vai, 

por sua vez, diminuindo progressivamente, com excepção apenas para a figura 

de Agostinho Ricca que consegue ainda conciliar os interesses imobiliários com 

36  TOSTÕES, Ana, Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, p.147

37  ibidem

38  idem, p.155

figura 27 - Hotel D. Henrique, de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos, 1973.

figura 28 - Piscinas das Marés, Álvaro Siza Vieira, 1959-70.
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uma arquitectura e um urbanismo de qualidade, ainda que atingindo um ponto 

de ruptura.”39

O Parque Residencial da Boavista mesmo que atribuído aos três arquitetos, 

Ricca, Serôdio e Magalhães Carneiro, é várias vezes errado e incompletamen-

te atribuído exclusivamente a Ricca. A única diferenciação que parece existir é, 

como referido na Ficha Técnica do projeto (ver anexo 3) ser Agostinho Ricca o 

responsável pela ‘Arquitectura’, sendo Serôdio e Magalhães Carneiro assistentes 

do projeto. 

Mesmo na tentativa de estudar um pouco mais estes dois arquitetos e o porquê 

das suas posições no Gabinete Técnico, dada a falta de informação e sendo este 

um tema ainda aberto para estudo, torna-se aqui importante conhecer o arquiteto 

Agostinho Ricca e responsável no projeto, de modo a perceber qual o seu papel 

e percurso na arquitetura portuense da época. Com a referência de algumas das 

suas obras, tentamos perceber se é possível ou não falar de uma preparação que 

culminaria com o Parque Residencial da Boavista.  

“Agostinho Ricca não parte de modelos formais. Encontra o desenho, mode-

la a expressão, graças à lenta e longa revelação inspirada pelo betão, o aço, a 

madeira e a luz...Os edifícios desenvolvem-se como organismos onde a natureza 

está sempre presente! Não são manifestos gritantes. São antes peças de uma 

sobriedade peculiar, dentro duma escala harmónica que não envelhecem. A fun-

cionalidade expressiva, o rigor da construção e a integração no local, exprimem 

o essencial das suas propostas…”40

Falamos dum autor amante das artes, da escultura, pintura e música, logo a 

sua criatividade é igualmente plural neste sentido. Compreende-se facilmente a 

poesia da sua obra arquitetónica, “a complexidade sinfónica das formas, a multi-

plicidade harmónica das escalas e volumes, a articulação perfeita dos pequenos 

39  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.221

40  RICCA, Agostinho –  Agostinho Ricca : Projectos e Obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho 
Ricca e Jacinto Rodrigues. Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p.6
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figura 29 e 30 - Viana de Lima e Agostinho Ricca, Edifício de Habitação na rua João de Deus, 1947:
                            1. Projecto final segundo o desenho da fachada de Agostinho Ricca;
                            2. Desenho inicial da proposta de Viana de Lima para a mesma fachada.
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detalhes com a globalidade”41, são reveladores duma grande emoção estética, 

dum trabalho rigoroso de execução e de um grande sentido ético. 

A sua cultura não o restringe apenas aos grandes mestres pioneiros da mo-

dernidade. E é já nas décadas de 60 e 70, “na sua obra de maturidade”, que se 

abre para as novas referências da arquitetura europeia, marcada então, por Scarpa 

(1906-1978) e Stirling (1926-1992), mostrando o seu espírito sempre inovador e 

atual de novas tendências modernas, aos avanços tecnológicos na construção e às 

novas linguagens plásticas, duma nova geração de arquitetos. 

Das várias obras que pontuam a cidade do Porto, podemos perceber a sua lin-

guagem, singularidade e ao mesmo tempo subtileza e harmonia das composições. 

No tema da habitação, Ricca segue a sua própria investigação, faz as suas 

próprias experiências, mesmo que influenciado pelo grupo ODAM, do qual é 

membro fundador (em 1947), onde esta temática foi mais estudada e desenvol-

vida. Parte da sua singularidade, para além das suas principais referências, vem 

também do convívio com as diferentes gerações de arquitetos portugueses “com 

quem lidou, estabeleceu simpatias, distanciamentos e solidariedades.”42

Dos contactos que mantinha, Ricca associou-se inicialmente a Viana de Lima 

(entre 1943 e 1948), fiel seguidor das premissas de Corbusier, com quem pro-

jetou, em 1947, o Edifício de Habitação da rua João de Deus. Embora iniciado 

pelos dois arquitetos, foi depois continuado apenas por Ricca, a quem coube as 

alterações ao desenho inicial da fachada. Resolvida de um modo muito próprio, 

as varandas são colocadas apenas nos extremos do edifício, onde as quatro am-

plas janelas mantêm um parapeito baixo (figura 29 e 30). É de realçar esta grande 

racionalização, mas forte simplicidade/naturalidade com que Ricca modifica e 

simplifica o alçado do edifício, como que numa adaptação própria das diretrizes 

modernas.39 

Fruto das suas pesquisas no campo das residências unifamiliares, Ricca mos-

tra a sua individualidade, com o conjunto de quatro casas na rua Rui Faleiro, em 

39      TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.59

41  RODRIGUES, Jacinto, Episteme nº13 e 14, O sentido da Vida e Obra do Arquiteto Agostinho Ricca 
p.273

42  idem p.274

figura 29 e 30 - Viana de Lima e Agostinho Ricca, Edifício de Habitação na rua João de Deus, 1947:
                            1. Projecto final segundo o desenho da fachada de Agostinho Ricca;
                            2. Desenho inicial da proposta de Viana de Lima para a mesma fachada.
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figura 32 - edifício “no ângulo sudoeste” da Rua de Ceuta, Agostinho Ricca, 1951.

figura 33 - edifício da rua Dr. José de Figueiredo,  Agostinho Ricca,1952.

figura 31 -  conjunto de quatro casas na rua Rui Faleiro,  Agostinho Ricca, 1951.
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1951 (figura 31) sendo de salientar o ritmo impresso ora pelas palas de entrada, 

ora pelo volume das varandas salientes, ora recuadas, quase como uma compo-

sição musical; no mesmo ano, o edifício que projeta para o ângulo sudoeste da 

rua de Ceuta (figura 32) que modificado entre o projeto e a concretização, passa 

do claro dinamismo, ritmado pelos diferentes vãos, alturas, assimetrismos, e pela 

diferente composição dos volumes, para uma nova simplificação na composição, 

agora claramente simétrica e um controlo na disposição dos volumes, assumindo 

mais a imagem de bloco uno. Na Casa António da Rocha Ferreira de 1952, na 

Rua Dr. José de Figueiredo (figura 33), realça-se a composição marcada pelo vo-

lume da entrada, que mesmo de pequenas dimensões, se destaca inequivocamente 

pela separação com as paredes da casa, “como uma cápsula, num desenho de 

grande modernidade”43, reforçada interiormente pela escada helicoidal, no átrio 

de entrada de pé direito duplo, à boa maneira de Le Corbusier. 

Mas é talvez nos grandes edifícios de escritórios e/ou habitacionais que Agos-

tinho Ricca deixa a sua mais marcada obra na cidade.  

Em 1955, Ricca em parceria com Benjamim do Carmo, com quem irá traba-

lhar ocasionalmente até 1959, vence o concurso para um conjunto de edifícios 

no topo da rua Sá da Bandeira até à rua Gonçalo Cristóvão. Neste projeto de 

grande envergadura, realça-se o trabalho da fachada texturada, tanto pelas varan-

das reentrantes, como pela torção da guarda obliqua, de grande dinamismo, até 

mesmo pela marcação das lajes de cada piso, igualmente salientes. Ao mesmo 

tempo o edifício adquire uma grande unidade formal, de fortes linhas horizontais 

contrastantes com as faixas verticais das varandas, o que aumenta ainda mais a 

textura e dinamismo do edifício. Da composição geral salienta-se a organização 

do piso térreo, recuado e disponível para comércio, criando uma galeria aberta 

mas coberta; e ainda o tratamento do último piso, igualmente recuado, acentuado 

pelas grandes palas horizontais, sistema típico e bastante utilizado por Ricca, e 

que será bastante explorado no Parque Residencial da Boavista. No entanto, a 

imagem mais marcante do edifício é dada pela ponte sobre Sá da Bandeira, feita 

pelo edifício de escritórios, bloco projetado mais tarde por Benjamim do Carmo. 

43  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.113
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figura 34 - Agostinho Ricca e Benjamim do Carmo, conjunto de edifícios entre a rua Sá da 
Bandeira e Gonçalo Cristovão, 1955.

figura 35 - Agostinho Ricca e Benjamim do Carmo, edifícios da rua Júlio Dinis e Praça Mouzinho 
de Albuquerque, 1956.
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É ainda hoje um edifício marcante do centro do Porto, pela sua irreverência, 

representando-se como um elemento urbano na cidade, que interage e comunica 

com esta, fazendo a ponte entre arquitetura e urbanismo. (figura 34)

Projeto igualmente marcante e em parceria com Benjamim do Carmo em 1956 

são os edifícios no topo da rua Júlio Dinis, com frente para a Praça Mouzinho 

de Albuquerque (figura 35). Se comparado com o concurso anterior, não tem o 

carácter urbano do edifício ponte, no entanto a imponência com que faz a frente 

da rua, neste caso, a rotunda da Boavista, dá-lhe uma função definitivamente 

marcante nesta malha urbana, pela imponência da fachada, com a textura que 

lhe é impressa. Esta imponência marcante parece antever a semelhança ao que 

hoje os edifícios na frente da VCI, do Parque Residencial da Boavista levantam 

e imperam sobre a mesma. Mais uma vez, em relação ao projeto anterior, este 

apresenta já uma maior maturidade na sua expressão arquitetónica, com fachadas 

de maior riqueza compositiva e com revestimentos mais sóbrios. No entanto, 

este é o melhor conjunto urbano que representa a temática da textura na fachada: 

trabalhada como um padrão de janelas horizontais, portas verticais, recuadas e 

pequenas varandas como cubos na fachada, mas que com a marcação da estru-

tura, faz imperar o horizontal sobre o vertical. É dada uma regra e uma ordem à 

rua. “Numa textura tridimensional que aproxima esta obra das suas congéneres 

dos séculos XVIII e XIX, numa verdadeira compreensão do que é a arquitectura 

urbana portuense.” 44. Mais uma vez aqui, os estabelecimentos comerciais do 

piso térreo são recuados e cobertos em galeria e as entradas para os edifícios 

feitas por paredes oblíquas, de perspetivas aceleradas, como que num dinamismo 

subtil mas inesperado.

Por fim, como já foi referido anteriormente, imagem da singularidade, plas-

ticidade e beleza das obras de Ricca, o edifício para o Montepio Geral, na rua 

Júlio Dinis (figuras 36 e 37), mostra o melhor dos seus projetos, numa fase de 

maior maturidade. Projeto de 1960 apresenta as claras influências de Aalto, mais 

evidentes em Ricca, que em outros arquitetos portuenses seus contemporâneos, 

bem como de Hans Scharoun (1893-1972), organiza-se volumétrica e planimetri-

44  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.113
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figura 36 - Plantas do rés-do-chão e piso tipo do Edifício Montepio Geral, na rua Júlio Dinis,  
Agostinho Ricca, 1960.

figura 37 - Edifício Montepio Geral, na rua Júlio Dinis, Agostinho Ricca, 1961.
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camente em linhas oblíquas, o que interiormente resulta num desenho dinâmico, 

orgânico e numa “interessante relação de cheios-vazios”. O piso térreo é nova-

mente recuado, e o último piso apresenta a exceção através do grande terraço, 

de usufruto dos inquilinos, coberto por uma grande pala que confere a elegância 

da torre, mas onde no entanto é reforçada a sua verticalidade pelos volumes das 

caixas de escadas e elevadores. 

Este projeto parece surgir mais claramente como a preparação ao que Ricca 

desenhará para a grande torre do Parque Residencial da Boavista, que iniciará em 

1962 e fará a síntese de todo o seu percurso e obra. No entanto, e como iremos 

verificar, Ricca irá utilizar nesta urbanização vários pontos referidos em projetos 

anteriores, tanto na temática do piso térreo, com as palas e galerias comerciais, 

como no tratamento dos topos, ou ainda na materialidade das fachadas, ou sim-

plesmente na composição volumétrica dos volumes, ritmando o vertical e o ho-

rizontal.

Estes pontos serão maximizados e aprimorados pela escala que o Parque Resi-

dencial da Boavista apresenta. “Feita da racionalidade do moderno mas, expres-

sando contundo uma multiformalidade próxima do organicismo”45 intercalando 

sociabilidade com intimidade. 

Arquiteto dos grandes capitalistas, Ricca tinha usualmente como cliente, a 

classe média alta, que deu voz sobretudo à arquitetura de Bom Gosto dos anos 60.

 “A arquitetura de Agostinho Ricca revela a marca surpreendente dum dos 

melhores arquitetos da cidade do Porto. Com efeito, algumas das suas obras 

expressam, antologicamente, o melhor que se tem feito na arquitetura contempo-

rânea desta cidade”46

45  RODRIGUES, Jacinto, Episteme nº13 e 14, O sentido da Vida e Obra do Arquiteto Agostinho 
Ricca, p.278

46 idem, p.273
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“O bloco, ou a grande casa coletiva”, e o “appartment, o andar prateleira, 
onde o habitante é o livro de biblioteca, uma ficha de um ficheiro” 

Manuel Vicente Moreira, em Problemas da Habitação, 1950
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figura 38 - Planta de Localização do novo Parque Residencial da Boavista presente na brochura de 
apresentação. (ver anexo 3)

figura 39 - Implantação do conjunto e capa da brochura de apresentação: repare-se no projeto 
inicial que propunha uma escola para o centro do Parque, no jardim - no entanto o projeto nunca 
se realizou, não havendo sequer estudos da proposta. (ver anexo 3)
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A Urbanização

“Nem a feição mais utilitária das construções modernas justifica a sua infe-

rioridade artística porque, fazendo reagir as instituições da harmonia sobre as 

necessidades da construção, um bloco de habitações ou um edifício industrial 

podem ser tão belos como um palácio ou uma basílica. Podem ser? Devem ser. 

 [...] E para isso precisamos de ter de novo belas ruas, belas praças, belas 

fachadas, belos aposentos. As populações que entre eles viverem ou agirem serão 

com certeza mais sensíveis, mais delicadas, mais sãs e mais completas.”47 

Situado numa zona privilegiada da Cidade do Porto, delimitado pela avenida 

da Boavista, pela rua Azevedo Coutinho, e hoje pela VCI, e com um terreno de 

70 000m2, o Parque Residencial da Boavista é constituído por dez imóveis resi-

dências, comerciais, recreativos e culturais, com uma área coberta de 25 000m2. 

O espaço aberto restante é ricamente aproveitado, num grande jardim central, 

que usufrui da estratégica localização periférica dos edifícios em relação a este.  

(figura 39)

“As excepcionais possibilidades oferecidas pelo terreno, criteriosamente 

aproveitadas como foram, permitiram criar o ambiente de verdadeiro Parque 

Residencial”.48 Zona calma e repousante, embora situada numa das grandes li-

nhas de trânsito para o “Norte e Sul do país e na proximidade imediata do cora-

ção da Cidade da Foz”49 é como se todo o complexo funcionasse como bolha de 

proteção à confusão diária das vias que o rodeiam, protegendo o interior calmo 

e repousante de verdes jardins. “Além disso, a cota da área oferece uma vastidão 

panorâmica surpreendente.”50 É uma micro-cidade dentro da cidade. (figura 39)

A própria localização do Parque é favorecida pela proximidade aos serviços 

47  RICCA, Agostinho – rA, nº0. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1987, 
p.16

48  Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto (ver 
anexo 3)

49  RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto Rodri-
gues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p. 42

50  Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação: Memorial Geral, Litografia 
Lusitana, Porto (ver anexo 3)
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figura 41 - O Parque Residencial da Boavista ainda hoje enaltecido na malha urbana do Porto.

Figura 40 - Brochura de Apresentação do Parque: pormenor dos serviços disponíveis e a sua prox-
imidade ao Parque Residencial da Boavista; legenda que pode ser mais facilmente lida com a figura 
38. (ver anexo 3)
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mais úteis para os seus habitantes, fator descrito pela própria brochura de apre-

sentação do Parque, que faz questão de salientar a pormenorizada informação aos 

seus futuros compradores (figura 40)

“O grande volume da construção corrente – e sobretudo em Portugal – le-

vada a cabo, não por todos, mas pela maioria de promotores de habitação co-

lectiva e também, incrivelmente, por iniciativa estatal, não se poderá considerar 

Arquitetura, mas simplesmente Construção Civil ou, se quisermos, produção de 

espaços” 51

O projeto, que surge em 1962 ao mesmo tempo que era desenhado o Plano 

Director para a Cidade do Porto, parece responder claramente a todas as questões 

e diretrizes impostas pelo Plano.

Num resumo às características mais frequentes da cidade, refere o Plano  Di-

rector que o Porto “adquiriu a sua tendência para viver fechado sobre si próprio…

Na evolução do Porto pode verificar-se, com efeito, o número extremamente re-

duzido de grandes operações que deixassem traços profundos na cidade ou orien-

tassem o seu futuro. Nada de gestos reais ou principescos traduzindo-se por uma 

praça ou um palácio. Nada de decisões dum governador voluntarioso, marcando 

de qualquer modo a fisionomia urbana.”52

Ainda é hoje clara, a forte marcação que o Parque Residencial da Boavista 

impõe à sua localização. Seja da via de Cintura Interna, seja da avenida da Boa-

vista, a imponência dos volumes sobrepõe-se na escala da cidade. (figura 41) O 

Parque é ainda hoje um gesto real, que marca a fisionomia urbana, que orientou 

o seu futuro e que deixou um traço profundo na cidade. Eram estas diretrizes que 

o Plano Director almejava. 

No Capitulo III do Plano Director as conclusões fundamentais do plano são 

bastante claras, quase que descritivas do Parque Residencial da Boavista:

1- Não desperdiçar imponderadamente o terreno disponível;

2- Preservar os locais com boas condições naturais ou motivos de interesse 

51  RICCA, Agostinho, discurso/texto, Porto, 5 de Abril de 2001, (ver anexo 1)

52  Plano Director da Cidade do Porto, III Volume, Capitulo I, Gabinete de Urbanização da Câmara 
Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, 1962, p.18
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figura 14 - A Zona da Pasteleira, sector nascente do Bairro Rainha Leonor - o seu carácter 
orgânico é evidenciado desde a forma irregular do terreno como do próprio desenho em torno de 
cada edifício.

figura 9 - A Urbanização das Antas, proposta pelo Plano Director da Cidade - a composição 
racional da Urbanização fortemente quebrada pela inagualável composição da Praça Velasquez, 
fortalecendo o conceito de corredor. 
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urbano, para conservar o poder atractivo do aglomerado;

3- Conceber uma urbanização de qualidade, susceptível de convir a uma 

clientela difícil, dum nível de vida melhorado;

4- Regular duma maneira radical, em toda a parte em que for economica-

mente possível, a diferenciação entre o trânsito de peões e de veículos, de modo 

a que a cidade se adapte perfeitamente às necessidades contemporâneas. 53

 

A sua característica implantação atribui-lhe a imagem única de uma urbani-

zação distinta das suas contemporâneas. Na Urbanização das Antas (figura 9) 

com 15 blocos e uma área de aproximadamente 68.000m2 as semelhanças não 

passam pela forma da implantação, mas pelo conceito utilizado. Os volumes são 

dispostos em corredor, com a entrada principal pela praça Veslaquez, o que ao 

mesmo tempo que lhe concede uma unidade à composição, pela posição e forma 

dos edifícios, também lhe dá um certo carácter de passagem, de transição, neste 

caso pedonal, entre dois pontos da cidade. No entanto, é de realçar a mesma uti-

lização do centro para espaços-verdes e da periferia para os blocos habitacionais. 

A principal diferença é o carácter aberto da Urbanização das Antas, que não se 

fechando sobre si própria convida mais à sua visita, se bem que mais passageira 

e temporária, enquanto o Parque Residencial da Boavista mais fechado na sua 

composição, mais imponente na sua aceitação, não se torna tão convidativo à 

primeira visita, mas uma vez no seu interior, o seu carácter protetor permitirá uma 

visita mais prolongada (aliada ao forte programa cultural de que dispõe).

Na zona da Pasteleira (figura 14) o terreno de forma irregular, mas considera-

velmente maior, 80.000m2, com 22 blocos, dispõe de uma organização comple-

tamente aberta ao espaço circundante, ao mesmo tempo que aproveita todos os 

espaços verdes que envolvem os edifícios. A organização dos volumes parece não 

seguir uma ordem rígida, pelo que ao mesmo tempo que não se impõe ou fecha 

aos visitantes, também não convida à sua permanência, surgindo os espaços ‘va-

zios’ entre os edifícios mais como circulação e não zona de estar.

Num resumo das três urbanizações, o Parque Residencial da Boavista parece 

53  Plano Director da Cidade do Porto, III Volume, Capitulo I, Gabinete de Urbanização da Câmara 
Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, 1962, p.18
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figura 42 - Implantação do conjunto do Parque Residencial da Boavista - a racionalidade aliada a 
um carácter também mais orgânico, dinamizado pela variedade dos vários volumes.

A1- Escritórios
A2,3,4 - Bloco Residêncial de r/c e 6 pisos + 1 misto
B1- Bloco Residêncial de r/c e 7 pisos
B2- Bloco Residêncial de r/c e 22 pisos
B3- Bloco Residêncial de r/c e 10 pisos
C1, 2- Bloco Residêncial de r/c e 11 pisos
C3- Bloco Residêncial de r/c e 17 pisos + 1 misto
D- Bloco misto de comércio no r/c e residencial nos 6 pisos
E- Bloco misto de comércio e restaurante no primeiro piso
F- Cinema
G- Agência Bancária
I- Vestiário das piscinas em cave e r/c- salão de festas no 1º piso
J- Piscina 
K- Centro Religioso
L- Piscina Coberta
M- Hotel Residencial

A1
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assumir, melhorar e responder às características e conceitos utilizados nestas ur-

banizações. O seu carácter fechado potencializa a diversidade dos programas que 

se encontram no interior, dando a privacidade necessária aos moradores e a todos 

os visitantes que desfrutem do clube, do hotel, ou do cinema, ou simplesmente do 

seu jardim. (figura 42)

“Esta descrição, na sua simplicidade, chega para evidenciar que o Grande 

Parque Residencial da Boavista, planeado como um todo grandioso, e executado 

em moldes daquilo que de melhor se faz na Europa, será o centro habitacional 

mais valioso e mais procurado da cidade do Porto.”54

A urbanização, mais conhecida atualmente por Foco, é constituída a par dos 

edifícios de habitação por um conjunto de edifícios públicos, tendo além da Igre-

ja da Nossa Senhora da Boavista e do Centro Paroquial (inaugurada apenas em 

1981, mas com projeto de 1971), um Centro Recreativo, com clube residencial 

com restaurante snack-bar, piscinas, um hotel de luxo e um cinema, o Foco, que 

dará o nome mais popular à urbanização. Este conjunto representa o grupo central 

a Nascente do Parque, que juntamente com o edifício de escritórios, à esquerda da 

igreja, totaliza os serviços desta urbanização. (figura 43)

A disposição dos edifícios é feita por cinco blocos perpendiculares à Avenida 

da Boavista, sendo os três centrais idênticos entre si, o bloco a nascente destina-

do a escritórios e o localizado a poente novamente habitacional, é ligeiramente 

recuado em relação aos outros, mas em sequência com a linha que delimita a Via 

de Cintura Interna. Esta linha é continuada pela grande torre e um outro edifício 

residencial unidos por um embasamento comum para escritórios e comércio. Dai 

em diante, para Norte, o limite do terreno é pontuado por três edifícios-torre. A 

norte do hotel surge um outro edifício, afastado do arruamento, apresentando um 

pequeno corpo de apenas um piso, para supermercado e uma agência bancária do 

Banco Português do Atlântico. 

“Excepto nos projetos da Igreja de Nossa Senhora da Boavista e Centro Paro-

54  Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação: Memorial Geral, Litografia 
Lusitana, Porto (ver anexo 3)
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figura 43 - Primeira maquete do conjunto do Parque Residencial da Boavista - a primeira proposta 
para a frente da VCI é ao longo de todo o projeto a que mais mudanças sofre, nesta primeira 
proposta é visível a separação do grande conjunto de torre e volume horizontal, B2e B3, do resto 
do conjunto; bem como a organização da zona recreativa a este, e sobretudo o lado norte de três 
volumes isolados.

figura 44 - Em pormenor o lado oeste, frente da VCI, já com algumas modificações, o grande edifí-
cio B3 é ligado à grande torre B2 por uma sinuosa base que percorre tanto os dois volumes, como 
os restantes a norte, solução bem diferente da imagem anterior. 
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quial, Cinema e Sala de Concertos, todos os outros edifícios do Parque tiveram a 

participação dos arquitetos João Serôdio e José Carlos Magalhães Carneiro.”55

O conjunto concretizado como Unidade de Vizinhança (parâmetros da Carta 

de Atenas)56  é iniciado em 1962 mas o processo arrasta-se ao longo de mais de 

10 anos, com bastante pressão por parte do cliente naquele que foi talvez o pri-

meiro grande empreendimento imobiliário no Porto. O início do projeto revela 

o grande entusiasmo tanto do cliente como dos próprios arquitetos e da própria 

Câmara Municipal, pela qualidade e amplitude de tal obra na cidade. No entanto, 

a exaltação inicial do cliente vai aos poucos afastando a qualidade para segundo 

plano, privilegiando a quantidade e os lucros, situação que o arquiteto responsá-

vel Agostinho Ricca combaterá fortemente, tentando impor a qualidade necessá-

ria a uma obra de tal envergadura, até chegar a uma situação de fatal divergência 

com o cliente, o que levará o arquiteto a afastar-se do projeto. 

As mudanças e alterações são constantes ao projeto e à sua concretização. 

Como é visível na primeira maqueta da urbanização, apresentada no lançamento 

da primeira brochura em 1965, a composição dos edifícios, sobretudo o lado Nor-

te, é bastante distinta da imagem final do Parque. (figuras 43 e 44) 

O afastamento de Ricca é também claramente notável na análise dos projetos, 

onde os edifícios de maior qualidade edificados até 1965 (blocos tipo A) e os 

posteriores com uma postura mais ‘pobre’ a nível construtivo e de acabamentos, 

analisado mais à frente, são fruto de uma clara conciliação de interesses. 

Ainda nesta fase de 1965, são apresentados dois projetos para o edifício e a 

torre localizados no espaço central do conjunto que não terão qualquer validação 

por parte do cliente. O edifício final será já projetado por João Serôdio e José 

Magalhães Carneiro, numa fase mais tardia do processo do conjunto, “com linhas 

pouco expressivas e de grande estaticidade”57. 

Entretanto, os restantes edifícios são ainda espelho da vontade e empenho de 

Agostinho Ricca em projetar aquele que queria ser um entre muitos conjuntos ur-

55  RICCA, Agostinho –  Agostinho Ricca : Projectos e Obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho 
Ricca e Jacinto Rodrigues. Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p.42

56  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.173

57  RODRIGUES, Jacinto, Episteme nº13 e 14, O sentido da Vida e Obra do Arquiteto Agostinho 
Ricca p.273
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figura 45 - Fotografia da construção do Parque, foto de aproximadamente 1970, uma vez que 
estava já em curso a última fase de construção do Parque Residencial da Boavista.
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banos, naquele que será talvez o melhor exemplo de arquitetura urbana da década 

de 1960, ainda que a sua própria época não o tenha notado e enaltecido. 

Do Foco não falava, a não ser uma acanhada foto, o mais importante livro 

que nos anos 80 se publicara sobre o Porto; mas em 1973 já um jornalista o dava 

como “uma nova cidade implantada no meio da velha cidade” e um presidente da 

Câmara (Nuno Vasconcelos Porto) o dizia “bom em qualquer parte do mundo.”58

O Bloco

“Sim, as autoridades, os urbanistas, os empresários e os empreiteiros a quem 

– para lá dos operários – se deve o Foco, não têm razões para se sentirem enver-

gonhados: a elegância, a modernidade, a coerência, a funcionalidade dos onze 

ou doze blocos do Foco, entre os quais o do maior arranha-céus do Porto, é tão 

evidente como a qualidade dos seus materiais e acabamentos, como o equilíbrio 

entre as suas distâncias, alturas e orientações, como a boa distribuição dos seus 

espaços privados e públicos, até mesmo os verdes. No Foco não há sufoco.”59

Os 10 edifícios habitacionais mesmo que distintos em volumetria e organiza-

ção interna, contribuem na sua individualidade para um conjunto que se quer plu-

ral e rico, de oportunidades variadas para vários e diferentes agregados familia-

res, preocupação que acompanhará cada edifício na sua organização e estrutura. 

Esta estrutura é em todos os blocos em betão armado e exteriormente constituída 

por dupla parede, formando caixa-de-ar, em que a exterior será em blocos de ci-

mento, e a interior de tijolo, fator comum a todos os edifícios. 

Para melhor entendermos a estrutura e organização do Parque torna-se neces-

sária fazer a distinção e caracterização de cada edifício individualmente, por data, 

informação e arquitetos participantes, vista a longevidade do projeto e divergên-

cias ao longo do mesmo.  

Por objetivo deste trabalho os blocos habitacionais terão maior destaque na 

58 SARAIVA, Arnaldo, O Sotaque do Porto, Porto: Edições Afrontamento, 1984, p.27

59  ibidem
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figura 46 - A imponência dos quatro volumes face à Avenida da Boavista, aqueles que foram a 
primeira imagem da urbanização.

figura 47 - Bloco tipo A, A1 edifício de escritórios, escala 1:500.
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descrição e estudo dos edifícios do Parque Residencial da Boavista, uma vez que 

é a habitação o fator primordial deste estudo.   

 

BLOCOS TIPO A

Os Blocos Tipo A são os primeiros a serem construídos e ocupados, em 1966, 

e são os volumes que mais fortemente marcam o conjunto habitacional do Parque 

pela sua posição vincada em relação à avenida. Estes volumes são de especial 

importância, pois além de serem os primeiros construídos, são aqueles que se-

guramente foram projetados pelos três arquitetos. São estes a primeira imagem 

concretizada do Parque Residencial da Boavista, e os que melhor o representam, 

pela qualidade da informação existente, das preocupações não só arquitetónicas 

mas também sociais e pelo detalhe dos pormenores habitacionais fornecidos. (fi-

gura 46)

Todo o lado sul do Parque Residencial da Boavista é constituído pela tipolo-

gia do Bloco A, com quatro volumes de oito pisos, todos eles perpendiculares à 

Avenida da Boavista e de programa habitacional, com a exceção do bloco mais 

a nascente, situado na entrada do Parque que, mesmo semelhante, se destina a 

escritórios “…de fachada austera e entrada abrigada tem igualmente oito pisos. 

Com um grande hall com acesso direto ao jardim privado, tem no rés-do-chão um 

pequeno bar e no último piso uma grande sala de conferências ou concertos, uma 

sala de bufete, cozinha e duas salas de reuniões autónomas dos escritórios.”60 

(figura 47)

O espaçamento entre cada edifício disponibiliza, para além de um jardim pri-

vativo no lado poente, um pequeno cul-de-sac que permite tanto o estacionamen-

to de veículos, como o acesso às entradas laterais e à Avenida. (figura 48)

Os quatro blocos habitacionais são hoje apelidados individualmente de S. 

Paulo, S. Pedro, S. João e S. José e desfrutam da orientação idealizada na habita-

ção, Nascente-Poente. A organização é feita por três pontos de acessos verticais, 

60  RICCA, Agostinho –  Agostinho Ricca : Projectos e Obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho 
Ricca e Jacinto Rodrigues. Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 51

figura 47 - Bloco tipo A, A1 edifício de escritórios, escala 1:500.
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fi gura 48 - Bloco tipo A - o cul-de-sac reservado a oeste de cada Bloco, desenho de Agostinho Ricca.

fi gura 49 - Bloco tipo A, escala 1:500 - planta do Rés-do-chão, as duas entradas no edifício clara-
mente diferenciadas em importância, o grande átrio de entrada central e o pequeno átrio lateral.

fi gura 51 - Bloco tipo A, escala 1:500 - planta do piso tipo: a organização clara das habitações, 
T4+1 nos extremos e T3+1 centrais

fi gura 50 - Bloco tipo A - a entrada principal aberta, ampla e de grande versatilidade, onde festas, 
encontros e eventos, faziam parte da sua utilidade; hoje o grande átrio usufrui de sofas, tal como 
uma grande mas confortavel sala de estar.
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constituídos por elevador principal, monta-cargas e escadas de acesso. Comporta 

um total de 36 habitações, em que as entradas principais e de serviço são diferen-

ciadas. As entradas principais estabelecem-se ao nível do rés-do-chão e dão aces-

so aos elevadores de passageiros, e às entradas de serviço, às quais estão ligadas 

as escadas e monta-cargas, que têm o seu acesso pela cave do imóvel. 

Programaticamente, o edifício é dividido em dois núcleos: o primeiro núcleo 

com acesso pela entrada central, com dois conjuntos de elevadores que distri-

buem para o esquema esquerdo-direito, em tipologia T3+1 e T4+1 (figura 49); o 

segundo núcleo com acesso pela entrada lateral (paralela à avenida) organiza-se 

num fogo por piso, em tipologia T4+1. Como vemos pela planta, o edifício conju-

ga e intercala duas organizações que se complementam, uma vez que os extremos 

do Bloco são sempre T4+1 e os centrais T3+1. (figuras 51)  

Esta articulação revela a preocupação por parte dos arquitetos, ainda que sub-

til se comparada aos Blocos seguintes, pelas opções de habitabilidade disponíveis 

a diferentes famílias, um dos temas mais explorados no Parque e em cada Bloco. 

“A fim de ir ao encontro das características dos vários agregados familiares, 

foram previstos três tipos de moradia: dois tipos, de 4 quartos de cama; e dois 

tipos, de 3 quartos. Dentro destes tipos, há ainda a considerar as moradias com 

sala de estar e jantar separadas, e as moradias apenas com sala comum”61

Há ainda a diferenciação entre os dois extremos do edifício: o topo Norte sub-

tilmente marcado pelos serviços com duas janelas apenas, uma delas em varanda; 

e o topo Sul fortemente marcado pelo volume da caixa de escadas na fachada, 

imprimindo um ritmo ao movimento de circulação na avenida, pontuado ainda 

pela grande pala que faz a entrada lateral no rés-do-chão. (figuras 55 e 56)

A partir do rés-do-chão, os 7 pisos do Bloco são ocupados por ‘moradias’ de 

vários tipos, que se repetem em todos os andares, exceto o último – recuado – 

onde ‘as moradias’ têm características diferentes. A cave, que ocupa uma área 

superior à da implantação do imóvel, destina-se à garagem e anexos privados 

61  Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação: Memorial Geral, Litografia 
Lusitana, Porto (ver anexo 3) 
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figura 52 - Bloco tipo A - Prespetiva do recinto dos Brinquedos coberto, e a ‘ponte’ de acesso à 
entrada principal. 

figura 53 - Bloco tipo A, escala 1:500 - Planta da cave: a grande área é fortemente marcada pelo 
desenho do infantário, aberto mas inferior à entrada do edifício.

figura 54 - Bloco tipo A, escala 1:500 - Planta do último piso, com destaque para a zona aberta de 
secagem de roupa e de estendais independentes.

figura 55 e 56 - Bloco tipo A - Maqueta inicial do Projeto, destaque para a forte pala que cobre 
todo o último piso e as fachadas laterais em tijolo, que fecham o edifício numa caixa de dinâmica 
plástica.
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dos moradores, depósitos de lixo, e à habitação do porteiro, dispõe ainda de uma 

zona exterior para as crianças, um infantário ou recinto dos brinquedos (figuras 

52 e 53) aberta à entrada do edifício, que tem que ser deste modo feita em ponte.  

Entre os pisos de exceção, o rés-do-chão e o sétimo piso, parece haver uma 

certa semelhança organizativa. O espaço mais central é aberto e livre em ambos: 

o rés-do-chão com o grande hall de entrada, que pela sua área considerável era 

muitas vezes utilizado como salão de festas ou outros eventos (figura 50), tam-

bém com acesso ao jardim privado; e o último piso com a zona de secagem para a 

roupa, área parcelada e atribuída a cada família/habitação; mantendo-se também 

em ambos, o esquema T3+1 e T4+1, num total de três fogos por piso. (figuras 49 

a 54.)

A área destes edifícios é a mais pequena do Parque, com cerca de 63m de 

comprimento e 15,8m de largura.

Quanto à plasticidade e volumetria dos blocos não podemos deixar de realçar, 

que mesmo projetado em sociedade com os três arquitetos, Serôdio, Magalhães 

Carneiro e Ricca, são visíveis várias características formais e plásticas utilizadas 

em projetos de Agostinho Ricca, referidos no capítulo anterior:

 - A textura das fachadas, à semelhança dos edifícios da rua Júlio Dinis, 

com frente para a praça Mouzinho de Albuquerque, em 1956, na marcação das 

varandas, das lajes salientes ou no recuo dos caixilhos; a textura reforçada pela 

dualidade cromática das grandes linhas horizontais atribuídas ora à marcação das 

lajes, ora aos planos da parede; 

 - O contraste entre as duas fachadas Nascente e Poente, a tridimensiona-

lidade já referida da fachada nascente e a bidimensionalidade da fachada poente, 

acentuada pelas mesmas linhas cromáticas de lajes e paredes, que reforçam a 

horizontalidade da composição; 

 - Mais uma vez, a temática da cobertura no último piso, como utilizada 

no edifício para o Montepio Geral, na rua Júlio Dinis, em 1960, e também nos 

edifícios com frente para a praça Mouzinho de Albuquerque ou ainda os edifí-

cios da rua Sá da Bandeira, em 1955: marcada pela forte espessura da pala que 

resguarda o recuo do sétimo piso e confere ao edifício um remate forte da sua 

volumetria. 



84

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973



85

2. O Grande Parque Residencial da Boavista

figura 57 e 58 - Bloco tipo A - A Brochura de apresentação continha a mais variada informação sobre o edifí-
cio, desde os seus materiais, até às suas funcionalidade dentro de cada habitação.
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figura 60 - Bloco B1 - o largo espaço que une os três blocos, B2, B1 e A4, articula os acessos dos 
três edifícios às garagens, sem condicionar deste modo, a implantação de cada um.

figura 59 - Bloco B1 - a implantação do edifício que remata a composição dos Blocos A, enfrentan-
do a VCI, utiliza um meio envasamento de garagens como afastamento da Via, o que aliado hoje à 
forte vegetação. o transforma num grande pátio oeste, seguindo a lógica dos Blocos A.
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 - E ainda as grandes palas laterais, tema explorado por Ricca nas instala-

ções fabris que projetou em Leça do Balio, em 1953, que assentam nos finos pila-

res que fazem a entrada lateral dos vários blocos e pontuam o agradável corredor, 

paralelo à avenida e hoje envolto na vegetação.

São deste modo edifícios que revelam o Bom Gosto requintado do Parque, 

ricos nos materiais e acabamentos, na subtil tonalidade do material utilizado, e 

mais uma vez aqui na qualidade da informação e preocupação com os pormeno-

res, como podemos observar com a Descrição de Acabamentos e Utilidades que 

a brochura da época fazia questão de salientar, com todos os materiais utilizados 

nas habitações, prova da riqueza e qualidade dos mesmos. (figuras 57 e 58)

BLOCO B1

O Bloco B1 surge no seguimento da composição volumétrica dos edifícios A e 

pertence ainda à primeira fase de projeto entre 1965 e 1967, no entanto é posterior 

ao Bloco D que será analisado de seguida. 

Este Bloco B1 surge como remate na composição Sul e ao mesmo tempo 

como transição para a frente Poente, que enfrenta a Via de Cintura Interna. Este 

remate é igualmente feito com as ruas de Fernando Pessoa e a de Eugénio de Cas-

tro, resultando num amplo largo que permite a articulação tanto de pessoas como 

veículos (figuras 59 e 60). Mais uma vez, o espaçamento resultante dos Blocos 

A cria, aliado ao largo, um cul-de-sac aqui ligeiramente mais aberto, mas com o 

mesmo propósito (estacionamento e acesso à Avenida).   

A localização do volume é mais delicada pela sua posição enfrentando a VCI, 

sendo este o mais próximo dela na fachada poente. No entanto, o edifício usa o 

mesmo esquema organizativo da orientação nascente-poente, colocando as gran-

des salas mas também quartos virados para Oeste, quando a habitação assim o 

‘obriga’.  

Mesmo assim o edifício não assume uma forma rectangular estanque mas sim 

ligeiramente recortada, mais visível na sua implantação que em volumetria, ques-

tão levantada pelo problema de implantação no terreno. “…pareceu que seria 
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figura 64 - Bloco B1 Alçado Sul, escala 1:500 - a fachada lateral abre-se quase na totalidade à Ave-
nida da Boavista, resultando como rotação do edifício e não, como no Bloco A, como remate aos 
alçados principais.

figura 63 - Bloco B1 planta do primeiro piso de cave, escala 1:1000 - a organização clarificada pelos 
três núcleos de acessos, sendo de referir a entrada secondária a que cada núcleo tem direito.

figura 61 - Bloco B1 alçado Este, escala 1:1000 - o forte contraste entre os elementos horizontais, 
com a marcação dos pisos e as pequenas peças verticais que marcam cada vão do edifício.

figura 62 - Bloco B1 alçado Oeste, escala 1:1000 - atualmente envolto em vegetação, a fachada 
Oeste é hoje completamente aberta à VCI, quartos e serviços usufruem desta frente.
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desejável que, contrariamente ao que se nos afigurou certo para os blocos A, que 

este não tivesse as suas fachadas num só plano, mas que estas fossem recuando 

por planos sucessivos, no sentido sul-norte”62 (figura 62)

O volume, de maior comprimento que os antecedentes com 85m de compri-

mento e quase 18m de largura, joga com uma tridimensionalidade e textura mais 

reentrantes, uma vez que o pano da fachada tem apenas como saliências a mar-

cação das lajes. São utilizados dois tons principais no edifício, desta vez mais 

contrastantes. As duas fachadas assumem, neste bloco, a mesma configuração, 

não havendo a distinção que os edifícios anteriores utilizam. No entanto, enquan-

to no desenho do alçado há uma tentativa mais forte de contrastar os elementos 

verticais com os elementos horizontais, entre a linha das janelas e a marcação dos 

pisos, na realidade este contraste é atenuado, reforçando apenas a horizontalida-

de, com a forte marcação de materiais a branco e cinzento. (figuras 61 a 62)

O topo sul do bloco já não é fechado e resulta da rotação das habitações no 

topo, excecionais, com o recorte das varandas, aproveitando a frente sul para as 

grandes salas (figura 62). É também tratado com a mesma textura do edifício, o 

que não acontece nos blocos A que diferenciam os topos das fachadas principais. 

Este bloco quebra por isso a lógica seguida na frente da Avenida da Boavista pe-

los Blocos anteriores. No entanto o topo norte mantém o seu carácter de serviço, 

e por isso mais fechado. 

A cobertura segue um esquema diferente, deixando de se assumir como piso 

de habitação e, de medidas mais reduzidas, menos vincadas, abriga e liga apenas 

as três caixas de elevador no último piso. 

“No remate do edifício joga como elemento de diluição na atmosfera o andar 

recuado, evitando-se assim o corte brusco, que neste caso não seria agradável, 

pela guarda do terraço.”63

O edifício é ainda constituído por uma base parcial, visível no lado poente, que 

corresponde ao volume dos arrumos e garagem (figura 63 e 64), ambos salientes 

na composição e atualmente escondidos pela vegetação. Com toda a vegetação 

plantada de novo em todo o Parque, local inicialmente de pântanos e baldios, esta 

62  Memória Descritiva, Porto, 12 de Maio de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

63 idem
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figura 65 - Bloco B1 planta do rés-do-chão, escala 1:1000 - a volumetria recortada mais eviden-
ciada em planta, sobretudo no desenho das entradas escalonadas e no recorte dos pátios e jardins 
que rodeiam o edifício.

figura 67 - Bloco B1 planta do segundo piso de cave, escala 1:1000 - o nível de vida esperado no 
Parque é aqui evidenciado, ainda que aliado a uma pluralidade de agregados familiares, eram os de 
maior poder e riqueza os habitantes mais esperados.

figura 66 - Bloco B1 planta do piso-tipo, escala 1:1000 - ainda que subtil, percebe-se a ligeira deslo-
cação do edifício ao longo dos módulos; também a clara organização do programa é sentida em 
planta pelo forte desenho das salas. 
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assume um papel fundamental nesta frente poente. No seguimento dos Blocos A, 

de jardim privativo a Oeste, neste bloco esse mesmo jardim faz a cobertura das 

caves, ao mesmo tempo que tenta servir de barreira visual e idealmente auditiva 

à Via, o que pelo recuo e intensa vegetação que hoje observamos, parece também 

funcionar como barreira à poluição. 

“Todas as superfícies envolventes do edifício são ajardinadas – o terraço 

da garagem, o talude até à estrada, as placas do lado nascente entre o passeio 

e o edifício e a área envolvente do recinto de brinquedos de crianças do lado 

sul. O edifício assenta pois num tapete de relva que seguramente lhe realçará o 

valor.”64

A composição principal da fachada nascente é marcada por três palas que 

fazem as entradas no edifício e pontuam exteriormente a sua organização. Esta 

é feita por três núcleos de acessos verticais, através de halls de entrada mais 

contidos e fechados, uma vez que este piso é aproveitado na sua totalidade por 

6 fogos de tipologia T2+1 e T3+1, de grande variedade de áreas e organizações, 

destacando-se a grande habitação do topo sul, excecional a todo o piso com uma 

tipologia de T4+2 (figura 65).

Todos os andares superiores organizam-se em esquema esquerdo-direito, em 

tipologias T3+1 e T4+1, num total de seis habitações por piso, e 48 habitações 

em todo o Bloco de “oito pisos acima do arruamento que o serve”. 65 (figura 66)

Ainda fator característico do edifício são as pequenas entradas exteriores para 

o piso inferior, contiguas às entradas principais, que fazem o acesso às três ha-

bitações do porteiro, existentes no primeiro piso das caves. A garagem prevista 

desenvolve-se ocupando toda a área do edifício alargando-se ainda para fora des-

ta, num total de 2 370 m2. 

“Foram previstos 66 lugares de aparcamento. Dado que o número de habi-

tações é de 48, haverá, portanto, 18 lugares duplos, o que corresponde a uma 

percentagem de 21,4%”

Esta interessante questão revela aqui o nível de vida que se considerava para o 

Parque: esta constante dualidade de uma alta burguesia e de uma classe mais mo-

64 Memória Descritiva, Porto, 12 de Maio de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

65  idem
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figura 68 - Bloco D - a sua localização no limite interior do Parque, e adjacente ao grande centro 
recreativo, tornam-no no edifício mais discreto da composição.

figura 69 - Bloco D - o edifício surge ligado ao centro recreativo pela galeria comercial que faz 
todo o rés-do-chão, a entrada comum desta é feita pelo largo resultante do recuo do Bloco D.

figura 70 - Bloco D - o desnível dos volumes acentua a tridimensionalidade do edifício dado pelas 
variadas varandas salientes e pelo forte contraste das palas na cobertura.

figura 71 - Bloco D - as dimensões menores do edifício, rodeado por volumes mais altos, é reduzi-
da pelo jogo cromático da sua fachada, mais plástica e contrastada. 
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desta, em habitações menores, é aqui confrontada com a previsão de dois a três 

carros por família, em cada espaço de estacionamento, como mostra as previsões 

da planta da garagem. (figura 67)

BLOCO D

  “Estando em vias de conclusão três dos quatro blocos do vasto conjunto 

habitacional que a Sociedade de Construções William Graham, S.A.R.L. se pro-

põe a realizar no “Grande Parque Residencial da Boavista”, e portanto aptas a 

serem habitadas dentro de poucos meses, pretende agora aquela Empresa edi-

ficar um conjunto de edifícios, que além de servir para variadas actividades da 

população do aglomerado habitacional será também o grande centro comercial 

e daí a oportunidade da sua rápida efectivação.”66

O Bloco D, pertencente à primeira fase de construção entre 1965 e 1967 po-

siciona-se no centro norte da composição e apesar de adjacente ao grande Centro 

Recreativo, passa, pela sua menor volumetria e recuo em relação ao passeio, des-

percebido à primeira vista de quem entra no Parque. Mesmo ligado ao programa 

do clube, hotel e piscina e de ambos serem projetados em conjunto, é o bloco 

habitacional D o primeiro a ser construído nesta parcela da Urbanização. A sua 

localização marca ainda o limite entre o fim do Parque e as casas já existentes 

da rua de Azevedo Coutinho, que hoje envolvem o lado nascente do edifício em 

vegetação. (figura 68 e 69)

Com 83,5m de comprimento e 16,5m de largura, maior que o bloco A, mas 

com igualmente 8 pisos, este volume é ligeiramente partido em dois, sendo o 

extremo norte o mais elevado. (figura 70)

O edifício joga, no entanto, com uma maior dinâmica de textura nas fachadas, 

como se vê na fachada poente (figuras 70 e 71) o que comparado aos restantes 

volumes, fá-lo sobressair na composição do Parque. Esta textura mais ‘Ricca’ é 

dada pelo contraste entre a cor escura do edifício com o branco das janelas, com 

66  Memória Descritiva, Porto, 16 de Fevereiro de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 73 - Bloco D planta do rés-do-chão, escala 1:1000 - o volume que fecha a parte norte do 
largo, foi durante muitos anos uma das Sedes do Banco Português do Atlântico, cliente do projeto; 
a pequena praça faz ainda a ligação a sul para a galeria comercial do Centro Recreativo.

figura 74 - Bloco D planta do piso 1, escala 1:500 - a exceção deste piso é dada pelos grandes terra-
ços que se abrem a Este de cada habitação, hoje completamente envoltos pela vegetação.

figura 75 - Bloco D planta tipo, escala 1:500 - o esquema em T3+1 e T4+1 é ligeiramente quebrado 
com o último T4+2 a sul, a habitação excecional do Bloco, com mais de metade do fogo destinado 
aos espaços de estar e corredores de distribuição.

figura 72 - desenho de Ricca para os volumes comerciais que rodeiam hoje o Bloco D; na figura 
72 é claro o recorte gradual do volume, juntamente com a Sede do Bando Português do Atlântico. 
Hoje este pequeno edifício aqui desenhado é espaço para uma padaria e snak-bar. 
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as reentrâncias das varandas, com as diferentes dimensões dos vãos, com o jogo 

claro-escuro. Jogo esse reforçado pela forte pala na cobertura, mais destacada no 

volume, por não ser tao aberta como no bloco A ou B1, e que ligada aos topos re-

mata e une todo o edifício. Mais uma vez, os topos distinguem-se da composição: 

fechados aos serviços e de revestimento e cor diferentes, tal como no Bloco A. 

O que difere neste edifício é o tratamento do rés-do-chão aqui atribuído ao co-

mércio e, também na linguagem muitas vezes utilizada por Ricca, é recuado em 

relação ao volume e faz a transição para o programa recreativo do Clube, Piscina, 

Hotel e Cinema, que continua no rés-do-chão em galeria comercial. (figura 73)

O edifício é ainda articulado com um volume de um piso, na frente deste e 

mais a norte, que fecha o espaço num pequeno largo, reforçando tanto a entrada 

no Bloco D como no Centro Recreativo. O volume foi originalmente concedido 

ao Banco promotor do Parque, o Banco Português do Atlântico. (figura 72 e 73)

O rés-do-chão assume-se como exceção no Bloco e contrasta com os ante-

riores, por só se constituir de comércio, onde cada espaço comercial tem ainda 

acesso a uma ampla zona de arrumos, no piso inferior. Num total de seis espaços 

comerciais, estes são articulados com as três entradas principais no edifício, mais 

condensadas se novamente comparadas ao Bloco A. 

O primeiro piso de habitação, imediatamente a seguir, assume-se como a se-

gunda exceção do Bloco, em que os fogos, de dimensões e organizações iguais 

aos restantes pisos, usufruem de um amplo pátio privado a cada habitação, como 

será analisado mais à frente. (figura 74)

O edifício tem um total de 36 habitações, em seis pisos, distribuídas por três 

entradas, em esquerdo-direito e de tipologias T3+1 e T4+1, depois de uma alte-

ração de 1965 para 1967, no extremo sul. Esta mudança passa um T6+1 para um 

T5+2, e todas as áreas são reajustadas, com destaque para a zona de serviço que 

aumenta significativamente, resultando na redução das áreas dos quartos, ponto 

aprofundado mais à frente. (figura 75)

Este Bloco, privilegiado na sua ligação direta ao clube, tem uma posição de 

excelência para as futuras instalações a construir como Centro Recreativo, mas 

no entanto, a ligação entre os dois volumes, projetados como um, não é tao senti-

da como talvez fora previsto, ficando o edifício apenas encostado ao Centro, com 
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figura 76 - A primeira torre do Parque a ser construída: o Bloco C3 surge como a primeira tipolo-
gia em torre e com as maiores habitações nos seus últimos pisos , a par de um programa também 
excecional de salão de festas e restaurante.

figura 43 - A parte Norte do Parque foi sem dúvida a zona mais modificada do projeto: os três 
volumes, de altura semelhante aos restantes blocos, assumiam-se iguais nas suas volumetrias, 
isolados, e sem qualquer tipo de ligação no rés-do-chão.

figura 77 - Alçado Este, escala 1:1000

figuras 78 e 79- A forte textura do volume é dada pelas linhas verticais das varandas e recortes ou 
saliências do edifício, o que aumentam e evidenciam a sua verticalidade, sobretudo com a exceção 
do último piso, com o grande ‘M’ que enquadra o salão de festas e o remata, como a ‘chaminé’ da 
grande torre.
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ligação apenas no rés-do-chão, através de uma galeria porticada. 

BLOCO C3

O Bloco C3, pertencente já à segunda fase de construção do Parque Resi-

dencial da Boavista, com projeto de 1968 (figura 84) , mas aprovado apenas em 

1970, é um dos três edifícios situados a norte da urbanização, em linha com a 

VCI. Ainda a cargo e responsabilidade do arquiteto Ricca este edifício torre é 

o segundo mais alto da urbanização, com 19 pisos que se traduzem em 61m de 

altura. (figura 76) 

Apelidado no mesmo conjunto dos Blocos C, a grande torre C3 pouco se 

assemelha aos Blocos C1 e C2, iguais entre si e analisados mais à frente; no 

entanto em vez dos Blocos longitudinais analisados anteriormente, estes três di-

ferem pelo seu desenho tipo-torre. O bloco C3 distingue-se sobretudo em altura e 

organização interna, e foi ao longo do seu projeto, alvo de várias alterações tanto 

de implantação como de volumetria. Como mostra a primeira maqueta de apre-

sentação do Parque (figura 76) os três volumes assumiam a mesma volumetria, o 

que de facto está longe do que foi concretizado, como veremos de seguida com os 

Blocos C1 e C2. Com a construção dos três edifícios, o Bloco C3 é desenhado e 

construído como torre, enquanto os dois restantes assumem uma volumetria mais 

cubica e de caracter organizativo em tudo distinto do Bloco C3. 

No entanto, ao longo do processo estes três blocos foram alvo de várias alte-

rações de implantação, acertos ligeiros mas vários, numa série de aditamentos ao 

longo dos dois anos até à final aprovação em 1970.

Aberto em todas as frentes, o edifício joga mais uma vez da dualidade cro-

mática que reforça as suas reentrâncias e saliências, onde a tridimensionalidade 

é assumida em todo o volume. As fortes linhas verticais, resultantes dos volumes 

salientes dos vãos e janelas, ou das finas paredes realçadas do edifício, a marca-

ção e recorte das varandas, que como remate tornam-se mais largas no topo, de 

guardas maciças em betão e de cor contrastante com a tonalidade do edifício, 

acentuam a sua verticalidade e rematam o Parque, como que a última e mais pro-
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figura  83 - No corte do edifício, à escala 1:1000, não se lê qualquer tipo de irregularidade, mas sim 
a construção simples e clara de uma torre moderna. 

figura 80 e 81 - Bloco C3, planta do r/c e planta do último piso, escala 1:500 - a volumetria ora 
recortada ora saliente representa a temática do Bloco, traduzida nos jardins, pátios e varandas que 
pontuam todos os níveis da torre, mas com maior enfâse às exceções do r/c e últimos pisos.

figura 82 - Bloco C3, piso tipo, escala 1:500 - se nos pisos 
excecionais se usufruem dos recuos e avanços da torre, no 
seu piso-tipo esses são aproveitados para aumentar a área da 
habitação que usufrui apenas de pequenas e muito pontuais 
varandas. 
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longada nota musical. (figuras 77 e 78)

“Exteriormente o edifício será revestido a partir do rés-do-chão, a mosaico 

tipo ‘Bizantino’ e placas de mármore serrada. Nos desenhos das fachadas as 

superfícies tracejadas indicam o revestimento a mármore”.67 

Ainda para acentuar a diversidade de volumetria e “ainda porque a altura 

considerável do edifício pedia um remate, que fosse o coroamento de uma dezena 

e meia de andares, rigorosamente iguais” os três últimos pisos são tratados de 

modo diferente, traduzindo-se em três excecionais habitações. Aqui os planos 

verticais ora recuam ora avançam “diluindo-se no espaço de modo a conseguir 

um remate um pouco indefinido”.68

“A rotação de pontos de vista neste edifício Torre, para o espectador que o 

fixa do exterior transforma os volumes rapidamente – pois não se trata de uma 

forma estática, repousante – e será necessário considerar um tratamento de vo-

lumes, que por força da organização interna do edifício a refletisse de modo 

dinâmico.”69

É ainda de realçar o último piso do edifício-torre que pelo seu programa dis-

tinto, salão de festas, assume um tratamento de destaque no volume. O desenho 

da grande pala realça o contraste claro/escuro, destacando-se o desenho do res-

guardo ao grande janelão do salão, que confere um ponto de exceção ao topo do 

edifício (figura 79). Trata-se de uma sala espaçosa, que se desenvolve em torno de 

um pátio “e que está apetrechado com uma copa e cozinha, para servir refeições 

ligeiras, ou se torne simples apoio a refeições encomendadas fora.”70 (figura 81)

Mais uma vez, é mantido o esquema do rés-do-chão com acesso a um jardim 

privado a poente, continuando o desenho recortado do Bloco. O grande Hall de 

entrada abre-se às duas frentes, nascente e poente, enquanto a norte e sul, dois 

fogos em tipologia T3+1 e T4+1 rematam o piso. Aproveitando sempre a orienta-

ção nascente-poente a habitação em T4+1 é envolvida por um excecional jardim 

sobre-elevado em relação ao jardim comum. (figura 80). A par dos Blocos ante-

67  Memória Descritiva, Porto, 2 de Fevereiro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

68  idem

69  idem

70  idem
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figura 86 - Os dois blocos ‘unidos’ do Parque surgem como dois edifícios ricos de tipologias nas 
suas habitações: desde simples T1 a grandes duplex, algumas destas habitações são a tradução 
moderna das moradias dos subúrbios. 

figura  84 - Parque Residencial da Boavista: uma das fotografias da 2ª fase de construção - o Bloco 
C3, a norte, em construção, o Bloco D, ao centro, já terminado, enquanto o Bloco B1, a sul, está 
quase concluído.

figura  85 - Parque Residencial da Boavista: outra fotografia da 2ª fase de construção - o Bloco C3 
está terminado e são iniciados os Blocos C1 e C2, vendo-se já as fundações para o grande com-
plexo B2 e B3. 
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riores, este dispõe igualmente de dois pisos de cave, sendo um deles de arrumos, 

depósitos de lixo, etc., também parcelados e atribuídos a cada habitação, serviço 

comum a todos os Blocos do Parque.

O edifício tem um total de 52 habitações que variam entre T3+1 e T5+1 e 

se distribuem em três habitações por piso, em T3+1 e T4+1, à exceção do 17º 

piso que se distribui apenas em dois fogos, T4+1 e T5+1. Este último piso de 

habitação oferece aos seus habitantes condições únicas de habitabilidade: cada 

fogo desfruta da iluminação de três frentes, de uma vista inigualável da cidade, 

providas de várias varandas em quase todas as divisões; situação bastante distinta 

das habitações inferiores, que apenas usufruem de uma pequena varanda em toda 

a habitação (figura 82). Aqui temos uma das imagens mais fortes da habitação de 

luxo que o Parque Residencial da Boavista ofereceu à cidade do Porto, na altura 

em expansão, e muito em breve enriquecida por esta urbanização. 

“Não sabemos se foi ou não atingido o nosso objetivo na ordenação dos vo-

lumes e do claro-escuro deste bloco. O que quisemos alcançar foi a organização 

das moradias, comandando toda a composição, engendrasse uma volumetria 

muito trabalhada e contrastante, onde delicadamente se viessem a inserir dis-

cretamente os pormenores de janelas e varandas sem que essa volumetria fosse 

alterada”.71

BLOCOS C1 e C2

Depois dos vários acertos de implantação os Blocos C1 e C2 quebram, como 

já foi referido, a sua primeira imagem apresentada do Parque (figura 43) e trazem 

por sua vez, novas e mais variadas hipóteses de habitação.

“…o projeto que, pelas suas características tanto de implantação como de 

distribuição volumétrica, apresenta aspectos muito particulares que os distin-

guem de todos os anteriormente estudados para aquele Parque.”72

Os dois edifícios em betão armado caracterizam-se pela sua singular relação, 

71  Memória Descritiva, Porto, 2 de Fevereiro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

72  idem



102

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973

figura 89 - De volumes menos salientes, se comparados à torre C3, estes dois edifícios primam pelo 
contraste cromático, entre a base e os edifícios e a característica pala no último piso, tudo confe-
rindo aos dois blocos um carácter mais cúbico.

figuras 87 e 88 - Alçado e corte dos Blocos C1 e C2, escala 1:1000 - A imagem única destes dois 
volumes é dada pela complexa base com um total de três pisos, incluíndo habitações e garagens; 
esta acompanha a rua subtilmente, do mesmo modo que toca também a grande base do Bloco B3.
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ligando-se por uma base, de um piso de habitações, que de cor distinta dos blocos 

se desdobra em 145m, acompanhando o desnível da rua e potencializando ao 

máximo o título de propriedade horizontal apresentada pelo Parque. (figura 87)

“Este volume que constitui o rés-do-chão e primeiro andar destes edifícios, 

articula-se de forma irregular, conjugando-se com a pendente do terreno, que 

atinge no sentido nascente-poente uma inclinação de cerca de 10%. Esta intima 

ligação – terreno e construção – permite que todo este conjunto vá emergindo do 

terreno duma forma suave degradando os diferentes volumes até às torres onde 

remata.”73

O edifício mais a Norte é ligeiramente mais alto, mas ambos mantêm os 11 

pisos de habitações, com 39m de altura. (figura 88) E totalizam em conjunto 67 

habitações, 36 no Bloco C1 e 31 no bloco C2.

O volume cubico dos blocos é pontuado por peças verticais adjacentes aos 

vãos, que de cor mais escura contrastam com o tom creme do edifício, realçado 

em faces horizontais. O edifício é revestido a partir do rés-do-chão, a mosaico 

tipo ‘Bizantino’ e placas de betão nas platibandas, semelhante ao Bloco C3. 74 

A pala em ambos é novamente retratada de um modo singular, destacando-se 

do edifício, mas não o rematando por completo. (figura 89) Este tratamento da 

cobertura reflete-se na exceção de duas habitações em duplex, também únicas no 

Parque.  

Tanto as zonas de entrada principal como de serviço são perfeitamente dife-

renciadas. Na entrada principal de cada edifício existe um hall de grandes dimen-

sões cujo espaço atravessa todo o Bloco, como acontece nos edifícios A e C3. 

Este grande hall é repetido no 1ºandar que fará a ligação ao bloco C2. Os dois 

volumes debruçam-se ainda sobre o jardim central do Parque, permitindo uma 

utilização agradável, tranquila e cómoda por parte dos seus habitantes. 

Todo o conjunto do envasamento é inteiramente destinado a habitação ‘para 

venda em propriedade horizontal’. As mudanças de cota entre os dois blocos ori-

ginam as duas soluções mais distintas no Parque: o rés-do-chão do Bloco C1 em 

conjunto com a grande área de estacionamento coberta, mais a cave do Bloco C2; 

73 Memória Descritiva, Porto, 2 de Novembro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

74  idem
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figura 90 e 91 -  Plantas do rés-do chão inferior e superior, escala 1:1000 - os dois pisos mais cara-
cterísticos do Parque, são igualmente os mais belos: de desenho orgânico e complexo, criam igual-
mente habitações únicas, de condições singulares, sempre relacionadas com os espaços exteriores 
de pátios ou mesmo jardins próprios.
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e o rés-do-chão do Bloco C2 que já vai ligar o primeiro piso do C1 numa grande 

e rica área de habitações. (figuras 90 e 91)

O núcleo de acessos é, nestes Blocos, fragmentado, onde um dos elevadores 

fica no centro do átrio principal, marcando um outro átrio mais secundário, já na 

cota de acesso às habitações, e onde a única caixa de escadas se solta da cons-

trução e perde o seu caráter centralizado, em conjunto com o segundo elevador, 

também solto no piso. 

No rés-do-chão e 1º andar as habitações são bastante espaçosas “tendo havido 

a preocupação de lhes dar um carácter mais individualizado, com acessos fáceis 

e independentes”75 e organizam-se em torno do grande átrio, sempre nos limites 

deste, jogando com a pluralidade e variedade de habitações, do T1 ao T5+1, que 

se estendem naturalmente ao longo desta base, ora individualmente, ora até ao 

ponto em que se tocam. Não podemos deixar de realçar esta beleza de compo-

sição em planta, orgânica e fluida ao longo de toda a base dos blocos, com um 

caracter quase de praça e rua, exemplo único no Parque. 

BLOCOS B2 e B3

Se são os Blocos tipo A, os primeiros a serem erguidos no Parque Residencial 

da Boavista, com todo o entusiasmo e especulação, tanto por parte dos responsá-

veis como dos cidadãos, são os blocos B2 e B3 os últimos e, talvez, os mais con-

troversos, a serem edificados na urbanização e a fecharem finalmente a imagem 

habitacional do Parque. 

Ao fim de quase 10 anos de processo e projeto, e ainda longe de ser terminado, 

as divergências anteriormente referidas são agora concretizadas com a dissolução 

da Sociedade de Construções William Graham e da parceria entre os arquitetos 

Ricca, Serôdio e Magalhães Carneiro. 

Projetados e aprovados em 1971/72 os Blocos B2 e B3 unem-se sobre o proje-

to e agora responsabilidade do arquiteto João Serôdio mas ainda em parceria com 

75  Memória Descritiva, Porto, 2 de Novembro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 92 -  Os dois Blocos, B2 e B3 foram os que ao longo de todo o processo de construção do 
Parque Residencial da Boavista mais alterações sofreram, foram fruto de discórdia e finalmente 
ponto de ruptura entre arquitetos e clientes - essa indefinição e mudanças iniciais é metaforica-
mente representada nesta fotografia da construção, em que tudo ainda está em aberto.

figura 41 - A imponência da grande torre B2 é clara em toda a composição, quebrando a lógica 
crescente que se inicia nos Blocos A e que termina na torre C3; o Bloco B2 transforma-se assim no 
grande marco da urbanização e da própria cidade.

figura 93 - O primeiro desenho de Ricca para o complexo B2 e B3, as semelhanças aos seus proje-
tos anteriores estão aqui bem representadas.  
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José Magalhães Carneiro. O engenheiro responsável pelo Parque era, excluindo 

estes dois últimos edifícios, Hélder Ribeiro da Silva, que agora dá lugar ao enge-

nheiro Manuel Taveira Pinheiro Guimarães Serôdio, familiar direto do arquiteto. 

No entanto, e da escassa informação disponível sobre este processo sabe-se 

apenas que ainda foi Ricca que apresentou o projeto para este edifício, que numa 

posição privilegiada, mas ao mesmo tempo fragilizada pela VCI, se tornou um 

desafio para os arquitetos. As primeiras propostas de Ricca tinham em conta a 

orientação e envolvente dos volumes, pelo que o seu projeto passava pela orga-

nização dos fogos em serviços para a VCI e as divisões principais viradas para o 

jardim central da Urbanização. (figura 94) Dizia-se ser obra de grande qualidade 

construtiva e daí mais dispendiosa, facto que terá estado na decisão da Sociedade 

Graham de recusar a proposta de Agostinho Ricca, trocando-a por a do arquiteto 

Serôdio, mais económica, mas onde estas preocupações de Ricca não são desen-

volvidas.  

“Para o edifício 6 (B2 e B3) da zona comercial, de escritórios e de habitações 

fiz dois estudos com alguns anos de intervalo. As habitações abriam-se sobre o 

jardim, ficando voltada para a auto-estrada apenas a zona de serviço. O segundo 

estudo, com uma volumetria mais variada, perdeu-se aquando da dissolução da 

Sociedade de Construções William Graham, dele restando apenas a fotografia da 

maqueta (figuras 93, 94 e 44 ). Sou completamente alheio ao projeto do edifício 

construído.”76  (figuras 95 a 101)

Este conjunto torna-se internamente o grande ponto volumétrico do Parque 

Residencial da Boavista. (figura  41)

As primeiras propostas são desenhadas e estudadas por Ricca, enquanto a 

Sociedade e parceria entre os arquitetos se mantinha. Embora grande parte dos 

desenhos se tenham perdido, ainda é possível perceber pela Figura 93 as claras 

intenções do arquiteto para o grande conjunto central do Parque. Da proposta de 

Ricca, vemos as semelhanças compositivas dos Blocos na rua Júlio Dinis e da 

praça Mouzinho de Albuquerque: a textura ritmada da fachada, com as varandas 

ora salientes ora reentrantes, e as grandes palas que marcavam, ritmavam a co-

76  RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto Rodri-
gues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p.45
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figura 94 - A primeira proposta de Ricca para o grande volume do Bloco B3 - o desafio que a VCI repre-
sentava era aqui solucionado com os serviços que a enfrentavam e quartos e salas virados para o jardim 
do Parque; a ligação à torre B2 era igualmente aproveitada numa organização de fogo mais dinâmica, 
mas que ainda assim procurava fugir ao enquadramento da VCI,  virando os quartos o mais a sul pos-
sível.

figura 44 - O segundo estudo realizado para o complexo B2 e B3, ainda pelos três arquitetos - a lógica 
dos edifícios é alterada, jogando-se com a volumetria mais forte, mais vincada e mais tridimensional do 
próprio edifício, e não só pela tridimensionalidade dos planos das fachadas.

figura 95 - Blocos B2 e B3, piso 1 de escritórios, escala 1:1000 - os dois edifícios partilham a mesma base 
e programa, tal como no rés-do-chão; são de realçar as duas torções do volume, a primeira como base da 
grande torre e a segunda, conferindo o dinamismo à grande base que une os blocos; são ainda distintas a 
marcação dos elevadores na fachada oeste, dando ao edifício duas frentes bastante distintas entre si. 

figura 96 - Rés do chão/base comercial dos Blocos B2 e B3, escala 1:1000 - a junção dos dois blocos é 
quase imperceptível na planta, sendo de destacar apenas os vários pontos de acessos aos pisos superi-
ores, que hoje se diluem entre as lojas e a galeria comercial.
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bertura e a organização do edifício em quatro zonas de acesso; da torre chegam as 

similitudes com o edifício para o Montepio Geral, na rua Júlio Dinis. 

Ricca proponha um edifício de dimensões mais reduzidas, com apenas 16 

pisos (ao contrário dos atuais 22), mas onde a imagem, textura e composição dos 

blocos do Parque se mantem, sendo aqui explorado também uma maior variedade 

de vãos e um novo tratamento da cobertura, com o programa de um restaurante, 

no último piso. Já não existe uma pala, mas sim uma série de volumes que se 

ligam e realçam a tridimensionalidade do edifício. A ideia da base comercial é 

nesta altura idealizada, no entanto aqui é proposta em dois pisos, onde é feita a 

exploração do vidro como material predominante na fachada. (figura 93) O con-

junto à imagem e no seguimento dos trabalhos realizados por Ricca mostra isso 

mesmo, o carimbo do arquiteto num conjunto que em tudo seguia as diretrizes já 

constituídas do Parque Residencial da Boavista. 

Ainda antes da dissolução da Sociedade, foi tempo de um segundo estudo, 

bastante distinto do primeiro, e que estará possivelmente na base da proposta 

seguinte e concretizada dos arquitetos Serôdio e Magalhães Carneiro.

 A torre assume-se como um volume tripartido, em que a tridimensionalidade 

é dada pela própria forma do edifício, mais dinâmico e distinto dos restantes, que 

em conjunto com o bloco B3 formam um complexo excecional no Parque, as li-

nhas seguidas são quebradas e este conjunto assume-se ainda mais como o ponto 

de distinção da urbanização. (figura 44)

O projeto desenvolvido por Serôdio passa pela semelhança compositiva dos 

Blocos propostos por Ricca, mas com claras e definitivas desigualdades, no en-

tanto as semelhanças ao segundo estudo são as mais visíveis. 

Uma enorme base sinuosa, ritmada por finas lâminas de betão com diferentes 

espaçamentos, une os dois grandes edifícios da frente poente do Parque que, ao 

contrário da proposta inicial, não se tocam. Num total de 169m de comprimento 

a grande base serve de pano de fundo ao jardim, em relação mais direta com este 

conjunto. Os dois pisos que a constituem são ocupados por escritórios, enquanto 

o rés-do-chão se organiza em galeria comercial, por vezes com pontos de abertura 

ao jardim, com duas entradas abertas em escadaria. Estas duas entradas represen-

tam a quebra formal da base, que se torna enviesada em relação ao volume nestes 



110

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973

figura 97 - A tridimensionalidade do edifício é muito menos sentida em comparação com os 
outros blocos com uma tridimensionalidade ora saliente, ora reentrante; o elemento de maior 
dinâmica neste Bloco continua a ser o da sua base sinuosa, constrastante com o edifício.

figura 98 - Bloco B3, alçado/corte Norte, escala 1:1000 - Tal como na fotografia anterior, também o 
corte lateral revela e enfatiza a proporção entre o Bloco B3 e a base: esta última continua a ter uma 
expressão muito mais forte, minimizando o edifício, tanto pela sua volumetria como pelo próprio 
recuo deste.

figura 99 - Alçados Este e Oeste, Bloco B3, escala 1:1000 - no entanto o Bloco adquire mais força 
nos seus alçados, ainda que de tridimensionalidade reduzida face aos Blocos anteriores, as fortes 
linhas horizontais e o ritmo repetido das aberturas fortalizam a imagem do edifício.
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dois pontos. Os múltiplos acessos são feitos na galeria comercial, que adquirem 

a mesma expressão dos estabelecimentos comerciais: espaços envidraçados com 

pequenas salas de espera que se confundem entre as lojas. 

O Bloco B3, Parte do mesmo conjunto, é o primeiro a ser construído e o mais 

longo do Parque com quase 100 metros de comprimento e 19m de largura.   

No projeto do arquiteto Serôdio é possível verificar já as diferenças plásticas 

e compositivas do edifício. A volumetria mais bidimensional, não joga com as 

reentrâncias ou saliências das paredes dos Blocos anteriores, mas apenas com o 

ritmo das linhas horizontais na marcação dos pisos. As reentrâncias do volume 

são dadas pelo recuo de quatro linhas verticais das varandas (figura 97). Às se-

melhanças dos Blocos C1 e C2 são destacadas as peças adjacentes aos vãos, em 

tom contrastante com o branco do edifício. Os materiais descritos na Memória 

Descritiva para o Bloco são os mesmos que referimos nos Blocos C. A pala é 

igualmente neste edifício desenvolvida, como acontece com outros do Parque, 

mas aqui assume toda a área do bloco e adquire a mesma espessura que a marca-

ção dos pisos ao longo da fachada. (figuras 98, 99 e 101)

O edifício B3 de 10 andares e 27m de altura desenvolve-se em dois principais 

pontos de acessos verticais distinguindo-se: a zona do átrio principal com três 

elevadores; e as escadas de serviço e elevadores secundários, em volume salien-

tes na fachada, e que servem apenas os pisos de escritórios, com um grande átrio 

de acesso lateral (figura 95 e 96). 

Ao analisar a planta aprovada em 1971, parece ter havido algumas alterações 

do projeto à construção, uma vez que atualmente o lado nascente da galeria, que 

na planta surge quase na totalidade aberta, é hoje quase fechado por espaços co-

merciais, tendo apenas duas aberturas na galeria para o exterior. (figura 96)

A variação do programa do Bloco, a par da galeria comercial, é dada pelos 

dois pisos seguintes destinados a escritórios. Os 31 gabinetes são servidos por 

quatro núcleos de casas de banho, mais zonas de serviço. De áreas e desenhos 

distintos, a maior exceção é o espaço traduzido pela torção do edifício na fachada, 

envolvendo três espaços de escritório. Estes espaços são ainda ‘enriquecidos’ e 

caracterizados pela marcação das lâminas em betão na fachada, fugindo à mono-

tonia da organização interna. (figura 95)
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figura 100 - Bloco B3, piso tipo, escala 1:500 - o grande contraste deste Bloco é visível ainda na 
organização dos fogos: esquemas de habitação muito mais condensados e modulados, sem grandes 
espaços para exceções.
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Nos oito pisos superiores, com um total de 108 habitações, o edifício desen-

volve-se em torno de quatro habitações por cada acesso, variando entre T2, T2 

kitchenette, T3 kitchenette, T3+1 e T4+2. As áreas e organização do programa 

mostram-se bastante regularizadas nas várias habitações e independentemente 

da frente ou envolvente, organizam-se sempre do mesmo modo, ocupando cada 

habitação uma só frente, à exceção dos topos. Estes, diferentes na organização 

dispõem-se nos únicos T3 kitchenette, no topo sul e em T2, no topo norte. Entre 

os pisos de habitação-tipo, o terceiro, pousado na base, difere ligeiramente dos 

restantes pela colocação de varandas salientes na composição, nos espaços das 

salas, quebrando a regra dos pisos seguintes. (figura 100)

O último andar do edifício é igualmente distinto, reforçado pela forte pala 

que abriga o último piso, recuado, e também excecional ao Bloco, como veremos 

mais à frente. 

O Bloco B2, a grande torre do Parque, a mais alta que na altura se viu com 

quase 80 metros de altura, e que ainda hoje se impõe na malha urbana do Porto, 

é o último edifício do Parque a ser construído e em tudo distinto da primeira pro-

posta de Ricca. Ao contrário do volume uniforme, em composição com o adja-

cente, a torre desenhada pelos arquitetos Serôdio e Magalhães Carneiro, solta-se 

da composição e assume o papel distinto de mastro do navio, atingindo a maior 

altura conseguida no Parque e, mais do que isso, em toda a cidade do Porto. Como 

vimos, esta proposta parece ir mais ao encontro do segundo estudo, proposto ain-

da pela sociedade. (figura 44) O volume facetado e cinzelado assemelha-se a uma 

peça de mármore esculpida, que se desprende da base que o segura, e a cor branca 

que lhe é atribuída parece acentuar ainda mais esta imagem, realçando a sua com-

plexa forma recortada. (figura 102) Não há saliências ou reentrâncias singulares 

ou características, como varandas, ou peças complementares, uma vez que todas 

as saliências e reentrâncias acompanham todo o volume da torre.

O edifício distingue-se da composição dos restantes blocos, sobretudo pelo 

tom branco e uniforme utilizado, o que envolvido pela base cinzenta do programa 

comercial e de escritórios, ainda o destaca mais no conjunto. 

Com um total de 22 pisos, o edifício é equipado com dois pisos iniciais de 
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figura 101- Um dos primeiros desenhos da urbanização: a organização e transição fluída entre os 
dois volumes no seguimento da grande base, iniciada com os Blocos C1 e C2, torna quase imper-
ceptível os limites de cada Bloco. 

figura 102 - Como único volume monocromático do Parque, a sua volumetria facetada destaca-se 
e impõe-se na urbanização.

figura 103 - Bloco B2, alçado e corte, escala 1:1000 - como será analisado mais à frente, a conden-
sação e modulação do programa é o ponto forte do edifício. 
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escritórios, restaurante nos 20º e 21º pisos, e os restantes para habitação (figura 

103). Intimamente ligado com o Bloco B3, formando com ele um conjunto em 

que o esquema organizativo é praticamente o mesmo, sobretudo no desenvolvi-

mento dos três primeiros pisos, em que prolongam as zonas correspondentes. Os 

dois pisos inferiores ao rés-do-chão são ocupados por garagens, estacionamento, 

espaço de arrumos para os diversos pisos e ainda a habitação do Porteiro. 

O rés-do-chão ligado automaticamente à grande galeria, comum ao Bloco B3, 

segue aqui a forma contorcida da torre, forma essa explícita no núcleo central que 

acompanha formalmente esta torção (figura 96). Este núcleo é constituído pelas 

entradas individualizadas das habitações, restaurante e dos escritórios, e ainda 

por uma bateria de casas de banho. Em torno deste núcleo a circulação é envolvi-

da pelos espaços comerciais. 

“Assim, as habitações são servidas por 3 ascensores, os escritórios por 2 e o 

restaurante por um de alta velocidade, além de um ascensor de serviço para as 

habitações e restaurante.”77

A principal entrada do edifício é feita pela larga escadaria que se desenvolve 

no ponto estratégico do Parque, de vários acessos pedonais ou automóveis (figura 

101). 

Os dois pisos seguintes, na continuação do Bloco B3, de escritórios, desen-

volvem-se em torno do mesmo núcleo, nestes pisos ocupados por grandes casas-

-de-banho e zonas de arrumos. Mais uma vez, os escritórios desenvolvem-se em 

diferentes áreas. Também aqui, todos os espaços são pontuados pelas lâminas nas 

fachadas. 

“Como já se afirmou, a partir do 3º andar e até ao 19º, todo o edifício se des-

tina a habitações para venda em propriedade horizontal.”78

O 3º andar, tal como acontece no Bloco B3, é excecional pela existência das 

varandas salientes do volume, mas pousadas na base e por isso menos notórias. 

Tanto no 3º como nos restantes pisos de habitação, distribuem-se em cinco fogos 

nas tipologias mais variadas T1 kitchenette, T2, T3 e T4+1. (figura 105)

Não se pode dizer que haja um piso-tipo mas sim algumas variações, ligeiras, 

77  Memória Descritiva, Porto, 24 de Março de 1972, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

78  idem
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figura 104 e 105 - Bloco B2, planta do piso tipo e 3º piso, escala 1:500 - ao contrário dos blocos 
anteriores, a estrutura do Bloco B2 é mais sentida no desenho das suas plantas; estrutura essa que 
tanto organiza como condensiona os espaços da habitação - com destaque para a desproporção 
sentida entre as áreas dos quartos e salas nas habitações de dimensões mais reduzidas.

figura 106 e 107 - Bloco B2, pisos do restaurante, escala 1:500 - aqui o programa, já não exce-
cional, face ao inicialmente proposto para a torre C3, continua a destacar-se pela posição e altura 
privilegiada multiplicada por dois pisos, abertos em três frentes e fechados a norte pelos serviços; 
já na torre C3 todas as frentes são abertas ao exterior, uma vez que o núcleo de serviços se localiza 
no centro.
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em cada andar que recue ou avance no volume, traduzindo-se na diferenciação 

das varandas, ou nas tipologias com ou menos um quarto. As habitações, 85 no 

total, são muito mais condensadas e não tão claras na junção dos fogos, se compa-

radas à torre C3 do Parque. Aqui as áreas são totalmente aproveitadas, diminuin-

do demasiado, por vezes, os espaços dos quartos, cozinhas e até mesmo salas. As 

zonas de serviço completas, contando com empregada são deixadas apenas para 

as habitações excecionais destes blocos, em T4, contrariando o esquema utilizado 

nos blocos anteriores, em que as exceções eram dadas pelas habitações menores. 

(figura 104)

No entanto, o 19º andar, o último piso de habitações distingue-se pela organi-

zação de apenas dois fogos, em T3, que da mesma tipologia diferem por completo 

nas áreas e esquema organizativo (figura 179). O T3 mais a sul parece ocupar 

quase a totalidade do piso, lembrando ligeiramente, na grande ocupação, a habi-

tação excecional do Bloco C3, que analisaremos mais à frente. 

O ponto mais alto do programa é dado a um espaço de bar e restaurante nos 

últimos dois pisos, que usufruem da vista única que a sua posição permite. Todos 

os espaços são iluminados por panos totalmente envidraçados. O primeiro piso, 

do bar, recua abrindo-se em largos terraços nas fachadas nascente, sul e poente, 

enquanto o segundo avança em largas salas de refeição. A comunicação visual en-

tre os pisos é feita por um grande mezanino, no piso do restaurante. Toda a zona 

de serviços localiza-se a norte, num grande núcleo de cozinhas, arrumos, casas de 

banho e salas de máquinas. (figuras 106 e 107)

Apesar de díspar se comparado com a proposta de Ricca para este mesmo 

bloco, o edifício projetado pelos arquitetos Serôdio e Magalhães Carneiro parece 

ir programaticamente ao encontro do Bloco C3, ainda em parceria com Ricca. O 

último piso de habitação torna-se o mais rico e excecional, e o topo do edifício dá 

lugar a um luxuoso restaurante de dois pisos, à semelhança do Bloco C3 de 1968 

com um salão de festas no último piso, aprovado quatro anos antes da Torre B2, 

em 1972.

Face ao carácter distinto dos outros blocos no Parque, os elementos ainda no-

tórios neste Bloco são os construtivos, bastante claros e presentes no desenho das 

plantas. A sua forma irregular, nos pisos das habitações “que podemos assimilar 
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a um Y de ramos espessos e curtos”. 79 A estrutura destes andares é constituída 

por pilares e paredes ‘cortantes’, de betão armado, localizadas em correspondên-

cia com as paredes divisórias das habitações, afirmados com a sua considerável 

espessura em planta. (figuras 104 e 105)

Organização, desenho de pormenor, escalas e acabamentos são os aspetos 

mais distintos destes dois Blocos, face aos blocos construídos anteriormente e em 

parceria ainda com Ricca, como teremos oportunidade de explorar na análise das 

habitações. A verdade é que na época estes blocos ficaram conhecidos pela redu-

ção de qualidade que as habitações apresentavam, se comparadas aos primeiros 

Blocos do Parque, nomeadamente os Blocos A, fomentando os novos objetivos 

da Sociedade William Graham, já no fim do projeto, em mais lucro, rapidez e 

economia construtiva. 

CENTRO RECREATIVO

O grande Centro Recreativo foi o ponto mais atrativo do projeto e do Parque, 

pela novidade e qualidade que representou, a toda a cidade do Porto. Agostinho 

Ricca ainda entreviu no projeto iniciado em 1973, mas de construção ainda de-

pois de 1975 mas “numa expressão arquitetónica de betão aparente próxima da 

então inaugurada Fundação Calouste Gulbenkian, numa relação também pre-

sente no desenho do jardim.”80 (figuras 110 e 111)

Tanto o volume do clube como do hotel, são e surgem a quem está no jardim, 

calmos e repousantes, não perturbando o cenário nascente pela sua escala mais 

baixa, mais desafogada. A composição caracteriza-se em ambos pelas largas fa-

chas de betão que marcam os pisos dos edifícios e que no caso do hotel vão 

decrescendo até à cobertura. (figuras 108 e 109) Este é ainda pontuado pelos 

resguardos de tom contrastante em cada vão, ritmando a fachada, que quem ad-

mira do jardim, parece combinar hoje com as árvores. O volume do clube, mais 

79  Memória Descritiva, Porto, 24 de Março de 1972, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

80  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p. 175
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figura 112 -  Face à proposta inicial para o centro recreativo, a principal diferença passa pela orien-
tação do auditório: inicialmente paralelo e na continuação do Bloco D, mas finalmente perpen-
dicular ao complexo.

figura 110 e 111 - Fundação Calouste Gulbenkian: as semelhanças entre os dois projetos são claras 
na utilização dos panos horizontais e na sua materialidade bem como uma envolvência mais forte 
de vegetação.

figura 108 e 109 - As fortes guardas horizontais, escuras e salientes, que decrescem para a 
cobertura, são a imagem do Hotel que fecha o Parque a Este da urbanização; hoje abandonado 
passa despercebido a quem entra no Parque, mas visto do jardim continua a ser peça fundamental 
da composição, rematando-o e completando-o.
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baixo, sobe apenas um piso, mas mantém a lógica horizontal do betão, ainda que 

a fachada seja muito mais aberta, em grandes panos de vidro. 

“Porque apesar de só ter duas entradas (ou saídas) automobilísticas, que não 

ligam directamente com a vizinha auto-estrada, o Foco atrai todos os dias uma 

imensa população de turistas, comerciantes e clientes, que apenas desaparece 

quando fecham os pubs.”81

O Centro Recreativo veio revolucionar a ideia de condomínio sendo o pri-

meiro exemplo no Porto com estas características e programas associados a uma 

urbanização. Neste edifício coexistiam um Hotel, um Cinema e Sala de Concer-

tos, um Snack-bar, um Restaurante e um Club Residencial. O conjunto sofreu 

também várias alterações ao longo do projeto: se virmos a primeira maqueta de 

apresentação do Centro, este vem do seguimento direto do Bloco D, e com apenas 

um volume e auditório, parece ter um carácter mais frágil e dependente, se com-

parado com o projeto final. (figuras 112 a 116)

“Este conjunto compõe-se, essencialmente, de um edifício de 6 andares que 

domina a composição pelo seu grande volume, destinado a comércio e residên-

cia, de um outro ligado a este somente de rés-do-chão e que se estende em face 

do jardim fronteiro. Neste, o primeiro piso é ocupado por um restaurante – que se 

estende ora sobre a piscina, ora para aquele jardim oferecendo, portanto, para o 

exterior, perspectivas variadas – por um bar e ainda por uma sala de banquetes 

que se poderá transformar em dancing. Estas últimas peças organizam-se em 

torno de um pátio que se prevê arborizado, e que dará às peças que dele partici-

pam ou aos espaços de circulação um carácter muito intimo.”82

Não é possível, infelizmente, descrever este Centro na atualidade, uma vez 

que hoje o que não está ao abandono, ou vandalizado, já praticamente não existe. 

Deste modo, falar-se-á no passado, com as imagens da época e as descrições de 

quem as assistiu e viveu no seu pleno. 

O Hotel de luxo, de cinco estrelas tinha um total de 58 quartos, com salas de 

estar e convívio bastante desenvolvidas (figura 114). Por aqui passavam as mais 

ilustres celebridades do panorama português, sendo o local de paragem obrigató-

81  SARAIVA, Arnaldo, O sotaque do Porto, Edições Afrontamento, Porto 1996, p.28

82  Memória Descritiva, Porto, 16 de Fevereiro de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 115 e 116 - Mais uma vez o Centro Recreativo segue as linhas ja iniciadas pelos blocos do 
Parque: a tridimensionalidade reforçada pelas saliências e reentrâncias e as fortes linhas horizon-
tais que servem aqui de pano de fundo ao ponto fulcral do Centro, a piscina. 

figura 114 - Planta do hotel e do clube: o constraste dos programas no mesmo piso é claro, o hotel 
à direita, que se desenvolve em torno de um largo átrio de organização e distribuição claras, e o 
clube mais orgânico que se distribui ao longo dos recortes do volume, abrindo-se ora ao pátio 
interno, ora ao jardim do Parque.

figura 113 - Esta mudança de orientação torna o Centro Recreativo ainda mais fechado e intimista, 
como um grande pátio resguardado e mais acolhedor ao programa da piscina e do hotel.
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rio das equipas de futebol antes dos jogos na cidade. Até mesmo o Presidente da 

República Jorge Sampaio terá preferido a sua hospedagem no Hotel do Parque. 

A nascente, o mesmo Hotel abre-se exteriormente às piscinas, rodeadas por um 

jardim. O volume cego do Cinema e do muro de suporte em betão completam 

o conjunto. Da piscina, o Hotel assume-se “aligeirado por panos de calcário 

serrado”, enquanto a “zona de Club é um pano de vidro rematado por faixas de 

betão”. 83 (figuras 115 e 116)

O Club, no primeiro andar, tinha entrada independente com uma escada de lar-

gura desafogada, desenvolvendo-se em volta de um jardim de inverno, que hoje 

quem espreita de fora ainda consegue avistar, e de onde irradiam a sala-de-estar, a 

sala de jantar e duas salas de festas. Era ainda este o responsável da grande ativi-

dade cultural que se fazia, com a organização dos mais diversos eventos culturais, 

como por exemplo os mais conceituados desfiles de moda na cidade. 

O complexo das piscinas “compreende três tanques: o das crianças, o dos 

adultos e a coberta e aquecida que funciona todo o ano e cujo pano de fundo 

é um muro-escultura de José Rodrigues”84 e fazia as delícias de crianças e pais 

residentes do Parque, tanto de Verão como de Inverno.

O Restaurante e Snack-bar, também de entrada privativa, são servidos pelo 

mesmo acesso, com um grande balcão de atendimento, característico do Bom 

Gosto da época. Toda a zona de serviço é comum ao Restaurante e ao Snack-bar. 

As várias entradas para estes principais programas são feitos ao longo do rés-do-

-chão, constituído por uma ampla galeria comercial coberta, de carácter seme-

lhante à galeria dos Blocos B2 e B3, e que já vinha do seguimento do Bloco D. 

A sala de cinema e concertos, de nome Foco, de cerca de 350 lugares, caracte-

rizava-se pela “acústica notável para música de câmara como se pode apreciar 

durante o concerto da Orquestra de Câmara de Cláudio Scimone ou do pianista 

George Demus, entre outros.”85 e foi tido por muitos anos como o melhor Cine-

ma da cidade.

83  RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto Rodri-
gues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p.62

84  ibidem

85  ibidem
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figura 117, 118 e 119 - Vista do jardim de inverno e esquissos das montras da zona comercial: a 
atenção dada aos detalhes e os estudos de pormenor são evidentes ao longo de todo o projeto do 
Centro Recreativo. 

figura 120 e 121 - Vistas das montras do Centro, conferindo ao hall de entrada maior fluidez e 
transparência e uma certa unicidade; hoje com o abandono do hotel são poucas as que se mantêm.

figura 122 e 123 -  Mais uma vez realçamos a importância e riqueza dos detalhes: o estudo e con-
cretização de um tabique que faria provavelmente a divisão para as casas de banho. 

figura 124 e 125 -  Vista do hall de entrada e detalhe de um dos sofás: na fotografia ainda é visível 
uma das caracteristicas montras, conferindo ao espaço um certo ânimo de revista colorida. 

figura 126 e 127 -  O grande Cinema Foco: o ‘glamour’ e o Bom Gosto da época traduzem-se na 
modernidade deste grande espaço, que atraia grande parte da cidade ao Parque Residencial da 
Boavista. 
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No entanto, também foi parte do projeto que sofreu alterações. Inicialmente a 

orientação do cinema era feito no eixo norte-sul e no seguimento da estrutura do 

centro recreativo, como se vê na maqueta inicial (figura 112 e 113), alterando-se 

mais tarde a sua orientação para nascente-poente, rematando o centro recreativo 

e fechando o espaço exterior das piscinas, assim mais abrigado e contido.

O teto da sala, de acústica própria, “foi estudada para melhorar o comporta-

mento sonoro e o revestimento é absorvente, as paredes são de madeira, fazendo 

caixa-de-ressonância com o betão das paredes exteriores” 86. A par da sala, fo-

ram previstos camarins e um escritório; a entrada no cinema é feita por um grande 

e amplo foyer, próprio à grande afluência de que era alvo. A sua inauguração, 

dizem os moradores, terá sido um dos eventos mais chiques na cidade.

À semelhança dos blocos A na riqueza dos pormenores e detalhes disponíveis 

a quando da sua apresentação, também o Centro Recreativo foi alvo de estudos 

mais pormenorizados pelos arquitetos, desde o desenho das montras, aos sofás do 

Hotel e Clube. (figuras 117 a 125)

“Depois, nos 75 mil metros quadrados do Foco há de tudo, ou quase. Além do 

meio milhar de habitações e da centena de escritórios, há uma igreja paroquial, 

só inaugurada em 1981, e anos depois beneficiada com um Centro Social, há um 

cinema, que dizem ser o melhor do país, há um hotel de 5 estrelas, há um Clube 

com salões, galerias, piscinas, sauna, ginásio, há um supermercado, um mini-

mercado, um banco, uma estação de serviço, uma lavandaria, uma agência de 

viagens, um salão de jogos, e há restaurantes, snacks, pubs, uma pastelaria, uma 

bomboneria, uma livraria, uma tabacaria, sapatarias, cabeleireiros de homem e 

de senhora, perfumarias, e muitas lojas e boutiques que alguns dirão careiras, 

mas que ninguém dirá antiquadas e de mau gosto.”87

86 RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto Rodri-
gues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p.62

87 SARAIVA, Arnaldo, O sotaque do Porto, Edições Afrontamento, Porto 1996, p.27
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figura 128 - A imagem sóbria e forte da Igreja de Nossa Senhora da Boavista: o jogo dos três vol-
umes que se destacam da composição, a torre sineira, a grande pala de entrada e o grande vértice 
de vidro, conferem-lhe um carácter único e enigmático.

figura 129 - Na apresentação da primeira maqueta a Igreja surge com a sua torre sineira e pala de 
entrada viradas a sul; o edifício que lhe é adjacente difere igualmente por se organizar em dois 
pátios internos. 

figura 130 - O projeto final vira a entrada e torre a Oeste, para o jardim do Parque, conferindo 
alguns dos aspetos mais característico da igreja, a sua orientação lateral face à entrada, bem como 
a sua planta apelidada de ‘transversal’.
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IGREJA da NOSSA SENHORA da BOAVISTA

A Igreja, com o nome inicial de Paróquia Experimental da Nossa Senhora da 

Boavista, é atualmente denominada Nossa Senhora da Boavista, e foi o último 

conjunto a ser edificado, neste caso, apenas por Agostinho Ricca. Projeto de 1974 

com construção até 1981 foi ainda em parceria com João Serôdio e José Maga-

lhães Carneiro que se apresentou o primeiro projeto para a igreja, à Sociedade de 

Construções William Graham e à Congregação dos Padres Dehonianos, paróquia 

já existente no terreno, antes do início do projeto do Parque. 

“O Centro Paroquial de Nossa Senhora da Boavista faz parte do Parque Re-

sidencial da Boavista. Construído em três fases, compreende a igreja e capelas 

mortuárias, um centro de dia para a terceira idade, um centro de convívio da 

juventude, salas de catequese e residência de padres da Congregação do Padre 

Déhon.”88

Esta primeira proposta localizava a igreja em planta longitudinal, com a entra-

da voltada para o interior do Parque, no entanto, o projeto não foi aceite quer pela 

Sociedade William Graham, quer pela Congregação. Deste modo, esta última 

chama para a concretização do projeto um outro arquiteto, Luiz Cunha mas onde 

a proposta também não correspondia esteticamente ao conjunto em que estava 

inserido, razão pela qual em 1974 a Congregação chama novamente Ricca para a 

concretização do projeto. 

A primeira maqueta, apresentada a quando da introdução do Parque Residen-

cial da Boavista, mostra as diferenças claras entre a primeira proposta, ainda por 

parte dos três arquitetos e a concretização mais tardia de Ricca. Nesta primeira 

maqueta, a Igreja é paralela aos Blocos Tipo A, já pontuada com a grande torre 

sineira e com a longa pala que se abre para o centro do Parque. O conjunto parece 

fechar-se em si mesmo, criando dois pátios internos, solução bastante distinta da 

atual composição. (figuras 129 e 130)

No projeto mais tardio, apresentado por Ricca, a igreja assume uma posição 

lateral quer em relação ao Parque quer em relação à Paróquia. Exteriormente o 

conjunto é marcado pela utilização de betão aparente, já utilizado no Hotel. Tra-

88  RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto Rodri-
gues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p. 70
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figura 131, 132, 133 - A materialidade do betão e a luz no interior da Igreja da Nossa Senhora da 
Boavista são os aspectos mais marcantes do projeto: o betão contradiz a sua natureza ao reforçar a 
leveza do interior que aliada à luz sobre o altar aumentam a sua misticidade e beleza. 
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balho de grande maturidade, numa equilibrada composição assimétrica, mas aus-

tera, uniforme e clara. A entrada é marcada pela grande pala de betão e pela torre 

sineira, contraposta a um grande vitral, saliente, num corpo de planta triangular, 

separados da entrada por um grande pano cego de parede (figura 128). A entrada 

orientada para o centro do Parque mantém-se através da grande pala, mas todo o 

conjunto assume, em planta, uma organização em L (figura 130) ao contrário da 

primeira proposta. 

“Construída em 1975 segundo as directrizes do Concílio do Vaticano II para 

700 fiéis, com Capela do Santíssimo anexa, a Igreja é de betão descofrada apa-

rente em paredes e nos tectos.”89

A igreja distingue-se ainda pela sua organização interna, inovadora e irreve-

rente: a invulgar posição transversal da assembleia em relação ao altar e à zona 

do presbitério; mas sobretudo a entrada principal, que não se localiza na parede 

oposta ao altar, como é normalmente aceite, mas sim na própria parede do altar; 

ainda que não diretamente aberta a esta, uma vez que o batistério o guarda da 

entrada (figura 130). “Existe uma divergência entre a opção por uma localização 

junto ao altar, de modo a ser vista da assembleia, e uma posição junto à porta 

de entrada, metaforicamente associada à entrada na comunidade católica”90. É 

uma posição completamente inovadora. Deste modo, a sua orientação não pode 

ser considerada de planta longitudinal ou central, pelo que se pode “avançar com 

o conceito de planta transversal”91 

Assistimos com este projeto à época mais madura na arquitetura de Agosti-

nho Ricca. Onde o “conhecimento da obra de Mies, de Alvar Alto, de Scarpa, 

entre outros, é inteligentemente apropriado, conformando uma nova expressão 

arquitetónica, verdadeiramente moderna.”92 e que fecha finalmente com mais 

um elemento rico e único, a imagem agora concluída do grande e completo Par-

que Residencial da Boavista.

89   RICCA, Agostinho: projetos e obras de 1948 a 1995, textos de Agostinho Ricca e A.Jacinto 
Rodrigues, Porto: Ordem dos Arquitetos, 2001, p. 70

90  TENREIRO, José Pedro de Galhano, O Grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a 
construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p. 183

91  idem

92  idem
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A Casa

“Qualquer que seja o método de estudo adoptado para a resolução de um 

problema arquitectural o caminho a percorrer será o de elaborar a forma, sem-

pre de dentro para fora, a partir dos espaços e organização que queremos im-

primir à composição, embora a conjugação interior-exterior esteja sempre em 

mente no acto da modelação dos espaços e na sua sequência”.93

De toda a pluralidade referida anteriormente através dos vários blocos cons-

tituintes do Parque Residencial da Boavista e da clara intenção por parte dos ar-

quitetos em atribuir-lhe a maior variedade possível, as habitações do Parque são 

traduzidas na riqueza de opções disponíveis aos diferentes agregados familiares 

que quisessem viver no Foco, não só para as classes sociais mais altas, mas tam-

bém para classes médias, como será analisado nas diversas tipologias. 

O objetivo aqui não será descrever as habitações existentes no Parque, mas 

sim selecionar aquelas que mais e melhor mostram esta diversidade, quer pela 

sua relação com o jardim, quer pela sua localização privilegiada, ou quer ainda 

pela sua organização interna. O facto inicial de não se escolher todas as habita-

ções para serem analisadas, mostra desde já a variedade e as múltiplas opções de 

habitação existentes. Esta análise terá maior ênfase na variação das áreas, que 

mudam significativamente entre habitações por vezes com a mesma tipologia. 

Como veremos, há a tentativa de criar habitações únicas, com condições privile-

giadas de habitabilidade, e também flexíveis na sua estrutura, trazendo à cidade, 

e à habitação em altura, o melhor das casas suburbanas. 

Para melhor entendermos e compararmos os vários fogos, torna-se mais claro 

dividi-los pela sua posição no edifício. Uma vez que o tema do rés-do-chão ou 

da cobertura são bastantes explorados pelos arquitetos, será mais interessante e 

esclarecedora uma análise dividida pelas várias partes dos Blocos. A primeira 

será a habitação-tipo que nos permitirá de um modo mais esclarecedor entender 

as exceções, mas sobretudo as características gerais que fazem a regra do Parque, 

em dimensões, programas e tipologias. 

93  Memória Descritiva,  Porto, 2 de Fevereiro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 134 e 135 - Desenhos de apresentação do primeiro Bloco de edifícios A: tanto o espaço da 
sala como da cozinha mostram a generosidade de áreas que se prevêm disponíveis às famílias, 
repara-se sobretudo na cozinha que se abre num enorme corredor cheio de luz até à fachada. 
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As habitações TIPO

No Parque Residencial da Boavista, as habitações-tipo são aquelas que defi-

nem a estrutura e a regra do Bloco, que apresenta na sua maioria tipologias em T3 

e T4. Como vimos no Bloco A, estas assumem-se mesmo como cartão-de-visita 

do edifício. (figura 134 e 135)

Chamamos ainda habitação-tipo, às habitações situadas entre o rés-do-chão 

e o último piso, em que o mesmo sistema de distribuição, na sua maioria em 

esquerdo-direito, é utilizado como regra para todo o Bloco. No caso em que a 

forma do Bloco é irregular, cada piso é ajustado e redesenhado, não se podendo 

definir um piso-tipo mas sim vários, como acontece com a grande torre B2. 

Estas habitações-tipo são como veremos de seguida, mais claras na sua orga-

nização e distribuição do programa, no seu esquema de circulação e, sobretudo, 

nas áreas mais ajustadas aos Regulamentos (ponto analisado no capítulo 3. Bem-

-Viver). No entanto, mesmo usufruindo dos serviços comuns disponíveis a cada 

edifício (lavandaria, salões de festas, infantário, etc.) estas habitações perdem 

em área exterior própria, ao contrário das generosas varandas da cobertura, ou os 

grandes pátios do rés-do-chão. 

Outro ponto de análise deste capítulo será ainda dado pelas diferenças no de-

senho das habitações que serão sentidas sobretudo com o término da parceria dos 

arquitetos Ricca, Serôdio e Magalhães Carneiro. Esta alteração, aliada a questões 

de economia e redução de custos, e rápida construção, requerida por parte da So-

ciedade de Construções William Graham, será percetível e presente nos Blocos 

B2 e B3, projetados apenas por Serôdio e Magalhães Carneiro.  

A primeira habitação-tipo, e a primeira imagem do Parque Residencial da Bo-

avista, é dada pelo Bloco Tipo A, no conjunto de tipologias em T4 e T3, com 

variações entre as diferentes entradas no Bloco. Estas organizam-se na orientação 

nascente-poente, com quartos a nascente e serviços e sala a poente. O esquema de 

distribuição tem normalmente, como elemento comum, um grande átrio dividido 

por uma peça de mobiliário, associado ao espaço, que permite a divisão entre a 

zona comum e privada da casa. (figuras 136 e 137)
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figura 138 e 139 - Bloco A, habitações tipo 3 e 4, escala 1:250 - entre as tipologias em T4 dos dois 
extremos do Bloco, são de realçar a diferença de área entre ambas; o extremo norte (à direita) usu-
frui de áreas mais desafogadas, mais abertas, enquanto a extremo sul (à esquerda) condensa mais 
os seus espaços, sobretudo se comparados os espaços dos quartos, ou da zona de estar. 

figura 136 e 137 - Bloco A, habitações tipo 1 e 2, escala 1:250 - das plantas destacam-se as grandes 
peças centrais do átrio de distribuição, mesmo dividido de acordo com o programa, representa o 
núcleo central da habitação, tendo quase sempre como charneira uma peça de mobiliário.
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Como veremos com outros exemplos, estes são, talvez, os fogos mais regu-

lares e mais proporcionais se analisados entre as habitações-tipo do Parque. As 

dimensões dos espaços são reguladas e o princípio é percetível e comum entre 

habitações, desde o rés-do-chão ao último piso. 

As habitações centrais em T3+1 organizam-se sempre em hall de entrada, 

átrio de distribuição e em corredor para os quartos. A única variação existente 

passa pelo T3+1 mais a sul, com uma ligeira redução da área da sala de 34m2, ou 

contrário dos 36m2 dos outros T3+1. Este T3 a sul sofre ainda uma variação da 

área de circulação, superior aos restantes, mais aberta e ampla, numa diferença de 

3m2 (figuras 136 e 137). Os serviços organizam-se sempre em copa, cozinha, la-

vandaria e dependências para a empregada, e a habitação é servida por duas casas 

de banho. A área total destas habitações em T3+1 é de 170m2, variando também 

no número total de varandas, em que mais uma vez, a habitação sul dispõe de 

apenas duas, uma em cada frente, traduzidas na tridimensionalidade pretendida 

para a fachada do edifício.

Já as habitações em T4+1 são mais distintas entre si. Com localizações ex-

tremas no edifício, o T4+1 mais a sul tem um total de 196m2, ao contrário do 

topo norte, com 214m2 (figuras 138 e 139). Os espaços da habitação ainda que 

em mesmo número, diferem também em áreas. Em primeiro lugar, os quartos no 

topo sul variam entre 15 a 16m2, enquanto no T4+1 a norte estes variam entre 

15 e 23m2. Fator comum às habitações do Parque, que será sentido nas mesmas 

ou diferentes tipologias, é a diferença significativa que a área da sala pode sofrer 

entre habitações. A sala do fogo a sul tem um total de 38m2 e a sala do fogo 

norte 52m2, abrindo-se a duas frentes. Esta diferença poderá ser percebida pela 

disposição da habitação no topo sul, que sendo a única na entrada lateral do edi-

fício, comporta os acessos verticais, obrigando a um recorte maior nas áreas da 

habitação. Já o T4+1 a norte ganha em clareza e eficácia na sua organização in-

terna, sendo um dos melhores exemplos da boa habitabilidade e arquitetura deste 

Bloco. Serão estes os exemplos mais serenos no Parque e mais contidos dentro 

das áreas normalizadas e sem qualquer espaço excecional como será o caso dos 

quartos em suite, mais comuns noutros Blocos.
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figura 140 - Bloco D, piso-tipo, escala 1:250 - Estas habitações-tipo são caracterizadas tanto pelo 
desdobramento da enorme sala, com a particular mudança de nível, como pelo labirintico jogo de 
circulação em torno da mesma zona-de-estar. 



137

2. O Grande Parque Residencial da Boavista

O Bloco D distribui igualmente as suas habitações-tipo em T4+1 e T3+1, de-

pois da alteração ao projeto, que acrescentava inicialmente um T5+1 ao Bloco 

(figura 142). Este T6+2, agora T5+1, localiza-se no topo sul do edifício e difere 

em tudo dos restantes: com uma área total de 324m2, face os 174m2 do T3+1 e os 

196m2 de um outro T4+1 (figura 141). Estes dois últimos mostram uma propor-

ção mais equilibrada das tipologias, que mantêm o tamanho das zonas comuns, 

como a sala, com a mesma área, variando apenas nos quartos, não só em número 

mas também em dimensão (figura 140). 

“Foram aqui encarados três tipos de habitação que são os que certamente 

mais procura terão dentro das características que se pretende imprimir a este 

centro habitacional.”94 

Como característica dominante estas habitações desenvolvem-se em dois ní-

veis, marcando a diferença no que muitas vezes banaliza a habitação em altura. 

Esta diferença de cota é assinalada no espaço de estar e no corredor dos quartos, 

“efeito que foi procurado de modo a obter uma maior diferenciação entre as 

salas de jantar e de estar”.95

As salas são os espaços mais distintos nestas habitações. Estas multiplicam-se 

em três grandes espaços de átrio (entrada), sala de estar com 35m2 e sala de jan-

tar com 18m2, onde a diferença de cota torna mais aconchegante a zona de estar, 

mais baixa, com lareira, abrindo-se numa larga varanda a poente. 

“É para nós muito importante esta particularidade porquanto nos permite que 

dentro do mesmo espaço – espaço aliás contínuo – se verifique uma separação 

que aqui é nitidamente marcada.”96

No entanto, as grandes dimensões da sala parecem afastar a sala de jantar, 

da iluminação natural. Esta é ainda quebrada pelo espaço de circulação, obri-

gando ao seu atravessamento e tornando-o indefinido. Os espaços de circulação 

assumem-se claramente no átrio de entrada e na zona dos quartos, fator, dizem os 

arquitetos, bastante positivo pois “é de notar que esta disposição de planta permi-

94  Memória Descritiva,  Porto, 16 de Fevereiro de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

95  idem

96  idem
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figura 142 - Bloco D, piso-tipo, escala 1:250 - No projeto inicial era proposto um T6+1 a sul, no 
extremo do Bloco e com posição priveligiada para o Centro Recreativo; a grande e excecional 
habitação usufruia de grandiosas áreas de circulação, aumentando consideravelmente as opções de 
apropriação do espaço.

figura 141 -  Bloco D, piso-tipo: o grande T5+2 do Bloco D (habitação à direita), escala 1:250 - seja 
a enorme dimensão da sua circulação, seja pela grande zona de estar ou ainda pela mudança de 
nível que acompanha as várias zonas da habitação, ou mesmo pelos dois quartos de empregada, 
este é um dos exemplos de maior excecionalidade e complexidade no interior do fogo e sinónimo 
do elevado estilo de vida esperado. 
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te também reduzir aos espaços de circulação.”97

As divisões principais usufruem sempre de varanda e a orientação destes fo-

gos difere, por exemplo, do Bloco A na orientação dos serviços, igualmente a 

nascente, deixando a fachada principal do edifício livre aos espaços de quartos e 

salas, marcação feita pelas varandas ora mais estreitas ora mais largas, respetiva-

mente (figura 140). 

Mesmo em habitação-tipo, é o T5+2 a sul do Bloco que marca este edifício e 

as suas tipologias (figura 141). A alteração feita mostra a redução de um T6+1 de 

enormes divisões, sobretudo no espaço de estar e jantar que se dividem em dois 

grandes salões, unidos por um exagerado átrio, de 3m de largura por 6 de com-

primento. A grande sala de estar, a poente, tem ainda um largo escritório flexível 

e independente desta, se assim se desejar. A sala de jantar vira-se a nascente com 

uma larga varanda e comunica diretamente com a zona de serviços. Os cinco 

quartos são distribuídos em dois átrios ligados mas distintos, diferenciados pela 

alteração de cota, onde o primeiro átrio usufrui de varanda própria sobre o clube 

e as piscinas. As casas de banho são três, nesta zona privada da casa, uma delas 

em suite. (figura 142)

As alterações do projeto para T5+2 mantem os mesmos espaços, à exceção do 

quarto em suite, aqui eliminado. No entanto, as diferenças passam ainda pela dis-

tinção do escritório que se fecha completamente à sala. Esta acrescenta agora um 

recanto em sofá e lareira, no seguimento do degrau que caracteriza este espaço. 

Já no lado nascente a principal mudança, ainda que ligeira, passa pela redução 

da área dos quartos, que perdem a varanda, para o aumento da zona de serviços 

que acrescenta mais um quarto de empregada. Mudança necessária ou pertinen-

te? Esta é uma questão que começava a ser debatida na época, relativamente às 

dependências da empregada nas habitações de mais alto nível. Como exemplo, a 

solução utilizada por Sergio Fernandez e Pedro Ramalho para a Pasteleira, tido 

como exemplo da habitação destinada “a uma burguesia de nível elevado” segue 

os esquemas organizativos e os padrões já habituais aos fogos da época. Estes 

arquitetos privilegiaram “em detrimento das áreas dos restantes compartimentos, 

97  Memória Descritiva,  Porto, 16 de Fevereiro de 1967, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 143 - Bloco B1, piso-tipo, escala 1:250 - Se comparado com os exemplos anteriores do Bloco 
D, a diferença parece surgir sobretudo na circulação, aqui mais condensada e ‘quadrada’ ainda que 
com o mesmo princípio em torno da zona de estar, atravessando-a como nos exemplos anteriores. 
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a sala comum” e procuraram responder já às alterações aos modos de vida e evo-

lução do dia-a-dia familiar, com a “previsível ausência de empregada doméstica” 

que “levará os autores a localizar as suas instalações – banho e quarto – em po-

sição ambígua, de modo a permitir a sua utilização para outros fins. A forma e a 

dimensão dada à cozinha não contemplará a possibilidade de nela se fazerem, em 

boas condições, as refeições diárias, o que de certo modo contradiz as intenções 

implícitas na organização da zona de serviço.”98

Este é um dos poucos exemplos, como veremos a seguir, de uma habitação-

-tipo tão rica nos seus espaços e contrastante com as restantes habitações, já que 

as grandes exceções são normalmente deixadas ao rés-do-chão e, sobretudo, aos 

últimos pisos. 

O Bloco B1 apresenta uma situação bastante semelhante ao anterior Bloco 

D no seu piso tipo: este organiza-se em seis habitações por piso, em esquema 

esquerdo-direito e em tipologias T3+1 e T4+1 (figura 143). As semelhanças com 

o Bloco anterior são claras: as habitações usufruem do mesmo sistema de circula-

ção, com os mesmos quatro átrios que se desenham em torno da grande sala, re-

petição, e ainda na disposição e orientação dos espaços. As salas de estar e jantar 

fazem parte do mesmo recinto, havendo somente a separação simbólica constitu-

ída por dois degraus e uma guarda que delimita a zona de comer, tal como vimos 

anteriormente. Os quartos distribuem-se pelas duas fachadas e são servidos por 

dois quartos de banho. A única diferença entre os dois Blocos reflete-se apenas 

nas áreas: os T4+1 com 230m2 e os T3+1 com 219m2, aumentando em cerca de 

34m e 45m, respetivamente, em comparação com o Bloco D.

Elemento mais uma vez enfatizado nestas habitações-tipo, tal como no Blo-

co D, é a habitação excecional também a sul do edifício. O grandioso T4+2 de 

306m2 distingue-se igualmente pela sua zona de estar, virada a sul, mas com três 

frentes de luz: duas salas de estar, a central e maior com 44m2, uma outra sala de 

estar, a poente, mais pequena e aconchegada, com 16m2, onde a divisão e sepa-

ração é feita também simbolicamente com a diferença de cota dos dois degraus, e 

98  http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/05/os-planos-para-o-portodos-almadas-aos_20.html (em 
Julho 2013)
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figura 144 - Bloco B1, piso-tipo, escala 1:250 - Na exceção do Bloco B1 é mais uma vez a zona 
de estar a parte enfatizada da habitação, neste exemplo esta desfruta de três frentes abertas, uma 
para cada ‘parte’ da sala; há ainda um jogo de niveis, ainda que mais subtil, e a circulação já não 
interfere na zona comum. 
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ainda a sala de jantar, em contacto com a zona de serviços, na frente sul-nascente 

de 32m2, totalizando um total de 92m2 na habitação (figura 144). Este grande es-

paço é ainda reforçado por uma varanda mais generosa que envolve duas frentes, 

nascente e sul, e os quartos usufruem também de duas varandas a poente. Estes 

mantêm relativamente a mesma área dos quartos anteriores, tendo o maior cerca 

de 25m2 e o mais pequeno 13,5m2, servidos por duas casas de banho. Modifica-

-se apenas a sua orientação, desta vez unicamente a poente, ao contrário do que 

era normalmente decidido nos outros Blocos do Parque, enquanto os serviços 

ocupam a fachada nascente. 

 A atenção dada aos pormenores é sentida pelas intenções descritas na Memó-

ria Descritiva do projeto como por exemplo: no átrio dos quartos que é bastante 

espaçoso pela intenção futura de um “armário-roupeiro com cerca de 3 metros”, 

ou ainda os vários equipamentos na zona de serviços, onde a “comunicação di-

recta com a cozinha, a varanda de serviço tem aí instalado o condutor de lixos, 

uma pia de lavar, local para máquina eléctrica de lavar e ainda um armário para 

secagem de roupa”.99 

Fator relevante desta mesma riqueza são os dois quartos de empregada assu-

midos desde o início. Como veremos mais à frente no rés-do-chão deste edifício, 

os quartos de empregada nas habitações mais modestas são contrastadamente 

maiores pela possibilidade de se adaptarem a escritório ou quarto, enquanto nesta 

habitação são assumidos os dois quartos de empregada, de áreas e posições não 

tao flexíveis. 

Se o grande T5+2 do Bloco anterior foi fruto de alterações e afirmações do 

projeto na habitação, este fogo parece assumir-se como a confirmação dessas in-

decisões: os dois quartos de empregada, numa ampla área de serviços, de 52m2, 

a inexistência de suite, ou ainda nos espaços de circulação não tão exagerados.

O Bloco C3 a primeira torre do parque e por isso a primeira resposta mais 

distinta do que até agora foi analisado, distribui-se em três habitações por piso em 

T3+1 e T4+1 e cada uma varia em desenho e organização. Não falamos de uma 

99  Memória Descritiva, Porto, 25 de Julho de 1968, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 145 - Bloco C3, piso-tipo, escala 1:250 - Dada a irregularidade volumétrica do Bloco C3, 
essa mesma irregularidade é sentida nas três habitações tipo, no entanto, realçam-se os dois T3 
pouco semelhantes, em que o inferior (a Este) dispõe de uma frente de luz, quartos mais reduzidos 
e uma sala igualmente mais condensada; e o T3 superior, a Oeste, já usufrui de duas frentes, de 
uma sala mais aberta e de quartos igualmente superiores.  
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ou duas habitações tipo, mas sim três. As áreas variam entre o T4+1 com 250m2, 

e os dois T3+1 com áreas distintas, o mais a poente com 240m2 e a nascente com 

193m2, mostrando uma maior irregularidade entre tipologias. (figura 145) 

“Moradias muito espaçosas, de bom nível, para famílias constituídas por 5 a 

8 pessoas”.100

O grande T4+1 fecha-se a norte, objetivo clarificado na memória descritiva do 

projeto, abrindo-se a nascente e poente, para a sala e os serviços. As circulações 

na habitação distribuem-se num vestíbulo de entrada que alarga ao átrio principal 

e que se liga ao corredor dos quartos, equipados com armário-roupeiro. Questão 

reforçada pela importância atribuída às zonas de circulação na memória descriti-

va, onde dizem ter dado “a amplitude consentânea com a importância das peças 

a servir de modo a poderem ser mobiladas com um certo desafogo.”101 Os três 

quartos de áreas comuns de 18m2 são servidos por dois espaços de banho: uma 

casa de banho completa, e um outro espaço com apenas chuveiro; o quarto em 

suite individualiza a entrada em zona de vestir e tem uma área total de 32m2. 

A sala é a única divisão que dispõe de uma pequena varanda, virada a poen-

te, consequência do próprio conceito tridimensional do edifício, que apenas nos 

últimos pisos explora os vários terraços nas habitações. A grande sala, de 65m2, 

mesmo sem qualquer divisão física, compõem-se em três espaços: a poente, e 

em contacto com os serviços, a sala de jantar, ao centro a sala de estar e curio-

samente, no primeiro espaço de entrada, o escritório, sem qualquer divisória ou 

diferenciação do espaço, justificando a única abertura da sala a norte. Há aqui 

uma oportunidade de flexibilidade na habitação, aproveitando uma maior área 

de sala que poderá dar lugar a mais um quarto ou escritório, se assim se desejar. 

Já os dois T3+1, de orientações diferentes no Bloco, um a nascente outro a 

poente, resultam em duas habitações distintas na sua organização interna, ainda 

que de igual tipologia, situação bastante comum, como vemos, no Parque. No 

entanto, a proporção quartos-sala é diferente, sendo o fogo mais a poente, o mais 

privilegiado em dimensões: com uma sala de 71m2, enquanto o fogo a nascente 

tem 50m2. A circulação do fogo nascente, mais alongada e em L, contrasta com o 

100 Memória Descritiva, Porto, 2 de Fevereiro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

101  idem
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figura 146 - Blocos C1 e C2, piso-tipo, escala 1:250 - As habitações-tipo dos Blocos C2 e C3 carac-
terizam-se pelas suas organizações internas recortadas e extensas: a circulação dos fogos alonga-
se labirinticamente o que se traduz também na redução das áreas dos quartos com as respetivas 
entradas; realça-se ainda, nos fogos inferiores, a sul, as dimensões semelhantes entre os quartos da 
casa e o quarto da empregada.
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paralelismo de corredores no fogo poente, porém mais equilibrado e claro na re-

gularização da área dos quartos e na divisão noite/dia; enquanto o T3+1 a nascen-

te ao colocar a segunda casa de banho quase em contacto com o átrio de entrada 

quebra um pouco esta clarificação. Ainda neste T3+1 realça-se a zona de serviços 

que ocupa uma área de 48m2, quase a mesma da sala, superior às restantes habi-

tações, que variam entre 43 e 50m2, o que numa sala de menores dimensões torna 

esta proporção mais desequilibrada, assumindo os serviços, em planta, uma quase 

maior importância que a própria sala.

As habitações-tipo dos Blocos C1 e C2 desenvolvem-se com a mesma irregu-

laridade entre elas, como no Bloco C3. Distribuídas em três habitações por piso, 

dois T4+1 e um T3+1, assumem o desenho recortado do edifício e aproveitam ao 

máximo as frentes, o que pode resultar em circulações mais labirínticas e espa-

ços/organizações mais recortados. 

Os dois T4+1 dominam a composição com 203m2 (fogo a sul) e 239m2 (fogo 

a norte) e o T3+1 com 172m2 (figura 146). Apesar de mais pequeno, este usufrui 

da sua orientação, virado diretamente para o jardim central do Parque. As dimen-

sões dos espaços já são mais condensadas, se comparados a outros exemplos da 

mesma tipologia. A sala, mais pequena que as analisadas anteriormente tem cerca 

de 40m2 sem qualquer divisão física, mas com a respetiva ligação aos serviços. 

A circulação é labiríntica, reflexo da forma alongada e recortada da habitação. 

Os quartos de áreas consideravelmente mais pequenas variam entre os 10 e os 

14m2 e são servidos por duas casas de banho, uma delas na ligação com o hall de 

entrada. Este é um dos primeiros exemplos de uma habitação mais ‘modesta’, se 

comparada com as anteriores, mas mais normalizada para a classe média.

Os T4+1 completamente díspares localizam-se a norte-poente e a sul-poente, 

igualmente irregulares. Enquanto o fogo mais a sul desenha a circulação também 

longa e intrincada, a habitação a norte desenha-a em U, em torno do átrio exterior 

à habitação. No entanto, a habitação mais a sul, mais privilegiada na sua orien-

tação, é também mais clara na distinção dos espaços, na separação noite/dia, ou 

ainda na definição dos espaços da sala, com 56m2, e na definição do escritório, 

que com parcial divisória para a sala é flexível e claro no seu desenho. Já no T4+1 
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a norte, estes elementos não são tao claros. Organiza três dos quartos a poente, no 

extremo oposto à zona comum e de serviços, definindo um outro quarto adjacente 

à sala, que em desenhos semelhantes noutras habitações, seria o espaço normal 

do escritório. A sala de 60m2 não define fisicamente cada espaço, mesmo que de 

área semelhante e com as duas entradas. Este fogo torna-se menos claro na sua 

divisão noite/dia, mas por outro lado assume uma maior flexibilidade de espaços. 

Os quartos são completamente irregulares e recortados, mas os maiores do piso 

com áreas entre os 10 e os 17.5m2, com um quarto em suite e um deles com 

uma pequena varanda, mas já com uma considerável redução, em comparação 

com exemplos anteriores. Os quartos na habitação sul, mais regulares, mantêm 

as pequenas dimensões, variando entre os 10 e os 13m2, mas sem qualquer suite, 

ou varanda. Estes exemplos mostram o carácter mutável do Parque, nestes casos 

menos extravagantes, em que a pluralidade de opções pode de facto apropriar-se 

à imagem de várias e diferentes famílias. 

O Bloco B3, o primeiro edifício a ser concluído após o fim da sociedade entre 

os arquitetos, revela algumas diferenças nas tipologias e nas preocupações da ha-

bitação. Pela “largura do edifício, 19 metros, a solução usual em que a habitação 

se estende de fachada a fachada, apresentava sérias dificuldades em resolução 

de uma planta equilibrada, provocando na zona central da habitação elevado 

desperdício de espaço em zonas internas, grande extensão das comunicações e 

uma iluminação central bastante deficiente”. 102 Por estes motivos, e para expli-

car a alta densidade habitacional do bloco, “adoptou-se, pois, a solução de uma 

só fachada com todas as dependências bem iluminadas e arejadas, distribuindo 

as habitações menores pelos topos do edifício e localizando na zona central o 

conjunto das habitações de maior área.”103

Estas preocupações refletem-se no regulado e claro desenho de cada habita-

ção, que se organizam em formas simples ao longo do piso. Este, sendo o mais 

longo do Parque, aproveita ao máximo a área de ocupação, resultando num total 

de 14 habitações, com 3 tipologias-tipo, e restantes exceções. A pluralidade e 

102 Memória Descritiva, Porto, 23 de Junho de 1972, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)

103 idem
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figura 147 - Bloco B3, piso-tipo, escala 1:250 - Contrariamente aos Blocos anteriores, as plantas do 
Bloco B3 revelam uma densidade e condensação até agora não visíveis nas habitações do Parque: 
as frentes são aproveitadas ao máximo, e as áreas das salas estranhamente reduzidas e apertadas no 
grande número de quartos adjacentes. 

figura 148 - Bloco B3, piso-tipo, escala 1:250 - As habitações em T5+1 utilizam o mesmo esquema 
dos T4+1, juntando à composição uma suite de proporções talvez exageradas para a habitação; 
mais uma vez o espaço da sala sofre em redução de área e frente de luz, deixando a maior super-
fície para o interior do fogo, aqui também atravessada pela circulação implícita. 
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diversidade das habitações refletem-se entre T5 e T2. Na composição central os 

fogos maiores em T4+1 e T5+1, com 152m2 e 189m2, respetivamente, são de 

grande contraste com as habitações analisadas anteriormente, de igual tipologia 

mas com o dobro da área (figuras 147 e 148). Em ambos, a circulação menos vin-

cada e mais reduzida, como se vê no hall de entrada, quase de dimensões iguais 

à entrada de serviço, faz também o atravessamento da sala até ao corredor dos 

quartos. Um dos quartos, tanto em T4+1 como em T5+1, é colocado do outro lado 

da sala “de forma a servir eventualmente de escritório ou biblioteca”104, mas 

que fecha e condiciona a frente e iluminação da sala de jantar e, por consequên-

cia, a zona de estar mais recuada, dificultando ainda mais a iluminação natural. 

Levanta-se a questão da necessidade da marcação deste quarto extra, ou se, como 

noutros exemplos, se poderia deixar o espaço em aberto e posteriormente cada 

habitante ou agregado familiar poderia ou não fechá-lo. As distinções entre os 

T4+1 e T5+1 são dadas pelo quarto em suite no T5+1, deixando uma casa de 

banho ao serviço dos 4 quatros, enquanto o T4+1 usufrui de duas casas de banho 

para os quatro quartos. As salas, ainda que de desenho semelhante, variam entre 

os 32 m2 no T4+1 e os 38m2 no T5+1. Ainda, este último é atribuído um novo 

espaço, de roupeiros, que surge pela primeira vez como divisão da casa.

Nos limites são colocadas as habitações mais pequenas, cada um com quatro 

habitações, duas delas em T2 kitchenette-tipo, e nos extremos as exceções: a nor-

te dois T2 kitchenette e a sul dois T3 kitchenette (figura 149).

Os T2 kitchenette-tipo, com 73m2 apenas, organizam-se num espaço de sala 

e cozinha, esta última colocada no lado oposto à fachada abre-se à sala e sem 

qualquer luz natural. A sala de dimensões muito mais contidas ganha na fachada 

o mesmo carácter dos dois quartos que a rodeiam. O espaço único de sala e co-

zinha inclui igualmente os espaços de circulação, reduzindo as dimensões desta 

para apenas 13,5m2, quebrando esta habitação o usual esquema de público/pri-

vado e assumindo um carácter mais semelhante a um estúdio ou loft. A própria 

dimensão dos quartos de 11 e 12m2 parece servir mais este propósito, sugerindo 

mais a transformação da habitação, assim mais flexível. É o primeiro exemplo 

104  Memória Descritiva, Porto, 23 de Junho de 1972, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 149 - Bloco B3, piso-tipo, topo norte, escala 1:250 - As exceções do edifício traduzem-
-se neste bloco nas tipologias mais pequenas e reduzidas: enquanto os T2 kitchenette no topo 
assemelham-se mais a T1s kitchenette pela separação de um dos quartos e a ligação do segundo 
quarto à sala; já os T2 kitchenette ao centro parecem seguir mais a lógica de ‘estudio’ pela cozinha 
tipo kitchenette e os dois quartos diretamente acedidos pela sala, usufruindo os três do mesmo 
valor de frente no Bloco.

figura 150 - Bloco B3, piso-tipo, topo sul, escala 1:250 - igualmente contraditórias em relação às 
habitações já estudadas, também as habitações em T3 kitchenette vêem as suas áreas verdadeira-
mente reduzidas: sendo o espaço da cozinha o mais prejudicado, sem iluminação natural igual-
mente em kitchenette, o que para uma habitação em T3 parece ser uma solução demasiado radical. 
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de uma habitação mais modesta nas suas dimensões, e por isso com um carácter 

menos familiar na sua organização, podendo servir melhor duas pessoas ou um 

individuo apenas.  

Também em tipologia T2 mas de solução diferente, são as duas habitações do 

topo norte, que pela sua posição excecional diferem por completo das anteriores. 

Nesta habitação a organização/hierarquização é mais clara, estando a zona priva-

da do quarto principal e casa de banho separados das zonas comuns. Os espaços 

são bastante reduzidos, como os quartos por exemplo de 8 e 9m2. A cozinha de 

dimensões ainda mais reduzidas, 5,3m2, abre-se igualmente à sala, que mais clara 

nos seus limites tem uma área superior de 17,3m2. O segundo quarto, adjacente à 

sala, assume-se mais como divisão extra, de flexível utilização, como escritório. 

Esta habitação assemelha-se mais a uma tipologia em T1 pela individualização 

que faz do quarto principal, e a exposição do segundo quarto na sala. Estas duas 

habitações de topo, ainda que iguais no esquema e organização, variam em áreas, 

tendo a habitação a nascente 55m2 e a poente 61m2, pelo ligeiro alargamento de 

quarto e cozinha.(figura 149)

As duas habitações no topo sul em T3 kitchenette ainda que na mesma po-

sição, respondem de modo diferente na sua organização, de áreas semelhantes, 

entre os 81 e 83m2. A principal diferença é dada na distribuição dos quartos, que 

colocados na mesma frente (sul) têm pontos de acesso diferentes (figura 150). 

Na habitação a nascente a distribuição é feita pelo mesmo corredor, enquanto na 

habitação a poente, o quarto maior é separado dos restantes, acedido apenas pelo 

interior da sala. Como nas tipologias T2 kitchenette, também nestas a cozinha 

abre-se à sala, e a sala, mais aberta na fachada tem uma área de 23,5m2 no fogo a 

poente, e 22m2 no fogo a nascente, perdendo este em área de circulação na liga-

ção aos quartos, enquanto no fogo poente a distribuição é feita imediatamente na 

entrada. Ainda nesta habitação os quartos são irregulares, muito mais pequenos 

que o comum no Parque, com áreas entre os 8 e 13m2 e no fogo a nascente va-

riam entre os 9 e os 12m2. Ambos são servidos por duas casas de banho, uma de 

serviço na entrada, outra de serviço aos quartos. 

Estas casas surgem como o primeiro exemplo de habitações tipo moradias 

mais económicas, mais rentáveis, para mais pequenas famílias, aproveitando e 
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figura 151 -  Bloco B2, piso-tipo, escala 1:500 - Apenas com uma varanda em todo o piso, cada 
habitação consegue mesmo assim usufruir de duas ou três frentes de luz, no entanto em geral os 
espaços tornam-se mais indefinidos, a área da sala perde-se na organização do fogo, e as zonas de 
serviço são reduzidas ao mínimo possível.

figura 152 -  Bloco B2, piso intermédio, escala 1:500 - As habitações mais priveligiadas abrem-se 
em varandas em todas as frentes, mantendo-se a mesma organização interna e indefinição dos 
espaços; a sala do T1 kitchenette a Oeste (em cima) maior que a sala do T3 kitchenette a Este (em 
baixo) ou os quartos dos T1 kitchenette a Norte (à esquerda) de área igual à da sua sala. 



155

2. O Grande Parque Residencial da Boavista

organizando ao máximo sem grande desafogo todos os espaços da habitação. 

Sente-se no entanto um certo contraste, até mesmo na própria organização do 

bloco, das habitações maiores e das mais pequenas, que mesmo símbolo de varie-

dade e pluralidade dividem marcadamente os agregados familiares: são divididos 

por acessos, cada um levando a um núcleo muito próprio.  

No Bloco B2, a grande torre do Parque e caracterizada pelas suas torções, 

recuos e avanços, as habitações surgem do mesmo modo variadas nos mesmos 

avanços ou recuos. Estes pisos expressam-se pela diversidade que apresentam e 

se no Bloco anterior, era sentida a divisão entre tipologias ou famílias-tipo, aqui 

toda essa pluralidade é partilhada no mesmo acesso. 

“Em cada andar, as habitações variam em programa e área, desde a grande 

moradia com um desenvolvimento generoso, até ao pequeno apartamento, mas, 

mesmo neste último caso, com dependências amplas, articulando-se de modo 

a possuírem boa orientação e panorâmica que a forma deste edifício procurou 

facilitar.”105

Estas variações sentem-se nas várias habitações, não havendo apenas um piso-

-tipo mas sim dois, ou três, de ligeiras alterações e variações sobretudo em termos 

de números de quartos, ou áreas comuns. Por este motivo não será necessário 

referir os vários pisos-tipo, mas através de dois,  o piso-tipo e piso intermédio 

serão feitas as principais análises e comparações. 

Nos dois pisos-tipo são 5 as habitações que os definem e a principal diferen-

ça entre eles é feita pelas varandas que rodeiam o piso intermédio (figura 152), 

melhorando significativamente as habitações que delas usufruem. No entanto, 

o piso-tipo (figura 151) atribui esse espaço à habitação, aumentando ao número 

de quartos por moradia. Deste modo, as habitações em T1 kitchenette são fre-

quentes: no piso intermédio, com três exemplos, e no piso-tipo com apenas uma 

habitação; no entanto, são tipologias muito generosas nas áreas dos quartos, de 

quase igual importância em relação com a sala. Assim, o piso-tipo é organizado 

em dois T3, um T2, um T1 kitchenette e um T4+1, ao passo que o piso intermédio 

105  Memória Descritiva, Porto, 24 de Março de 1972, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 152a e b - destaque para as habitações em T1 kitchenette, escala 1:250 - as áreas demasiado 
generosas para a tipologia, constrastam fortemente com as habitações em T3 de salas significativamente 
mais pequenas; no entanto, nos mesmos T1 kitchenette as divisões resultam de espaços mais recortados 
e não tão claros.
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se organiza em três T1 kitchenette, um T2 e um T3. 

Nos dois pisos, mas com destaque ao piso-tipo, os espaços das salas perdem 

importância, como é exemplo o T2 a nascente, com apenas 21m2 e com uma 

área inferior à sala do T1 kitchenette a sul, com 29m2, revelando uma certa falta 

de proporção entre tipologias. É também comum, no que toca aos desenhos das 

áreas, a sua subjetividade, pela circulação sempre inerente nos espaços das salas. 

Os dois T3 são bastantes claros na sua distribuição, usufruindo de quartos um 

pouco maiores, entre os 10 e 15m2, mas de salas pequenas para a tipologia, entre 

os 23 e os 31m2; é de realçar ainda que em ambos apenas uma casa de banho ser-

ve toda a habitação, enquanto no T2 a nascente, por exemplo, são duas as casas 

de banho de que dispõe. Nestas habitações sente-se igual discrepância entre am-

bas, tendo o T3 a sul um total de 100m2 e o T3 a norte apenas 85m2, dimensões 

demasiado reduzidas para esta tipologia.

O único T1 kitchenette do piso serve de tema a todo o Bloco, pela excecionali-

dade que representa no Parque. Este de espaços mais proporcionais, mas despro-

porcionais a outras tipologias, usufrui de uma sala significativa de quase 30m2, 

superior a uma das salas de um T2, de um quarto de 15m2, a maior medida em 

todo o piso, e dispõe da única varando do andar. Em comparação, os outros T1 

kitchenette, mesmo que menores, entre os 57 e 68m2, caracterizam-se pelas gran-

des áreas dos quartos em relação com as salas, sempre favorecidas pelas largas 

varandas; quartos de 17 e 21m2 para salas de 21 e 23m2 (figura 152a) ou ainda o 

T1 a nascente, com quarto mais pequeno, 13m2, mas com uma sala de 28,5m2, 

superior aos T2 e T3 analisados anteriormente. (figura 152b)

Ainda que estes dois pisos se façam de exceções, destaca-se em ambos o T4+1 

de grandes dimensões, mas fisicamente fechado às restantes habitações, pelo seu 

próprio átrio com elevador. O esquema interior é já mais próximo às organizações 

normalizadas nos blocos anteriores. Dispõe de uma sala mais ampla, aberta a 

duas frentes e com divisão para a zona de jantar ligada aos serviços. Esta é a única 

habitação que pelas dimensões ainda implica as dependências para uma empre-

gada, sendo de ressaltar as, talvez exageradas, dimensões do quarto de serviço de 

área igual ou superior aos próprios quartos da casa, entre os 12m2. 

Se na maioria dos Blocos analisados as exceções assumiam-se as de menores 
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dimensões, mais simples e menos privilegiadas, este Bloco é o primeiro a exce-

cionar a habitação de luxo, face às mais comuns, as mais pequenas e económicas.

As habitações no RÉS-DO-CHÃO

As habitações do rés-do-chão, aparentemente prejudicadas por uma maior fal-

ta de privacidade ou segurança, conseguem usufruir no Parque de uma relação 

direta com os pátios ou jardins de cada Bloco quando comuns a todo o edifício, 

ou mesmo, em alguns exemplos, exclusivos a cada habitação; normalmente co-

locados a poente, (com exceção do Bloco D, a nascente, ou no bloco B3 ine-

xistente) estes espaços exteriores tornam mais acolhedora a habitação, à partida 

mais desfavorecida. É também característica a algumas destas habitações uma 

escada própria de acesso à cave. Das várias soluções de rés-do-chão que surgem 

nos vários blocos, o fator comum é esta relação com os pátios ou jardins, com a 

elevação em relação à cota da rua e de uma maior irregularidade face aos outros 

pisos, o que por vezes pode ser um fator positivo, como será o caso do Bloco D, 

com amplos terraços à disposição no primeiro piso de habitação; noutros casos a 

habitação do rés-do-chão consegue garantir as mesmas características dos pisos 

superiores, como é o caso da habitação em T4+1, no Bloco A. 

A primeira análise é feita precisamente no Bloco tipo A. Este bloco caracteri-

za-se por uma grande clareza organizativa, o que a própria volumetria do edifício 

torna possível. Como já vimos, são as primeiras habitações do Parque, e como 

defendem os seus moradores, aquelas com maior qualidade de pormenores e aca-

bamentos. Mais uma vez, por ser o primeiro Bloco do projeto é aquele que mais 

informação apresenta, daí as tipologias serem apresentadas de um modo muito 

mais pormenorizado.

As três habitações do rés-do-chão apesar de semelhantes na sua organização, 

orientação e divisão dos espaços, mostram diferentes soluções sobretudo em ter-

mos de áreas. Estas diferenças são dadas pelas distintas circunstâncias dos três 

fogos, que respondendo a diferentes questões, apresentam diferentes soluções. 
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figura 153 - Bloco A, rés-do-chão, escala 1:250 - Apesar da lógica organizativa e da clareza da 
distribuição destacamos neste exemplo uma certa irregularidade no interior dos quartos, sobres-
saindo o central, pelas suas reduzidas dimensões; ainda em planta é de referir o grande destaque 
da zona de serviço que ocupa uma área considerável da casa. 

figura 154 - Bloco A, rés-do-chão, escala 1:250 - Mais uma vez, peça central da composição, a 
zona de distribuição central surge com alguma importância no desenho da habitação, ainda que 
dividida entre si; os quartos assumem a mesma proporção, usufruindo de uma longa varanda em 
toda a fachada Este. 

figura 155 - Bloco A, rés-do-chão, escala 1:250 - O grande T4+1 representa a imagem-tipo do 
edifício: áreas generosas, divisão e organização dos espaços bastante claras e qualidade habitacio-
nal elevada. 
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O primeiro exemplo é a habitação no topo Sul do Bloco A (figura 153). O 

único fogo da entrada lateral surge deste modo um pouco à parte das restantes 

habitações, por ter um diferente esquema de acesso. A habitação com 175m2 é 

bastante clara na sua organização e divisão entre os espaços privados, comuns e 

de serviço. A exceção é dada pelo terceiro quarto que se fecha a nascente e abre a 

sul. Em tipologia T3+1 quebra a regra do edifício que se desenvolve sempre em 

T4+1 neste topo, mas aqui é recortado pelo átrio da entrada. A habitação para uma 

família de dois ou mais filhos, dispõe de uma casa de banho apenas, fator adqui-

rido à tipologia T3+1, neste bloco. Se comparado com as habitações superiores, 

este fogo em T3+1 usufrui de quartos maiores, dois quartos entre os 18 e 21m2, e 

de uma sala igualmente ampla com os mesmos 35m2 de área das habitações em 

T4+1 superiores. 

Na segunda habitação do rés-do-chão do mesmo bloco, a tipologia ainda em 

T3+1 mostra ligeiras mudanças de área, inferiores face aos T3+1 seguintes, ain-

da que os espaços sejam os mesmos. (figura 154) A habitação com um total de 

162m2 é também clara na sua organização, e já mais semelhante ao restante edi-

fício. No entanto, o átrio é subdividido, com uma pequena antecâmara que liga 

diretamente à cozinha, e esta apresenta uma área muito mais condensada em re-

lação ao piso, a par da sala que também reduz as suas dimensões para 34m2, já 

de encontro aos semelhantes T3+1 superiores. Os quartos são aqui regularizados, 

apresentando a mesma dimensão, onde os menores variam entre os 12 e os 15m2.

Por fim, a habitação no topo norte traduz a organização que o edifício segue 

nos pisos superiores. (figura 155) De extrema clareza e racionalidade, as zonas 

comuns e de serviço ficam a poente, as zonas privadas dos quartos e casas de 

banho a nascente. Como tipologia T4+1, a habitação com 212m2 dispõe de duas 

casas-de-banho de serviço aos quartos, e as áreas são mais proporcionais, dispon-

do também de uma significativa área de circulação. Este T4+1 será provavelmen-

te o fogo que mais segue a lógica do edifício, com uma ligeira diminuição das 

áreas dos quartos, entre os 13 e os 15m2, sensivelmente mais pequenos que no 

T4+1-tipo entre os 15 e os 24m2. 

Neste primeiro exemplo de soluções do rés-do-chão realça-se as pequenas va-

randas que se abrem sobre o jardim a poente, e a frente nascente que mesmo em 
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figura 156 - Bloco B1, rés-do-chão, escala 1:250 - Como já foi analisada anteriormente a grande 
e excecional habitação do Bloco B1 mostra mais uma vez o elevado nível de vida esperado no 
Parque: a enorme sala tripartida, as três frentes de luz e a própria dimensão da zona de serviço - a 
versão moderna da moradia suburbana.

figura 157 - Bloco B1, rés-do-chão, escala 1:250 - Ainda que contrastante com a habitação anterior, 
o fogo em T2+1 desfruta de áreas consideráveis para a sua tipologia, sobretudo na sala de estar; a 
organização dia/noite é aqui enfatizada. 
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sombra (grande parte do dia) se abre e liga em varanda. Para resolver o problema 

da frente nascente diretamente ligada à rua, são criados mais jardins para distan-

ciar esta proximidade, que aliados ao piso inferior e aberto do infantário, impos-

sibilitam a proximidade ou o acesso a estas frentes (figura 51). Já a habitação do 

topo sul joga com a elevação do piso, para responder a esta questão.  

Em contraste com o rés-do-chão A, as soluções apresentadas no Bloco B1 são 

ainda mais diversificadas. O piso que é totalmente ocupado por habitações em 

T3+1 e T2+1, a regra do conjunto, mostram uma maior variação entre as áreas 

comuns de cada habitação. Os T3+1 com 219m2 e os T2+1 com uma área de 

168m2, à exceção do topo norte ligeiramente maior com 173m2. 

Mais uma vez aqui, o topo sul assume-se como a exceção do piso (figura 156). 

Habitação em T4+2 de 306m2, reservada a uma classe social mais elevada, deixa 

o lado sul inteiramente para a zona de estar com um total de 83m2 e dividida cla-

ramente em três espaços, como já analisada na habitação-tipo. Moradia de luxo 

por excelência, as suas dimensões vai mais de encontro às normas utilizadas no 

Parque, como nos quartos, ainda que irregulares, entre os 21 e os 12m2, e onde o 

quarto menor é o único com varanda. A circulação é partida em dois corredores 

distintos, aumentando a fragmentação da habitação, mesmo que seja clara na dis-

posição programática. 

O piso é elevado em relação à rua e rodeado em parte por jardins, abrindo-se 

o topo sul para um pequeno pátio de acesso público, abaixo da cota da rua, o que 

permite um maior isolamento da habitação. 

“As moradias foram projectadas com amplidão, mormente a moradia do topo 

Sul do bloco que já se pode considerar de grande nível e já fora dos tipos corren-

tes que se encontram no mercado de propriedade horizontal.”106

Fortemente contrastado com esta habitação é o fogo em T2+1, com 168m2, 

que se segue na composição (figura 157). Prova da pluralidade de agregados fa-

miliares, ou condições habitacionais distintas que o Parque procurou desenvolver 

e oferecer, este fogo de dimensões consideravelmente mais pequenas, mas bas-

106  Memória Descritiva, Porto, 25 de Julho de 1968, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 158 - Bloco B1, rés-do-chão, escala 1:250 - Entre as duas habitações destaca-se a diferencia-
ção das tipologias face à àrea de cada um dos seus espaços: os dois quartos do T2+1 são mais ge-
nerosos e a sala de estar parece igualar a sala do T3+1 - deste modo o T3+1 parece mais pequeno e 
apertado e menos claro na sua organização.
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tante generosas para a sua tipologia, organiza-se em quartos a nascente e sala e 

serviços a poente. As dimensões dos espaços são mantidas dentro do carácter do 

piso, assumindo os quartos as dimensões de 15 e 16m2 e a sala uma área bastante 

significativa na tipologia, com 49m2. 

A clareza na organização é dada pelo átrio, que como dividido em três partes, 

entrada, zonas comuns e quartos, une e distribui os espaços na habitação. Ainda 

nestas habitações em T2+1 é de referir a escada de acesso à cave no interior de 

cada habitação. (figuras 157 e 158)

“Nas habitações 2, 4, 6 do rez-do-chão o programa é mais reduzido, porquan-

to estas teem uma sala comum mais pequena e somente dois quartos. A organi-

zação da zona de serviço é idêntica à das outras moradias, devendo notar-se que 

se as dimensões que demos ao quarto de empregada são muito maiores que em 

todas as outras é porque pensamos que este possa, no futuro, ser transformado 

em quarto ou escritório”.107 

O núcleo comum são os dois fogos em T3+1 e T2+1 (figura 158), que diferem 

na disposição dos espaços, sobretudo na organização e distribuição, mantendo 

apenas o T3 o esquema dos pisos superiores. O T2+1 mais claro na distribuição e 

espaços de circulação difere por completo, neste mesmo ponto, do T3+1 corres-

pondente: desde o espaço do átrio que se abre para a zona da sala de jantar, até 

à fragmentação do acesso aos quartos, feito num outro ponto da sala de jantar, 

tornam a distribuição quase labiríntica, como já analisado nas habitações-tipo do 

Bloco. A regra T3+1 e T2+1 mantem-se até ao topo norte, verificando-se apenas 

uma ligeira diminuição na área da sala. Este T3+1 mantendo a regra da tipologia 

tem uma área ligeiramente inferior aos superiores, com cerca de 200m2, refletin-

do-se na sala com 61m2 em comparação com as seguintes, de 68m2. 

Mais uma vez, a área ajardinada rodeia as habitações elevadas em relação à 

rua e permite o afastamento em relação à mesma. 

Formalmente distinto dos Blocos anteriores, o edifício-torre C3 caracteriza-se 

pelo tratamento das habitações que tiram o máximo partido das várias frentes do 

107  Memória Descritiva, Porto, 25 de Julho de 1968, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 160 e 161- Bloco C3, rés-do-chão, escala 1:250 - De organização distinta dos exemplos 
anteriores, a habitação em T4+1 desenvolve-se ao longo da mesma fachada (sul) e dispõe de uma 
relação privilegiada com o jardim privado; já a habitação em T3+1 parece surgir um pouco ‘nas 
traseiras’ desta organização, virada a norte-este e sem qualquer ligação ao jardim, ainda que con-
traditoriamente de área superior ao T4+1.

figura 159 - Bloco C3, rés-do-chão, escala 1:500.
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edifício.

A planta do rés-do-chão é clara na tradução formal do Bloco (figura 159). Os 

vários recortes em cada alçado são reforçados aqui pelo desenho da área ajardina-

da que se estende a poente, tornando este rés-do-chão um dos mais confortáveis 

em termos de privacidade e alongando mais uma vez, a experiência da proprieda-

de horizontal com as melhores regalias a que os habitantes podem ter direito. E o 

melhor exemplo disso é a habitação em T4+1 (figura 160) que para além de um 

acesso rápido ao jardim comum, dispõe de uma plataforma jardinada e elevada 

em relação ao anterior. A organização interna traduz os mesmos recortes do edi-

fício e é aqui desenvolvida ao longo da fachada Sul, tirando o partido do jardim 

e fugindo ao lado nascente, da entrada principal. A sala é igualmente dividida em 

dois espaços, com cerca de 57m2, onde a zona de jantar liga diretamente à cozi-

nha, sem o típico corredor de serviço ou copa. Os quatro quartos de áreas seme-

lhantes, entre os 15 e os 17m2, têm desenhos diferentes, acompanhando o recorte 

do edifício e são ligados pelo corredor, igualmente recortado. Dois quartos de 

banho servem os quartos, reforçando aqui a organização e o esquema noite/dia. 

Esta habitação difere ainda das restantes, por não ter o segundo acesso à moradia, 

a entrada de serviço, normalmente ligada à cozinha; no entanto usufrui de um 

acesso exclusivo à cave, pelas escadas no interior da mesma. (figura 160)

No entanto, é de referir a considerável diferença entre as duas tipologias, en-

quanto o T4+1 tem uma área total de 203m2, o T3+1 apresenta uma área superior 

de 230m2, notando-se a desproporção pouco comum até agora. A própria sala da 

habitação T3+1 é superior à anterior com uma área de 64m2. Os próprios quartos 

são nesta segunda habitação maiores se comparados com o T4+1 que num má-

ximo de 17m2 por quarto contrasta com a média de 22m2 dos quartos no T3+1.

Esta habitação em T3+1 usufrui de uma grande entrada de serviço, com um 

grande espaço de arrumos e com um acesso mais rápido ao piso da cave (figu-

ra 161). A habitação organiza os quartos a nascente, sem grande alternativa de 

os retirar da entrada do edifício, e a sala e serviços a poente. Já a circulação é 

praticamente feita em três momentos diferentes, a entrada, a sala e cozinha, e o 

corredor dos quartos. Estes usufruem de duas casas de banho, mais o quarto em 

suíte com a terceira, e com um espaço considerável de vestir. Esta habitação já 
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figura 162 - Blocos C1 e C2, rés-do-chão, escala 1:500 - Em ambas habitações os grandes pátios 
surgem como os elementos de maior importância: de proporções quase semelhantes à própria 
habitação, que parece reduzida nas suas dimensões, como as salas de estar, consideravelmente mais 
pequenas se comparadas a outros exemplos da mesma tipologia. 

figura 163 - Blocos C1 e C2, rés-do-chão, escala 1:500 - Igualmente excecional pela grande área de 
pátio que possui, destaca-se também aqui a redução da área da sala face a exemplos anteriores e se 
comparada com a área dos quartos. 

figura 164 - Blocos C1 e C2, rés-do-chão, escala 1:500 - Esta habitação surge como um dos raros 
exemplos de tipologia T2+1, de dimensões mais reduzidas, mas ainda com instalações para a 
empregada; mais uma vez parece haver uma desproporção entre quartos e sala, talvez compensada 
pelo largo pátio. 

figura 165 - Blocos C1 e C2, rés-do-chão, escala 1:500 - O ‘pequeno’ T1 surge como um dos exem-
plos de maior modéstia no Parque, mais uma vez reforçando a variedade destas habitações; no 
entanto e mesmo de menores dimensões contínua a ser um exemplo generoso em dimensões para 
a tipologia em T1.
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pouco usufrui do jardim, ou sequer do seu enquadramento, no entanto a elevação 

do lado norte é reforçada pela entrada pedonal nos pisos da cave. 

Os Blocos C1 e C2 são os mais distintos no que diz respeito ao tratamento 

do rés-do-chão. Este apresenta-se numa grande base que liga os dois blocos de 

habitações em dois pisos, como analisado anteriormente. 

Organizadas em frentes distintas, cada habitação do rés-do-chão são exceções 

no edifício. Destacamos as habitações em T4+1 (figura 162) que ao usufruirem 

de um amplo pátio orientam o principal programa em torno deste, enquanto os 

serviços assumem uma posição de ‘traseiras’; as áreas são bastantes significati-

vas, com os espaços interiores num total de 295m2 e o pátio exterior de 127m2. 

A área de circulação é considerável, se comparada aos quatro quartos e escritório; 

para além de um grande e irregular átrio principal que se desdobra às várias di-

visões, também o corredor dos quartos tem igualmente uma área considerável. A 

tipologia dispõe ainda de uma suite, mais a respetiva zona de vestir. Estes fogos, 

juntamente com a habitação em T3+1, ainda no primeiro piso, virada a norte 

desfruta da melhor posição nos Blocos, por se fecharem por completo à VCI e 

pela ligação do grande pátio ao jardim central do Parque. Situação de destaque na 

habitação em T3+1 é a grande dimensão do pátio, quase de maior relevância do 

que os próprios espaços interiores (figura 163).

A habitação em T2+1 virada a poente, para a VCI, mas de áreas generosas para 

a tipologia, total de 204m2, e de dois quartos apenas, usufrui igualmente de pátio 

com 67m2 e torna-se mais clara no seu desenho e organização. No entanto, ainda 

que menor e com menos quartos, questiona-se a necessidade das instalações para 

empregada, regra que parece assente apenas em habitações maiores. (figura 164)

No piso seguinte, na ligação dos dois Blocos é de realçar o pequeno T1 (figura 

165) virado a nascente e sem qualquer elemento que caracteriza a habitação de 

luxo: sem quarto de empregada, ou neste caso, o próprio pátio. No entanto, apesar 

da pequena tipologia comparada com os restantes no piso, mas em comparação 

com as habitações em T1 no bloco B2, este T1 com 123m2, contrasta com as 

dimensões dos do Bloco B2 entre os 57 e os 68m2.

No entanto, distingue-se sobretudo os dois fogos em T4+1, cada um com o seu 
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figura 166 - Blocos C1 e C2, rés-do-chão, escala 1:500 - Estas duas habitações representam a 
complexidade e excecionalidade deste rés do chão: a par do pátio exterior, usufruem de um pátio 
interno, privado e intímo conferindo à habitação uma condição única em todo o Parque. 

figura 167 - Bloco D, piso , escala 1:500 - Apesar das habitações manterem o esquema-tipo do 
Bloco, o 1ºandar destaca-se pelos grandes pátios privados que oferece a cada habitação, hoje envol-
tos em vegetação e escurecidos pela mesma. 
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jardim interior, qualificando única e originalmente estas habitações, que a par dos 

terraços exteriores usufruem de um total de área ajardinada considerável (figura 

166). No caso do T4+1 a nascente com 251m2, a área exterior é quase tão impor-

tante como a habitação, com 142m2, como acontece com a habitação adjacente, 

pertencente ao Bloco C2, dispondo de um pátio ainda maior. Já no T4+1 a poente 

destaca-se a grande área da habitação com um total de 340m2, mais 54m2 de pá-

tio exterior; e ainda o desenho da circulação que também aqui intersecta a zona de 

estar, e ganha uma certa importância em planta pelas suas dimensões, reduzindo 

por sua vez a importância da sala de estar. 

Mesmo mais recente, em relação aos blocos anteriores, mas no entanto fora 

da categoria de rés-do-chão, torna-se importante referir também o Bloco D que 

apresenta uma solução única no que diz respeito a qualidade e vivência do espaço 

exterior, através do jardim, ponto explorado e valorizado em pleno no Parque. 

Este Bloco, de rés-do-chão unicamente comercial, responde também à exceção 

do primeiro piso habitacional, neste caso o 1º andar. (figura 167) Os fogos são 

iguais em tipologia e organização nos pisos superiores, não tendo este edifício 

exceções nas habitações. No entanto, o primeiro andar é valorizado pelos gran-

des pátios privados, virados a nascente, que cada habitação tem acesso. Esses de 

cota inferior ao piso da habitação, resguardam-se completamente do Parque, sem 

qualquer ponto de visualização, envolvendo-se apenas com as casas já existentes 

da rua de Azevedo Coutinho, também hoje de forte vegetação. 

As habitações do ÚLTIMO PISO

Os fogos nos últimos pisos do edifício são por excelência as habitações privi-

legiadas nos vários Blocos do Parque. Podem não dispor de jardins privados, mas 

usufruem de amplos terraços, de várias frentes abertas e de pontos de vista únicos 

na cidade. A maior parte destas soluções alia a cobertura à pala que normalmente 

fortalece e remata o edifício, o que pode resultar muitas vezes em áreas reduzi-

das, mas com o benefício de um amplo espaço exterior, coberto e privatizado/

resguardado pela sua altura. Num outro caso, a habitação poderá ser maximizada 



172

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973

figura 168 - Bloco A, último piso, escala 1:250 - Como ponto frequente no Parque, são as hab-
itações do último piso que usufruem normalmente de condições extra nas suas habitações: neste 
exemplo o fogo é aberto em duas frentes por varandas que percorrem as fachadas na sua totali-
dade.

figura 169 - Bloco A, último piso, escala 1:250 - Este fogo mais extenso que o anterior usufrui da 
vantagem de uma sala de estar aberta a duas frentes e com duas extensas varandas que acom-
panham igualmente as suas fachadas, o que se traduz também num sistema de circulação mais 
extenso.

figura 170 - Bloco A, último piso, escala 1:250 - O sistema da habitação anterior é também utili-
zado aqui, com a vantagem da longa varanda que rodeia as três fachadas do edifício; a sala usufrui 
igualmente da sua localização privilegiada abrindo-se às três frentes, mas mais fechada a norte. 
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com a tipologia duplex, exponenciando a definição de ‘moradia’ em propriedade 

horizontal.

 No Bloco tipo A, o desenho do último piso caracteriza-se pelo considerável 

recuo nas habitações, mas em contrapartida por um aumento de dimensões se 

comparadas aos andares-tipo. É um piso de exceção pela redução de fogos, ape-

nas três, e acrescento do programa de secagem das roupas para os habitantes, 

único no Parque. As três habitações em duas tipologias T3+1 e uma em T4+1 so-

frem diversas alterações nas áreas comuns, sobretudo na sala de estar. Enquanto 

o T4 tem uma sala de estar mais pequena, com 46,5m2, os T3 variam mais entre 

si. Semelhantes na circulação às tipologias-tipo dos pisos inferiores, tornam-se 

claras na divisão de zonas comuns e privadas. A orientação é geral no piso, com 

os quartos virados a nascente e a sala e serviços a poente. 

Os dois fogos a Sul distinguem-se nas áreas de circulação, mais alongadas 

no fogo central, e são ambos servidos de três quartos e uma casa de banho. As 

mesmas tipologias diferem em área, em que o T3+1 a sul de 208m2 (figura 168) 

difere do central com 228m2 (figura 169). Esta diferença reflete-se sobretudo na 

sala de estar. Ambos com o mesmo número de quartos, o que à partida implica-

ria áreas semelhantes, se não iguais, apresentam a sala de estar completamente 

diferente: o extremo sul com uma área de apenas 30,5m2, enquanto a habitação 

central apresenta quase o dobro da área, com 52,4m2, privilegiada ainda pelas 

duas frentes de luz.  

Já a habitação a norte, usufrui também do topo livre, ocupado pela sala que se 

dispõe nas três frentes, mas de área inferior às habitações-tipo, com 46,5m2 em 

comparação com as comuns de 52m2. Aqui os quartos são mais reduzidos, entre 

os 13m2, à exceção do quarto mais a sul, com 22,5m2, o maior do piso. A distri-

buição é igualmente mais apertada no átrio de entrada e no corredor dos quartos, 

em contrapartida o segundo átrio de distribuição à sala e aos serviços já assume 

uma área considerável. (figura 170)

As três habitações usufruem de duas a três frentes, completamente abertas, 

mas resguardadas pelas lâminas divisórias entre os fogos. No entanto, é uma 

situação de privilégio face a outras habitações pelas amplas aberturas a toda à 
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figura 171 - Bloco C3, planta do 17ºandar, escala 1:500.

figura 172 e 173- Bloco C3, planta do 17ºandar, escala 1:250 - duas das grandes exceções do Parque 
pertencem a este bloco, em que ambas gozam de uma vista privilegiada e rica em todas as frentes 
abertas das suas fachadas; as grandes dimensões das salas são também uma das suas características 
mais fortes.
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volta e ainda a localização desafogada e desimpedida e dos pontos de vista que 

lhes são oferecidas.  

No Bloco C3, não nos referimos precisamente ao último piso, ocupado pelo 

restaurante, mas sim aos dois últimos pisos de habitações, o 16º e 17º andar, idên-

ticos e de resposta igualmente excecional como tipologia do edifício e do Parque 

(figura 171). Neste piso, ao contrário da distribuição-tipo de três fogos por andar, 

a organização é feita apenas por dois. Em tipologias de T4+1 e T5+1, cada fogo 

usufrui de três frentes, a uma altura significativa, aprimorada por várias varandas 

ao longo das várias divisões, conferindo aos seus habitantes, uma experiência 

única de habitação, mais privilegiada, uma vez que não se perde em área, mas se 

avança em terraços. Sem descorar a orientação dos espaços, ou confundir a orga-

nização das várias frentes, todos os quartos são virados a nascente (figura 171). O 

T5+1 é a maior habitação do Parque com 350m2 (figura 172), enquanto o T4+1 

(figura 173) ainda que mais pequeno, com 305m2, representa um dos maiores do 

Parque na sua tipologia. 

Mais uma vez, o ponto de maior atenção vai para o espaço da sala, amplo e 

aberto, mas diretamente dividido na zona de jantar, ligada aos serviços. Na habi-

tação em T5+1 a sala apresenta uma área de quase 100m2, o que a par da sala do 

T4+1, ligeiramente maior, com 105m2, representam as maiores dimensões destes 

espaços em todo o Parque, de áreas superiores a alguns T1. Com duas ou três 

varandas, estas salas estendem-se por duas fachadas da habitação, dos 13 aos 17 

metros de frente, sendo o espaço de excelência da casa. (figuras 172 e 173)

“As moradias conservam as mesmas características nas zonas de quartos e 

zonas de serviço, mas em contrapartida a zona de estar é muito mais desenvol-

vida, mais variada o que permite várias hipóteses de compartimentação, quer 

seja para aumentar ainda o número de quartos quer para subdividir com fim a 

outra qualquer utilização de acordo com as necessidades ou fantasia dos futuros 

locatários.”108

As zonas de circulação são também consideráveis, mas de resoluções dife-

108  Memória Descritiva, Porto, 2 de Fevereiro de 1970, Arquivo Municipal do Porto (ver anexo 4)
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figura 174 e 175 - Blocos C1 e C2, últimos pisos, escala 1:500 - Os únicos exemplos de duplex do 
Parque, estão presentes nos últimos pisos do Bloco C1 e C2 - caracterizados pelas suas organi-
zações mais labirínticas, ganham a grande vantagem de dois pisos, mais perto ainda da moradia 
moderna, mas sem usufruírem no entanto dos largos terraços do último piso, aqui inacessíveis aos 
moradores.
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rentes, com destaque para o átrio de entrada, que em ambos os casos se desenha 

numa área bastante generosa, mesmo que articulada e dividida para a zona de 

estar e serviços. 

Os quartos são igualmente grandes, onde as áreas rondam aqui os 15 e os 

27m2, mais uma vez superiores à maioria dos quartos estudados no Parque.

Este é talvez o exemplo mais forte no Parque das condições máximas de habi-

tabilidade e qualidade de vida que estas moradias procuravam proporcionar aos 

seus habitantes, de características únicas para um estilo de vida muito acima da 

média, qualificando ao máximo a habitação em altura. 

Outro exemplo distinto de resolução em últimos pisos são as tipologias em du-

plex dos Blocos C1 e C2. O último piso mais recuado mantém e acentua o recorte 

do edifício. O piso inferior de grande variedade tipológica, T4+1 e T1, e T4+1 e 

T5+1 em duplex, tem nestes últimos a sua exceção. Aproveitando este recuo, os 

grandes terraços e a pala que o envolvem, individualizam e privatizam os espaços 

dos quartos no segundo piso da habitação. 

No entanto, à semelhança de uma certa falta de proporção entre tipologias de 

rés-do-chão no Bloco C3, também aqui a mesma é sentida entre os dois duplexes. 

O T4+1 é a habitação maior com um total de 320m2, enquanto o T5+1 apresenta 

uma área de 288m2 e todos os espaços interiores seguem esta proporção. No 

T4+1 a sala tem 68m2 e no T5+1 54m2, os quartos são igualmente superiores na 

habitação em T4+1 variando entre os 16 e os 27m2, enquanto os do T5+1, apesar 

da suite com um total de 40m2, tem uma área de quartos que varia entre os 10 e 

os 22m2.(figuras 174 e 175)

Mais do que o desdobramento em dois pisos, é ainda de referir a alteração 

na organização dos serviços, na habitação do extremo norte/poente, em T4+1: o 

quarto da empregada abre-se ao corredor principal da casa, sem qualquer ligação 

imediata à cozinha, situada no outro extremo da habitação (figura 174). No piso 

superior, os quartos são envolvidos pelo terraço, mas de impossível acesso. Os 

quatro quartos são servidos por duas casas-de-banho, e dispõe ainda de um pe-

queno pátio, entre as habitações, possivelmente para a secagem de roupa. 

A outra habitação, T5+1 em duplex, caracteriza-se pelo desenho recortado da 
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figura 176 - Bloco B3, último piso, escala 1:1000 - O desenho mais ‘condensado’ das habitações 
caracterizam o piso a par do seu recuo para o terraço que o envolve.

figura 177 e 178 - Bloco B3, último piso, escala 1:250 - O contraste entre as duas habitações da 
mesma tipologia: enquanto o T3 kitchenette a sul (inferior à esquerda) se desenvolve em corre-
dor que termina na cozinha, mas sem qualquer serviço de empregada, o T3+1 a norte (à direita) 
desenvolve-se em três frentes, sendo uma delas exclusiva aos serviços, com dependências para a 
empregada e de dimensões desproporcionais para os espaços da casa. 
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circulação no primeiro piso, servindo a sala, e os dois quartos, enquanto o piso 

superior se desenvolve nos três quartos restantes, um deles de grande área em 

suite. Este fogo já não dispõe de qualquer pátio, mas sim de um contacto mais 

direto ao jardim central do Parque, para onde se orienta. 

No entanto, ambas habitações mostram uma outra vertente que maximiza o 

título de propriedade horizontal e o conforto que muitas vezes parece perdido nos 

apartamentos de um piso apenas, trazendo o melhor das grandes casas da perife-

ria: a possibilidade de um bom lanço de escadas. 

Uma outra solução, mas de menos excecionalidade é o último piso recuado do 

Bloco B3. Semelhante à solução do Bloco A, a área do último piso é recuada e 

as habitações reformuladas; não são desenhadas habitações excecionais mas são 

antes adaptadas à nova área, tendo em conta a organização-tipo (figura 176). As 

habitações em T4+2, por exemplo, se nos andares comuns assumem uma área de 

152m2, no último piso reduzem-se para os 123m2, áreas ainda demasiado redu-

zidas para as tipologias em questão. 

As salas que normalmente assumem as alterações mais significativas, mantêm 

neste piso o mesmo desenho e disposição das inferiores, mas com um ligeiro 

aumento de dimensões, passando dos 32m2, para os 35m2. Estas são excecionais 

nas habitações de topo, onde se abrem a duas frentes, mais desafogadas, ao con-

trário do esquema do piso, em que cada habitação tem uma frente apenas. Os T2 

kitchenette do piso-tipo dão lugar a Norte a habitações em T3+1 e T3 kitchenette, 

que com o objetivo de se tornarem mais espaçosas, em relação às inferiores, man-

têm as pequenas dimensões para a tipologia, com apenas 108m2 de área total. 

No entanto, o redimensionamento das áreas torna os quartos mais quadrangu-

lares e mais pequenos se comparados com os quartos mais longos do piso-tipo, ou 

seja o reajustamento não é proporcional. Destaca-se a habitação no extremo sul, 

a nascente, em T3 kitchnette, tipologia que igualmente à adjacente, também em 

T3, não dispõe de qualquer espaço para empregada, e onde os serviços são redu-

zidos ao mínimo, assumindo-se a cozinha como um prolongamento do corredor 

de distribuição (figura 177). Esta situação é contrariada pela habitação em T3+1 

no extremo norte, que já dispõe de uma zona de serviços completa, com quarto 
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fi gura 179 - Bloco B2, último piso, escala 1:500.

fi gura 180a - Bloco B2, último piso, escala 1:250 - O 19º andar é quase 
na totalidade preenchido pelo extenso T4+1, aberto a três frentes: 
mais uma vez o espaço da sala é o ponto chave da habitação, e a 
clareza na organização dia/noite é evidente, atribuida a zona de noite 
exclusivamente a um dos braços da habitação.

fi gura 180b - Bloco B2, último piso, escala 1:250 - Fortemente contrastante é o T3+1, a segunda hab-
itação do piso: de dimensões claramente mais condensadas, destaca-se aqui a forte presença da estrutura 
na planta; em relação aos espaços interiores sente-se novamente a desproporção entre o quarto da 
empregada e os quartos da casa. 
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para empregada e de dimensões semelhantes aos quartos da casa. (figura 178)

Este é um exemplo de uma solução não tão privilegiada em último-piso uma 

vez que não há diferenças mais vantajosas para com a organização geral do Blo-

co. O terraço que envolve todas as habitações é definido como ‘varanda de servi-

ço’ sendo possivelmente a única utilidade que trará à habitação. 

Outra solução semelhante à já apresentada torre C3, é a resposta da grande 

torre do Parque, o Bloco B2 no seu último piso de habitação, no 19º andar (fi-

gura 179). Ao contrário da regra de quatro habitações por piso, este organiza-se 

em apenas dois. No entanto, no exemplo do Bloco C3 as habitações são mais ou 

menos semelhantes, claramente divididas, com ligeiras diferenças de área, mas 

mantendo a proporção nas tipologias de T4+1 e T5+1. Aqui, há uma maior dispa-

ridade entre o T4+1 e o T3+1. A habitação mais a sul (figura 180a) com 273m2, 

dispõe de três quartos principais, em que um deles em suite, de 35m2, permite a 

divisão do quarto, podendo-se atribuir uma tão ampla mas talvez desnecessária 

zona de vestir; temática explorada de modo diferente num outro quarto também 

em suite, com a divisão clara deste espaço; o terceiro quarto notoriamente mais 

pequeno, é o único sem casa de banho própria, mas que dispõe de uma outra que 

fecha este círculo mais privado da casa. Adjacente à grande sala, um igualmente 

largo escritório acede ao terraço que envolve o lado sul da habitação. A sala de 

70m2 aberta a novo terraço, vira-se a poente, e usufrui de uma vista de exce-

lência da cidade do Porto até ao Atlântico. A zona de serviço da casa é também 

alongada, confundindo-se na profusão de elementos e espaços que a constituem: 

cozinha, copa, despensa, rouparia, quarto de empregada e varanda de serviço. 

A habitação em T3+1 a norte-nascente, com apenas 118m2, parece comprimi-

da na grande habitação que a envolve, e que se estende a três frentes diferentes 

(figura 180b). Esta visivelmente mais pequena dispõe de três quartos de áreas 

diferentes, um deles em suite, mas com uma área de apenas 14m2, tendo o maior 

quarto da casa 16,5m2 com acesso a um pequeno terraço. A sala, nitidamente 

mais pequena, ocupa 30m2, menos de metade da anterior, e sem qualquer terraço. 

A zona de serviços é muito mais condensada, dividindo-se apenas em cozinha, 

varanda de serviço, mais as dependências da empregada. 
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Neste exemplo, o ponto de maior privilégio do piso parece ser a sua localiza-

ção face à cidade do Porto, mas em termos de habitabilidade, uma é mais privi-

legiada, pela grandeza da habitação, pelo número de espaços e serviços que tem 

ao dispor, mas sobretudo por todas as frentes que abre em torno da cidade, com 

um panorama inigualável, assumindo-se como ‘mais um caso único’ no Parque 

Residencial da Boavista. 
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“A casa é o nosso canto do mundo”

Família e habitação, 1973, p.67
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 “Morar no Foco era um privilégio! Chegou a altura em que era maior a 

procura do que a oferta! ”109

As condições oferecidas pelo Parque Residencial da Boavista eram na altura 

inigualáveis. Era o espaço perfeito para as crianças, era a nova versão da grande 

casa da periferia com um grande jardim para brincar. Rodeado de liceus, tudo 

estava perto e à disposição. Era um novo e grande espaço, cheio de coisas novas, 

cheio de atrações, com o grande jardim para jogar à bola, com piscina para os 

quentes dias de Verão e para os tempos-livres do Inverno. Eram as modernas lojas 

para as donas de casa, com as boutiques e os cabeleireiros, que permitiam num só 

passeio tratar do bem-estar das senhoras. Eram as mercearias, os talhos, os mer-

cados, que a uma distância de cinco minutos, permitiam rapidamente resolver as 

mais longas tarefas domésticas. Eram os clubes e os pubs que davam aos senho-

res o desafogo no fim do dia de trabalho, era o cinema e a sala de espetáculos que 

ofereciam um serão em família, saída romântica ou entre amigos. Espaço para 

os habitantes, espaço para gente nova, no Parque conhecia-se e reencontrava-se 

gente de toda a cidade. Era espaço de fé e de silêncio, houvesse necessidade e 

prática religiosa, era o orgulho da Nossa Senhora da Boavista bem no centro das 

nossas casas. 

O Parque, o Foco, estava no centro da modernidade, nas luzes da ribalta, no 

último grito da moda. Acompanhava o crescimento. O Parque tinha vida pró-

pria, resultado da combinação social e privada que projetou, pois não se conside-

rou apenas o programa de habitação, mas previu-se os equipamentos coletivos e 

sociais, aliando-se a conceção arquitetónica e transformação social presente no 

modo de habitar, com o conceito de um bairro moderno e de luxo, aberto mas ao 

mesmo tempo autossuficiente. 

 

“Ao arquitecto cabe a possibilidade de definir novos modos de habitar segun-

do os princípios racionalistas, criando cenários que irão, entretanto, encontrar 

alguma resistência por parte da população, usuários ou técnicos.”110

109  Maria Idalina Pina Cabral, habitante atual do edifício São Pedro, no Parque Residencial da Boavista 

110  RAMOS, Tânia Beisl, Os espaços do habitar moderno, p.5
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figura 181 - Estudos do Plano Director da cidade do Porto(em transparência a futura implantação 
do Parque Residencial da Boavista): a pequena escala habitacional que então marcava esta zona era 
definida sobretudo por pequenas casas familiares, dispersas no terreno, sem qualquer planeamento 
urbano. 

figura 182 - Carta Hierarquia Rodoviária, Arquivo do Porto: hoje a escala da mesma zona mudou 
completamente, no entanto como gesto forte que representa, é clara a individualidade que o 
Parque ainda passa na cidade, esta fruto de somatórios e planos parciais ou individuais.
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Apesar de toda a modernidade inerente ao Parque e de todo o entusiasmo que 

esta inovadora urbanização trouxe ao panorama do Porto, ou pelo menos é essa 

a imagem que nos chega hoje, como qualquer elemento novo, também este foi 

inicialmente estranhado e rejeitado, quer pelos vizinhos mais modestos, quer pela 

própria arquitetura portuense ou portuguesa, que apenas referirá o Foco nos anos 

80, no “mais importante livro que nos anos 80 se publicara sobre o Porto”. 111

Gesto grandioso foi para a população vizinha um choque inicial, como se o 

Parque representasse uma bolha estranha que nada tinha a ver com a vizinhança. 

Este choque inicial era resultado do grande contraste habitacional desta zona da 

Boavista, de escala mais pequena e modesta, de longe habituada a grandes torres, 

ou a conjuntos de grandes blocos habitacionais. A grande massa dos edifícios, o 

próprio programa que apresentava e a classe de pessoas que atraia representa-

ram a rejeição e estranheza com que os habitantes vizinhos viam o Parque nos 

seus primeiros anos de existência. Mesmo situado numa zona de plena evolução, 

o Parque Residencial da Boavista veio marcar irremediavelmente o segundo e 

grande anel de expansão da cidade do Porto, representando o limite entre a cidade 

histórica e a sua irrevogável expansão/modernidade. (figuras 181 e 182) 

Hoje o Parque contribui pacificamente para o pano de fundo da grande e forte 

imagem da avenida da Boavista. Um visionário da sua época, um futurista, que 

hoje pacificamente se instala no coração urbano da cidade, como se sempre lá 

estivesse. 

“A habitação coletiva moderna em altura é, então, definida por novas regras 

de organização física estabelecidas em função dos usos e das atividades desen-

volvidas, tanto nos espaços internos da habitação como nos espaços envolventes. 

Passa a considerar-se o modo como as atividades quotidianas dos moradores 

–moradia, trabalho, lazer e deslocações – estão espacialmente organizadas na 

cidade, adoptando a solução do edifício de habitação coletiva como modelo de 

ocupação racional do solo urbano.”112

Seguidor fiel dos paradigmas modernos, o Parque Residencial da Boavista 

111  SARAIVA, Arnaldo, O Sotaque do Porto, Porto: Edições Afrontamento, 1984, p.27

112  RAMOS, Tânia Beisl, MATOS, Madalena Cunha, Estrutura física e social na habitação coletiva: 
brasil e Portugal, p.29
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representa uma exceção no panorama portuense, a par de obras pontuais e igual-

mente excecionais de arquitetura moderna na cidade. No entanto as característi-

cas singulares do Foco, nomeadamente no seu programa coletivo e no desenho 

das suas habitações relacionam-se apenas com poucas outras obras, dificultando 

uma análise comparativa da habitação/urbanização deste tipo na cidade do Porto.

No Porto é a habitação burguesa, mercantilista, o edifício alto, estreito mas 

denso que domina a imagem da cidade, de arquitetura anónima. 

Se por um lado em Lisboa desde cedo se incentivou a construção de novas 

habitações plurifamiliares, sob a imagem de grandes e novos Blocos, como res-

posta comum às necessidades da população, no Porto via-se uma arquitetura mais 

modesta e contida, feita e refeita dos mesmos edifícios, fruto da lenta e pontual 

evolução Moderna na cidade. 

“O processo portuense de formação do tipo de habitação plurifamiliar, ao 

contrário do lisboeta, é um processo que decorre da sobreocupação das casas 

burguesas. É a via pobre, simultaneamente individualista e solidária, de criação 

provisória e casuística de habitação. É a casa burguesa em profundidade, com 

frente estreita, que revela toda a sua capacidade de adaptação.”113

Enquanto no Parque temos o exemplo máximo de habitabilidade, inovado-

ra, moderna, feita de raiz, a maioria da cidade salienta “a tipicidade, a singula-

ridade das soluções arquitetónicas precárias e de recurso, com os seus acres-

centos, remendos, ruínas, e procurando introduzir os valores do funcionalismo 

moderno”114 nas construções já existentes. Conceitos como fluidez de espaço, 

jogo de níveis, tripartição das divisões, descrevem a imagem da habitação de 

luxo, sempre extremamente confortável, que nada tem a ver com a habitação 

popular e comum da cidade. Não é este tipo de habitação que a caracteriza, mas 

antes que a marca. 

Neste capítulo iremos analisar brevemente estes dois contrastes: a exceciona-

lidade do Parque Residencial da Boavista e a regularidade/maioria da habitação 

portuense. 

113 FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense,  as formas 
da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p.226

114 idem, p.227
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Com esta análise pretende-se reforçar as características singulares do Parque, 

nomeadamente nas suas habitações, que para a época representavam condições 

exemplares e elevadas de habitabilidade na cidade. No entanto, como exemplo 

inserido numa cidade de também características excecionais, torna-se relevante 

perceber quais as condições mais frequentes em que viviam a população, num 

extremo oposto do conceito de habitação usado no Parque. 

 “Arquitectura deverá ser sempre realizada em função da época em que se 

vive, e hoje a sua evolução atingiu o maior nível no aspecto funcional, dando ao 

homem os princípios básicos duma vida melhor: higiene, conforto, luz e massas 

verdes”.115

AS HABITAÇÕES PORTUENSES

 “Tal como nas cidades do Norte da Europa, a burguesia do século XVIII e 

da primeira metade do XIX procura sobretudo mais área nas suas casas. Não 

pretende novas soluções arquitetónicas, não questiona as tipologias que habi-

ta. Registam-se inúmeros pedidos de aumento de pisos, passagens de janelas a 

varandas, etc. Mas não temos registo de pedidos de construção de habitações 

plurifamiliares de raiz.”116

O caso único do Parque Residencial da Boavista é a imagem de um modo de 

vida em tudo diferente do ambiente geral da cidade do Porto, também em si úni-

co. As áreas generosas e luxuriantes, o estilo de vida que os próprios programas 

proporcionavam, em tudo são exceções no panorama burguês da cidade. “O tipo 

de habitação plurifamiliar portuense que, na primeira metade do século XX aca-

ba por produzir de forma sistemática, não só respeita como decorre das caracte-

rísticas cadastrais e tipológicas dos modelos pré-existentes. Referimo-nos a todo 

um conjunto de edifícios de habitação com rés-do-chão destinado ao comércio 

115  RAMOS, Tânia Beisl, MATOS, Madalena Cunha, Estrutura física e social na habitação coletiva: 
brasil e Portugal, p.183

116  FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense,  as formas 
da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p.231



194

O Grande Parque Residencial da Boavista, 1962-1973



195

3. O Bem-viver

ou a garagens e com 3, 4 ou 5 pisos de habitação”.117

De facto, o edifício de habitação plurifamiliar só muito tardiamente se inseriu 

na encomenda quotidiana de construção habitacional da cidade. “A tipologia que 

parece ter dominado no Porto até à década de 40 foi a de matriz unifamiliar, 

tendo sido a partir da sua transformação e densificação que se criaram soluções 

plurifamiliares”118

A qualidade de vida que o Parque Residencial da Boavista oferecia em tudo 

se destaca da simplicidade portuense e é exatamente este fator de maior interesse 

de análise. 

“Todos estes factos, com a sua especificidade, são essenciais na caracteriza-

ção da forma urbana do Porto, já que ao serem quantitativamente dominantes 

passa por eles o sentido global de transformação de toda a cidade: continuidade, 

ruptura, indefinição (…) Cada um destes conceitos remete-nos para a avaliação 

arquitetónica e urbana de tipologias de habitação corrente.”119

Como analisamos anteriormente as dimensões das habitações do Parque Resi-

dencial da Boavista, as áreas generosas e por vezes exageradas, constituem uma 

das suas mais notáveis características. No entanto, para uma possível comparação 

entre tipologias de habitação, é necessário perceber quais os mínimos estabeleci-

dos à época, neste caso a todo o país.

E como refere Ricardo Agarez, Portugal distinguia-se pelas reduzidas áreas 

estabelecidas aos espaços da habitação, neste caso de carácter económico. Regu-

lamentado em 1951 era definido “para a satisfação das necessidades mínimas 

de habitabilidade, no que concerne às áreas dos compartimentos do fogo valores 

substancialmente inferiores aos adoptados em média” pelos outros países euro-

peus. “Num fogo com sala, cozinha e dois quartos de dormir, para uma família de 

quatro elementos, a sala comum, que nos estudos referidos tinha 17,6m2 (1948-

49), 18m2 (1957) e 18.8m2 (1959), segundo o R.G.E.U. podia ter como mínimo 

12m2; o quarto principal, que tinha respetivamente 13.4m2, 14m2 e 13.3m2, em 

117 FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense,  as formas 
da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p.231

118 ibidem

119 idem p.242
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figura 183 - O edifício da Rua Mons. Manuel Marinho (escala 1:500) é um dos vários exemplos de 
transformação de um conjunto de habitações unifamiliares num tipo de habitação plurifamiliar 
com duas habitações por piso; essas alterações são feitas pela “substituição das escadas individuais 
por uma caixa  de escadas central e dois saguões”. 

figura 184 - Edifício plurifamiliar das décadas de 
60, 70 e 80 (escala 1:500) - já contemporâneo ao 
Parque Residencial da Boavista, este é um dos 
exemplos mais comuns na cidade; a rigidez da 
estrutura desenha e organiza os espaços da casa 
com toda a economia de meios necessária de 
acordo com os mínimos estabelecidos. 

figura 185 - Enquanto no exemplo anterior as 
dimensões de salas e quartos são praticamente 
as mesmas, neste exemplo contemporâneo já há 
uma distinção e maior hierarquia de espaços; 
factor que se deve ao desafogo de manter apenas 
uma habitação por piso.
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Portugal podia ter a partir de 9m2, assim como o quarto dos filhos, cuja área 

média, nos países europeus, era de 10.8m2, 12m2 e 12m2, respetivamente”. 120

Estes valores revelam a aposta que a legislação portuguesa empregava na casa 

mínima, “o que uma vez mais pode ser justificado pelo objetivo social de permitir 

construção de habitação com áreas mínimas, na expetativa de que a estas corres-

pondessem rendas baixas”121

A figura183 mostra a adaptação de um edifício de habitações unifamiliares 

num tipo de habitação plurifamiliar, com duas habitações por piso, em esquerdo-

-direito. Situação bastante comum e característica na cidade, renovando interior-

mente todo o seu tecido habitacional. Este edifício, na rua Mons. Manuel Mari-

nho, distribui-se em habitações de T1, T2 e T3, mas onde as áreas das habitações 

são constantes, 121m2, uma vez que a variação ocorre apenas na atribuição dos 

espaços a salas ou quartos, dependentes da estrutura do edifício. A sala de estar 

com 14,6m2 enquadra-se nos mínimos estabelecidos, ainda que abaixo do estabe-

lecido a nível europeu (18.8m2), os quartos, estabelecidos em Portugal com um 

mínimo de 9m2, respondem neste exemplo com 11m2 para os mais pequenos e 

16,9m2 para o maior, acima portanto, da média europeia estabelecida. 

Já a figura 184 mostra um ‘edifício plurifamiliar das décadas de 60, 70 e 80’ 

com o rés-do-chão destinado ao comércio e os restantes para a habitação. Na 

figura 184, os fogos em T2 dispõem de uma área total de 96m2, quartos entre os 

11,7 e os 14m2, sala de 17m2 e cozinha de 7m2, também um pouco acima das 

áreas mínimas exigidas. 

As figuras 185 e 186 representam a tipologia de habitação plurifamiliar do-

minante no Porto a partir dos finais de 50 e até finais de 70. A distribuição é feita 

em esquerdo-direito, sala e cozinha numa fachada e quartos na fachada oposta. 

No entanto, a imagem mostra o rés-do-chão em T3 e com um total de 129m2, 

os quartos aproximam-se mais do mínimo estabelecido entre os 9 e os 11m2, 

enquanto a sala tem uma dimensão mais generosa para a tipologia, com 35m2. 

Nestes exemplos, a clareza dos espaços e a sua organização é dada pela ri-

120 AGAREZ, Ricardo Costa, O Moderno revisitado - Habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 
1950; edição da C.M.L.; 2009, p. 72

121  ibidem
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figura 186 - Também contemporânea aos dois exemplos anteriores, esta é a tipologia dominante 
no Porto entre finais do anos 50 e finais de 70 (escala 1:500); através dos alçados já se percebe o 
desenho mais racional e Moderno. 

figura 187 - Edifício para a Avenida Brasil, Fernando Távora, 1956, escala 1:500 - A interpretação 
moderna da casa tipica portuense, o desenho claro da habitação,  a simples distribuição dos 
espaços fazem desta obra de Fernando Távora a passagem entre o que chamamos a arquitetura 
anónima, mas maioritária da cidade, e as principais obras Modernas que se fizeram no Porto - a 
charneira entre dois pontos que queremos aqui culminar no Parque Residencial da Boavista. 
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gidez da estrutura e das dimensões de cada edifício, para alguns casos adaptado 

e reajustado para duas habitações por piso em vez de uma. Os acessos têm um 

papel importante na organização do fogo que ora se divide a partir da caixa de 

escadas, ora se organiza em torno desta. São soluções sem flexibilidade ou grande 

modernidade, mas respondem antes às urgências da população, mais económicas, 

mais modestas, mas imprescindíveis.  

Embora de áreas moderadas e sempre numa tentativa de responder ao mínimo 

exigido, na época, as áreas de habitação mínima por tipologia eram ainda mais 

reduzidas. Atente-se que os mínimos estabelecidos para as diferentes tipologias 

de habitação (REGEU 1951) eram para o T1 de 52m2, para o T2 72m2, T3 91m2, 

T4 105m2 e para o T5 122m2. Contudo, já as áreas recomendadas de acordo com 

cada tipologia eram ligeiramente superiores, com 60m2, 73m2, 106m2, 121m2 e 

159m2 respetivamente. 

No entanto, apesar da simplicidade e genuinidade das habitações portuenses, 

também a sua originalidade poderia dar origem a gestos modernos. Com o mes-

mo desejo de modernidade do Parque Residencial da Boavista, mas adaptado à 

figura e condições da casa portuense, um outro exemplo, que segue as diretrizes 

populares, como uma interpretação nova que não foge e admite as suas raízes, 

é o edifício de habitação na avenida do Brasil de Fernando Távora, de 1956. 

“Exemplo modernista deste tipo clássico, com certeza o último exemplo naquela 

tradição”122

A figura 187 mostra uma habitação em T3 com um total de 150m2, medidas 

já superiores e excecionais à tipologia. Já as divisões internas respondem aos mí-

nimos estabelecidos, com quartos de 8 e 9m2, sala um pouco maior de 24,4m2 e 

cozinha de 13,65m2. A interpretação moderna é sobretudo sentida no desenho da 

fachada, de linhas claras e simples, reforçando o sentido horizontal das varandas, 

conferindo no pouco espaço de frente dinamismo e alguma profundidade. 

“Consolidação completamente nova com linguagem intencionalmente mo-

derna; a capacidade de se reestabelecer o fio condutor entre a obra e a cidade 

122 FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense,  as formas 
da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p. 246
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figura 188 - Comparação entre um edifício plurifamiliar das décadas de 60, 70 e 80 e uma habi-
tação do Bloco C3: Como já estudado anteriormente a excecional sala do Bloco C3 com cerca 
de 96m2 poderia albergar um T2 de área inferior a 100m2: repara-se que em termos de áreas os 
quartos de ambos são semelhantes, mas já as circulações de cada são um dos fatores de maior 
disparidade.

figura 189 - Comparação entre o edifício para a Avenida Brasil de Fernando Távora e uma hab-
itação dos Blocos C1 e C2: Mesmo de caráter moderno, o fogo de menores dimensões (150m2) 
tenta responder a questões muito diferentes deste exemplo do Parque (190m2 de pátio), o desafogo 
e a economia de meios disparam em divergência nestas habitações contemporâneas. 
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sem se prescindir de inovar na contemporaneidade”123

Não esquecendo as áreas analisadas no Parque Residencial da Boavista, em 

que para um:

 T1 as áreas vão dos 57m2 aos 123m2 (média 83m2);

 T2 entre os 55m2 e os 204m2 (média 122m2); 

 T3 com áreas entre os 81 e os 273m2 (média 177m2);

 T4 entre os 123m2 e os 342m2 (média 244m2); 

 T5 entre os 189m2 e os 350m2 (média 275m2)

 E depois destes exemplos em que os T2 tem entre os 121m2 e os 102m2 e os 

T3 129m2, quase que podemos dizer que cada habitação do Parque corresponde a 

duas habitações económicas, populares, e onde as maiores habitações superiores 

a 300m2 dariam três habitações mais económicas e, normalmente, para um agre-

gado familiar maior que aquele que habitaria um apartamento de 300m2. 

Levando esta comparação ao extremo dos grandiosos e/ou atrevidos espaços 

internos do Parque, num exemplo em que só de sala temos 100m2, como ve-

mos na figura 188, do já estudado Bloco C3, poderíamos daí alojar uma família 

de quatro elementos, num T2 de dimensões mínimas/regulamentadas (105m2), 

como vimos na figura 184 de 102m2. Num outro exemplo (figura 189), em que 

neste caso é o pátio o espaço excecional da casa, mais uma vez, este com quase 

200m2, albergaria uma família de seis ou mais elementos, num já agradável T5 

ou T6 (área mínima de 134m2); aqui comparamos as habitações dos Blocos C1 

e C2 com o edifício de Fernando Távora na Avenida do Brasil (figura 187), a 

discrepância entre ambas é sentida tanto no desmesurado pátio e mais uma vez na 

proporção entre circulações.

Podemos ainda referir as grandiosas e por vezes labirínticas zonas de serviços 

que com uma média de 49m2 de área total, seria possível criar uma habitação para 

dois elementos. Aprofundando mais um pouco, em espaços internos, os quartos 

de maiores dimensões do parque, com exemplo da suíte de 40m2 dos Blocos C1 

e C2, representam dimensões que nem uma sala de dimensões normais/regula-

rizadas se atreveria a atingir, uma vez que o já considerável vantajoso seria uma 

123  FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense,  as formas 
da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999  p. 237
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sala de 30m2, área utilizada já nas habitações modernas mais recentes, como no 

edifício de Fernando Távora, na avenida do Brasil.

No entanto, também não esqueçamos que mesmo dentro do Parque, estas são 

habitações excecionais, pelo que as habitações antes dominadas ‘tipo’ ainda que 

mais normalizadas, continuam duplamente superiores às médias/mínimos exigi-

dos nas habitações correntes/económicas. 

 “Inicialmente, o edifício coletivo é adoptado como a tipologia corrente, e 

formalizado através de intervenções pontuais no tecido urbano – obras isoladas 

de realização privada, cujos aspectos inovadores irão trazer alterações signifi-

cativas no cenário habitacional.”124

Não esqueçamos que a par da sua individualidade, o Parque Residencial da 

Boavista exceciona-se sobretudo pelo gesto uno que representa como urbani-

zação, uma vez que as obras modernas mais marcantes na cidade são edifícios 

únicos e individuais, muitas vezes inseridos na apertada malha, consolidada, in-

flexível. 

Podemos dizer que mantêm o Porto a sua imagem mercantilista e burguesa, 

face à lenta e pontual evolução Moderna. Talvez por isso, gestos tão grandiosos 

e marcantes, como o Parque, tenham surgido na cidade, como grito de moderni-

dade.

Uma modernidade ‘Im’ ou ‘Bem’ -posta?

124  RAMOS, Tânia Beisl, Os espaços do Habitar Moderno, p.30
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figura 190 - Bairro de Ramalde, Fernando Távora, 1952-60: A clara organização bem como a eco-
nomia de meios é evidente: para quatro quartos há apenas uma casa-de-banho, as circulações são 
reduzidas apenas a um átrio da zona mais privada dos quartos, uma vez que a sala é atravessada; o 
esquema do alçado em AABCBAA modula tanto a habitação como o edifício, sempre económico 
mas eficiente. 
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“…Deixamos vincado o que, como arquitectos, com emoção sempre devemos 

tentar conseguir: que as nossas obras reunam as condições básicas que contri-

buem para uma existência de alegrias essenciais.” 125

Ainda numa breve análise entre estes dois distintos níveis de habitação, a po-

pular e a de luxo, exploramos um pouco o interior da habitação e as principais 

diferenças no que respeita a sua organização e os seus espaços, com o objetivo 

de interpretar mais uma vez a grandiosidade e irregularidade nas habitações do 

Parque Residencial da Boavista. 

A Modernidade inerente e que se sente nas casas de construção económica 

passa por isso mesmo, pela economia de meios. Meios construtivos, meios es-

truturais, meios sociais. A Moderna organização descrita como noite/dia que tem 

início nos anos 50 126 revela como defende Monique Eleb a tendência para a 

habitação comum que se torna um produto comercial e de poder 127, cabendo às 

casas mais ricas manter o seu estatuto de habitação por excelência com todos os 

conceitos e desejos mais vanguardistas aplicados.

Esta distinção dia e noite é claramente sentida nas novas habitações econó-

micas desta época, em edifícios coletivos, fruto de uma mais clara e económica 

construção e rentabilização de áreas, concentração das casas de banho ou co-

zinhas, quartos de áreas iguais ou proporcionais entre si, distribuições claras e 

curtas, como podemos ver, por exemplo, no projeto para o Bairro de Ramalde, 

de Fernando Távora (1952-60) “a primeira (e diria a melhor) operação de habi-

tação social da Câmara Municipal do Porto”128 (figura 190). A divisão de dia e 

noite é bastante clara e racional, bem como a economia em meios de distribuição, 

reduzida a um átrio na zona dos quartos; bem como a própria organização propor-

cional e modular da fachada de quartos e sala, onde esta se assume com o dobro 

da largura dos quartos (figura 190). Mais uma vez, opondo-se este exemplo de 

125  F. Pereira da Costa – Memória descritiva e justificativa do Projecto, in http://doportoenaoso.
blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html

126  ELEB, Monique, Vu de l’intérieur, habiter un immeuble en île-de-France, 1945-2010,Archibooks + 
Sautereau Éditeur, Paris 2010, p.24

127 idem  p. 23 e 24

128 in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (em Julho 2013)
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figura 191 e 192 - Bairro de Alvalade, Miguel Jacobetty Rosa, 1945-48: Em ambos exemplos, a or-
ganização do fogo não responde diretamente a uma divisão clara de noite/dia ou comum/privado; 
resultado disso as circulações ainda que reduzidas são também difusas, sobretudo no primeiro 
exemplo, uma vez que parecem resultar apenas da soma dos espaços que ligam. 
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habitação económica a uma qualquer habitação do Parque, na mesma tipologia, 

parece ser o Bairro de Ramalde mais racionalmente moderno?

Deste modo, será que podemos falar de uma Modernidade forçada? Não obje-

to de vanguarda mas sim de economia e simplificação, de produto como defende 

Monique Eleb? 

“É preciso, em primeiro lugar, que a casa seja acolhedora e para isso não 

basta que tenha um aspecto agradável (factor subjectivo). É necessário que seja 

bem adaptada às variadas funções da vida caseira…Necessário se torna, em 

suma, que a sua conformação permita reduzir ao mínimo o esforço a dispender 

com os serviços do lar, sem que sofram diminuição quer a comodidade, quer a 

higiene.”129

Um dos pontos de maior interesse que foi surgindo ao longo da análise das 

várias habitações do Parque Residencial da Boavista é a questão da circulação 

ou distribuição. Como vimos em vários exemplos, algumas habitações mais irre-

gulares desenhavam-se em recortados e longos corredores, ou noutras a própria 

escala destes torna-se desproporcional, dada as suas grandes dimensões. Esta 

questão torna-se relevante e interessante se observada no estilo oposto destas 

habitações, as económicas. 

Como analisa Jacobetty Rosa ao aplicar a racionalização e contenção na ha-

bitação de carácter económico através da temática de circulação e distribuição, 

são apresentadas duas plantas (figuras 191 e 192), de programa idêntico, em tipo-

logia T3. Em ambas, as circulações são vistas pelo autor como “mal ordenadas” 

logo “conduzem a uma má movimentação e secundariamente a uma perda de 

superfície útil como resultante da zona de comunicação que deve ser mantida 

desimpedida”130. As questões mais relevantes são, na primeira planta, a localiza-

ção da casa de banho no átrio de entrada, juntamente com a entrada de dois quar-

tos, congestionando este átrio já de si reduzido; na segunda, o congestionamento 

da pequena zona de distribuição, entre casa de banho e quartos.

O autor contabiliza e compara ainda o número de passos, distâncias percorri-

129  Jacobetty Rosa, in 
  http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (em Julho 2013)

130  ibidem
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figura 193 e 194 - Bairro de Alvalade, Miguel Jacobetty Rosa, 1945-48: As soluções propostas 
por Jacobetty ainda que mais claras, tornam-se talvez demasiado diretas, eliminando quase por 
completo a divisão dia/noite, com a organização do programa, e uma vez que os espaços se abrem 
todos para o mesmo corredor, tal como acontecia nos exemplos iniciais.

figura 190 - Bairro de Ramalde, Fernando Távora, 1952-60, planta do piso-tipo
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das e até mesmo ângulos e mudanças de direção para comprovar o longo e com-

plicado sistema de distribuição de ambas habitações. 

“É evidente que se os percursos para o desenvolvimento destas funções forem 

muito longos e tortuosos, isto compromete a regularidade das mesmas funções e 

traduz-se numa perda de tempo e energia. Por outro lado, se as linhas destes per-

cursos se interceptarem — o que significa que os compartimentos afins não estão 

agrupados, — poderá resultar daí embaraço para a vida doméstica e certamente 

dificultará uma boa utilização simultânea de todas as dependências.”131

Deste modo, o autor termina propondo uma solução da mesma tipologia, ago-

ra mais clara, útil e racional (figuras 193 e 194). A organização é simples e óbvia 

e as comunicações entre espaços são reduzidas e reaproveitadas. 

“Para se conseguir este resultado, quanto à ordenação das comunicações, 

houve que fazer uma judiciosa arrumação na distribuição dos compartimentos 

de maneira a colocar junto da entrada as divisões destinadas ao serviço e perma-

nência diurna, e a agrupar os quartos e casas de banho, dando-lhes um acesso 

fácil e lógico.”132

No entanto, com esta clarificação racional da habitação, enquanto no primeiro 

exemplo há uma hierarquia distributiva na casa, mantendo-se uma divisão mais 

ou menos clara de noite e dia, ou melhor social e privado, no segundo exemplo 

todos os espaços da habitação abrem-se para o mesmo espaço de circulação, sem 

qualquer separação ou hierarquia. 

Levantamos de novo a questão, neste caso, de racionalidade forçada. Ganha a 

habitação com esta clarificação ou perde privacidade e o seu carácter ‘agradável 

e acolhedor’ como refere Jacobetty inicialmente? 

“Surtout, faut-il payer l’accès au confort pour tous et certaines belles idées 

abstraites liées notamment au développement durable par la perspective d’un 

logement de plus en plus normé, à l’organisation de plus en plus stéréotypée, de 

moins en moins proche des usages réels de leurs habitants .” 133

131  Jacobetty Rosa, in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html 
(em Julho 2013)

132  http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (em Julho 2013)

133  ELEB, Monique, Vu de l’intérieur, habiter un immeuble en île-de-France, 1945-2010,Archibooks + 
Sautereau Éditeur, Paris 2010, p. 30
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Para fomentar a questão se observarmos a planta tipo do Bairro de Ramalde 

(1952-60) vemos a clareza construtiva e organizativa das habitações. A solução 

em alguns aspetos semelhantes à proposta de Jacobetty, mostra a notória divisão 

noite e dia, e público e privado. É utilizado o mesmo sistema de distribuição, feito 

pelo mesmo espaço de estar, enquanto os quartos se fecham mais claramente na 

sua intimidade (figura 190). Falamos de um exemplo de enorme clareza e racio-

nalidade, onde a própria atenção dada à arrumação passa pela preocupação do 

mobiliário, parte integrante da planta, um dos pontos de constante preocupação 

no que respeita a concentração de superfície livre na habitação. “Os fogos - em 

que não foi esquecida a investigação da ‘Existenzminimum’ dos CIAM - são rigo-

rosamente organizados de modo a reduzir as áreas à sua expressão mínima por 

economia, mas sem por isso perderem qualidade de vida.”134 

134  http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (em Julho 2013)
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figura 195 e 196 - Habitação 5, Bloco A, escala 1:200 - a alteração por parte dos habitantes nem 
sempre é uma opção possível no interior das suas casas, ou por rigidez da construção/habitação ou 
porque simplesmente não há opções disponíveis; neste exemplo do Parque a transformação só é 
possível pela flexibilidade construtiva e  pelo grande desafogo dos espaços, o que permite com uma 
aparentemente simples mudança a alteração de toda a habitação. 
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“Un beau logement est un grand logement”135

Ao tomarmos o Parque como o exemplo oposto a este simples estilo de habi-

tação, a distribuição é deste modo feita em noite, dia e serviços. Um último acres-

cento a um estilo de vida mais complexo, mais intricado, mais rico. A redução 

de meios não existe, a simplicidade e clareza não são obrigatoriamente pontos 

a favor. Não queremos com isto dizer que haja qualquer tipo de desorganização 

programática ou estrutural no Parque, basta observarmos uma vez mais as habi-

tações do bloco A, por exemplo, para percebermos que falamos igualmente de 

uma clareza construtiva e organizativa, não tao económica ou redutora. Quere-

mos com isto propor que, no caso de uma cozinha mais escondida e fechada ao 

resto da habitação, que num mais complexo sistema de distribuição e serviços, 

são questões pressupostas, favoráveis e não negativas. São fruto de um nível de 

habitabilidade mais rico e exigente, logo mais intricado e não de falta de Moder-

nidade e inovação. 

“Há portanto necessidade de flexibilidade do espaço interno da habitação e 

de mobilidade no espaço externo”136

Ainda na tentativa de uma análise minuciosa do Parque Residencial da Boa-

vista e das suas habitações e também no seguimento desta análise distributiva e de 

circulações, o estudo passou ainda pela visita a uma das casas do Parque, no Blo-

co A, em tipologia T4 (figura 195). A habitação ainda em condições originais de 

construção, revela a par de toda a qualidade construtiva que se mantem (caixilhos 

originais melhores que os atuais colocados) a possibilidade de adaptação e flexi-

bilidade dadas aos seus habitantes, não pela flexibilidade obvia de paredes-portas 

que se movem, de quartos que se abrem ou fecham, mas sim pela flexibilidade 

inerente, que uma habitação que não é estática mas sim de desenho e dimensões 

que permitem a remodelação e modificação da casa como a família desejar. Na 

habitação 5 do andar tipo o desenho original é modificado no átrio de entrada em 

que a divisória entre a distribuição privada e a parte pública da casa é eliminada, 

135  ELEB, Monique, Vu de l’intérieur, habiter un immeuble en île-de-France, 1945-2010, (Jean Nouvel)
Archibooks + Sautereau Éditeur, Paris 2010, p. 29

136  Família e habitação / introd. António da Silva Martins ; texto João Lopes Porto, Fernando Tavora, 
Maria Margarida dos Santos Coelho. - Porto : Livraria Telos Editora, 1973, p.70
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figura 197 - Edifício de Costa Cabral, Viana de Lima, 1953: nesta habitação em T2 o conceito de 
circulação não surge como elemento central da habitação, mas sim lateral; neste caso um corredor 
de maiores dimensões serve como espaço de arrumação, disponibilizando armários, mas não com 
o mesmo sentido de flexibilidade da habitação 5, do Bloco A do Parque Residencial da Boavista.
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transformando a distribuição do fogo num grande átrio de 18m2 (figura 196). A 

modificação ‘melhorada’ permite uma maior abertura do espaço de entrada para a 

zona mais privada da casa. O que ao início se poderia pensar fora das normas de 

organização do fogo é neste caso uma questão pessoal do agregado familiar, uma 

questão que cabe ao arquiteto deixar disponível, desenhar mas sem condicionar 

as mudanças no interior da habitação, os desejos e necessidades da família. 

Se anteriormente levantamos a questão de uma maior abertura da habitação 

ao mesmo espaço de circulação e uma quebra na divisão noite e dia, esta parece 

ser menosprezada e desvalorizada, uma vez que coube à família a preferência e 

decisão. 

“Quando se procura ajustar a habitação (dado estático) à família (dado di-

nâmico) torna-se muito delicado o problema da atribuição dum espaço e do con-

trole da permanência ou da mudança da família nesse espaço, de acordo com as 

alterações que, com o sentido de crescimento ou de redução, afectam uma família 

ao longo dos anos. Mas seria bom apesar das dificuldades de toda a ordem, o 

ajustamento dos programas da habitação à dos agregados familiares.” 137

Se realmente a questão se mantiver, parece permanecer como caso de gosto e 

comodidade, se pode ou deve deixar disponível as opções mesmo nas habitações 

mais económicas. E se observarmos o exemplo do Bloco de Costa Cabral (1953) 

poderemos enfatizar esta questão, e o valor flexível da habitação do Parque em 

estudo. Enquanto no Bloco de Costa Cabral, a pré-existência de mobiliário na 

planta, visto por Jacobetty como um elemento que flexibiliza o espaço, parece 

mais condicionado e estático se comparado à planta da habitação 5 no Bloco A 

do Parque (figura 195). O elemento central que divide e caracteriza as duas zonas 

de circulação, uma vez anulado, altera significativamente a habitação, enquanto 

no Bloco de Costa Cabral estas condicionantes são mais subtis e menos flexíveis. 

(figura 197) 

No entanto, se confrontarmos a habitação 5 do Parque à habitação tipo do 

Bloco da Carvalhosa, o mesmo conceito de circulação parece ser aplicado. O 

grande  espaço central de recepção é dividido por uma grande peça de mobiliário, 

137  Família e habitação / introd. António da Silva Martins ; texto João Lopes Porto, Fernando Távora, 
Maria Margarida dos Santos Coelho. - Porto : Livraria Telos Editora, 1973, p.69
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figura 198 - Bloco da Carvalhosa, Arménio Losa e Cassiano Barbosa, 1945-50: a habitação de orga-
nização racional e clara revela o desafogo das generosas áreas de circulação; tal como na habitação 
5 do Parque, também aqui a grande zona central permite uma adaptação do espaço se assim se de-
sejar; ainda que num contexto mais urbano e distinto do Parque, este é um dos melhores exemplos 
de uma habitação de nível superior, que caracteriza as grandes obras singulares que na cidade do 
Porto se fizeram.
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deixando igualmente em aberto a possibilidade de adaptação, se a família assim 

o desejar. (figura 198) Este exemplo, de 1945-50, ainda que anterior ao Parque da 

Boavista, representa já uma habitação de um certo conforto, como são as largas 

zonas de circulação e o grande pátio ajardinado; no entanto revela o seu carácter 

mais ‘modesto’ uma vez que não possui qualquer dependência de empregada e as 

áreas de quartos e salas são mais reduzidas. 

“A construção é racionalizada ao pormenor. Tudo é pensado com armários 

encastrados, como uma célula mínima de um navio e portas de correr que funcio-

nam como elementos que contribuem para uma flexibilidade espacial.”138

Como foi possível verificar nesta habitação, bem como na análise das várias 

habitações do Parque Residencial da Boavista, a flexibilidade mostra-se aqui dis-

ponível aos seus habitantes, não nas características finais e estáveis nos espaços 

já estabelecidos, mas sim nas áreas manobráveis, que no seu ‘exagero’ permitem 

a flexibilidade e mutação dos espaços. A complexidade, recorte e separação de 

distribuições no Parque não é visto como um ponto negativo, mas sim como van-

tagem de maior privacidade ou até mesmo conforto e hierarquia. As grandiosas 

áreas de circulação permitem o aproveitamento de arrumações, e como neste úl-

timo caso de estudo a supressão de circulação se assim se desejar. Nas habitações 

económicas ou burguesas, como analisamos neste capítulo, esta flexibilidade e 

conforto aliadas às grandes áreas das habitações é inexistente, mas ao mesmo 

tempo as soluções racionais ‘modernas’ procuram com limitada margem de ma-

nobra atribuir a cada casa e família um conjunto de soluções e respostas a um 

estilo de vida claramente inferior aos agregados familiares do Parque. A questão 

que prevalece é se de facto essa racionalidade é ou não desejada pelas famílias ou 

se mesmo em soluções menos claras se deveria deixar ao agregado familiar essa 

mesma margem de manobra. 

Esta comparação entre dois distintos tipos de habitação, ainda que breve e su-

138  sobre o bloco de Costa Cabral, in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-
-porto-iv.html (em Julho 2013)
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perficial, neste capitulo, pode de facto permitir vários pontos de aprofundamento 

ou estudos próximos, que ficam aqui por analisar. Neste capítulo pretendeu-se 

uma interpretação de dois pontos específicos escolhidos para analise e compa-

ração - as áreas internas e de circulação do fogo - mas muitos outros pontos de 

estudo ficam em aberto, tantos como os mesmos que o Parque Residencial da 

Boavista coloca na sua variedade de habitações. 

Deste modo e ao longo destes capítulos, o que retemos deste Parque é a sua 

excecionalidade, mas sobretudo a sua intemporalidade. A excecionalidade das 

suas habitações, do seu programa, e do seu conceito de bairro ‘moderno’ aberto 

mas autossuficiente; e a sua intemporalidade, como se os grandes blocos perten-

cessem àquele lugar, onde os seus espaços interiores e exteriores só podem ser 

lidos como um, mas sobretudo porque é uma obra que ao longo dos seus anos de 

existência continua a pertencer ao nosso presente e muito possivelmente ao nosso 

futuro, com a mesma pertinência com que foi projetada e construída na década 

de 60.
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“Repetir nunca é repetir”

Álvaro Siza Vieira, Imaginar a Evidência,  2009
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“Num programa cuidadosamente interpretado, dimensionado e resolvi-

do, com uma modernidade acentuada com o uso do betão aparente, em perfeita 

aderência com o modo de vida e as aspirações da classe social dos seus possí-

veis compradores/moradores, marcou no Porto uma forma e uma fórmula - com 

sucesso - de “fazer cidade”, percursora dos condomínios fechados das décadas 

posteriores. Do mesmo modo, o Parque Residencial da Boavista, corre o risco 

de acentuar a estratificação ou a segregação social, e no limite, o risco de intro-

versão e auto-suficiência que tornam a cidade a soma das suas (melhor ou pior 

desenhadas) partes.” 139

Apesar do atraso comparativamente às obras mais significativas desen-

volvidas na Europa central, os projetos realizados em Portugal constituíram opor-

tunidades únicas de atualização do programa habitacional face aos apelos de uma 

vida nova.  

 Se nas obras de iniciativa privada aplicam-se os princípios do Movimen-

to Moderno na implantação e racionalização do espaço, já nas soluções de habita-

ção social há a tentativa de construir uma vida comunitária que integre habitação, 

espaços coletivos e serviços. Podemos dizer que nestes dois sentidos o Parque 

Residencial da Boavista buscou cada uma destas soluções: a racionalização Mo-

derna no seu modo de habitar e a vida comunitária rica em espaços coletivos e 

serviços.  

 Projetado como uma Unidade de Vizinhança, o Parque prosperou pela 

centralização e controlo de todo o processo construtivo, da propriedade do terre-

no à venda das habitações, passando pelo próprio projeto, construção e sobretudo 

publicidade – elementos concentrados numa mesma empresa e promotor, o Ban-

co Português do Atlântico. No entanto, a nível projetual a obra sofreu altos e bai-

xos nesta aparente unidade: o seu auge com a parceria dos três arquitetos, Ricca, 

Serôdio e Magalhães Carneiro, e o seu declínio com o fim da mesma parceria e, 

por consequência, a própria credibilidade da obra. 

 O Parque Residencial da Boavista assume-se como conjunto habitacio-

139  in http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/05/os-planos-para-o-portodos-almadas-aos_20.html (em 
Junho de 2013)
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figura 195- Bloco tipo A, habitação 5, escala 1:250
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nal único na cidade, tanto na sua composição e programas coletivos, como nas 

aclamadas habitações de luxo. A este conjunto autossuficiente passa a correspon-

der a valorização do espaço público e da sua interligação entre os equipamentos 

coletivos, revelando de um modo inovador uma nova qualidade de vida e por 

consequência um melhorado e renovado modo de habitar, num jogo de diferentes 

escalas (da cidade à habitação) e de íntima relação exterior/interior (casa-terraço 

privado-jardim público)

“Compreender o funcionamento da habitação equivale a interpretar o 

significado que o espaço habitacional tem para aqueles que nele habitam, conhe-

cendo o modo como a habitação é usada. Afinal, ‘as casas são pouco para o que 

queremos delas. Queremos mudá-las, abri-las, queremos pertencer à memória 

que as casas resgatam. Há uma apetência de participação neste gosto do habitar, 

do morar”140

Das habitações do Parque retiramos a excecionalidade e variedade: as 

grandes dimensões, a disposição clara ou intrincada dos espaços e da sua organi-

zação, mas sobretudo e mais evidentemente a qualidade de grandes casas de luxo 

Modernas.

Se em certos aspetos as premissas Modernas são claramente aplicadas, 

noutros estas ficam por clarificar. Começamos por considerar os aspetos marca-

damente modernos nas habitações do Parque Residencial da Boavista: a flexibili-

dade das grandes áreas de salas, quartos, ou quartos-escritórios, o que permitem 

uma disposição mais livre das zonas de estar e podem por consequência mudar 

a conceção do espaço que cada família lhe procurar atribuir. Na habitação 5 do 

Bloco A (figura 195), analisada anteriormente, a família optou por tirar o máxi-

mo partido dos quartos das crianças (de áreas bastante generosas), deixando a 

zona de estar mais livre, sobretudo à noite. Esta duplicação funcional, noturna e 

diurna, traduz tanto o conceito de flexibilidade idealizada na habitação Moderna, 

como a tão desejada e verdadeira apropriação da casa por parte das famílias – so-

lução ou resposta para a falta de ligação entre arquiteto e utilizador.

140  RAMOS, Tânia Beisl, (DIAS, 1992: 125), Espaços do Habitar Moderno, p.6
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figura 146 - Blocos C1 e C2, piso-tipo, escala 1:250

figura 148 - Bloco B3, piso-tipo, escala 1:250
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Ainda na mesma Habitação 5 do Bloco A, um outro exemplo, já referido, 

de apropriação clara reforça a qualidade de flexibilidade que cabe ao arquiteto 

facultar ao utilizador: os grandes espaços de circulação, apontados como aspeto 

negativo na habitação moderna, revelam-se neste exemplo fundamentais para a 

flexibilidade no interior da habitação. Por anulação de um móvel divisório dos 

espaços de circulação diurnos e noturnos, a família ganha um novo e grande átrio 

que une em si toda a distribuição do programa. 

Se nestes exemplos as premissas modernas são claras, o mesmo tema 

de circulação noutras habitações do Parque revela-se mais questionável e talvez 

menos Moderno. Se olharmos mais uma vez para os Blocos C1 e C2 (figura 146), 

os corredores longos e intrincados densificam bastante a habitação ficando aqui 

a questão se falamos de um aspeto positivo ou negativo na arquitetura destas 

habitações.

Se anteriormente se realçaram as grandiosas áreas de circulação como 

imagem do desafogo de espaço e sinónimo de flexibilidade de opções, oferecen-

do mais privacidade à família, dividindo e hierarquizando claramente o progra-

ma, ou ainda permitindo mais espaços de arrumação, por outro lado, esta questão 

de ‘corredor’ nos blocos C1 e C2 é como diz Ricardo Agarez ‘longo, incómodo 

e desgracioso’, uma vez que os espaços de comunicação demasiado grandes e 

os percursos demasiado longos ‘provocam um desperdício e um fracionamento 

da superfície útil e tornam ainda mais difícil o mobilar’. No entanto, mesmo de 

circulações complexas, as habitações destes dois blocos, conseguem manter as 

grandiosas áreas dos espaços interiores, vivem de grandes espaços exteriores pri-

vados e dos arquitetos lemos os mesmos apontamentos de arrumação e mobiliário 

nas plantas, à partida ‘mais difíceis de mobilar’. 

Por outro lado, e passando esta análise de circulações para as habitações 

mais modestas do Parque com vários exemplos nas habitações do blocos B3 (fi-

gura 148), as casas de dimensões mais reduzidas suprimem um corredor ou um 

átrio, fazendo-o pelo atravessamento da sala de estar. Na análise feita anterior-

mente este foi visto como um aspeto negativo, já que a uma habitação pequena 

acumula-se e concentra-se as áreas já de si reduzidas. Mas, mais uma vez este 

pode ser contrariamente um aspeto positivo: ainda como refere Ricardo Agarez, 
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figura 140 - Bloco D, piso-tipo, escala 1:250
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em Moderno Revisitado citando Grifini, nas tipologias menores e para além da 

contração/acumulação de usos, “devem-se dispensar os espaços puramente de 

circulação e sem uma função de acesso imediato a locais, tais como quartos; ao 

grupo noturno acede-se através da zona de estar que absorve o corredor, reduzido 

à forma de antecâmara intima, de ligação entre quartos e instalações sanitárias”. 

Esta questão pode e deve ser aplicada a casas mais modestas e em contextos so-

ciais distintos do Parque, mas uma vez que às habitações do Parque são atribuídas 

um certo nível de luxo, estas habitações mais pequenas parecem ser desfavore-

cidas e negligenciadas. Esta diferença de luxo entre habitações pode ser mais 

facilmente entendida ao re-analisarmos as habitações do Bloco D (figura 140) 

onde se realça igualmente a supressão do corredor na zona de estar, ficando o seu 

atravessamento como ligação aos quartos. Porém, a grande dimensão da sala e 

a sua divisão por diferença de cota aligeira este atravessamento, uma vez que o 

desafogo da habitação assim o permite, mesmo que torne a zona de jantar mais 

ambígua pelo atravessamento a que é forçada. 

“Reconhece-se a validade de dar acesso a quartos a partir da sala co-

mum, como forma de economizar o espaço reservado à circulação, mas consi-

dera-se necessário adicionar, nesse caso, uma porção de área suplementar ao 

living que o compense desse desempenho, de modo a que não se agrave a sua 

exiguidade ou comprometa o seu conforto” 141

A clareza ou ambiguidade das premissas Modernas nas habitações do 

Parque Residencial da Boavista revelam uma realidade bastante distinta se am-

pliarmos estas considerações às habitações de caracter social. Nestas últimas, 

os pontos analisados de áreas desafogadas, circulações longas e complexas, ou 

mesmo grandiosas e flexíveis são pontos seguramente negativos ou simplesmente 

impossíveis de aplicar em habitações sociais Modernas. No entanto, tornou-se 

interessante analisar estas características do ponto de vista da família e do habitar, 

uma vez que os objetivos a alcançar na habitação deveriam passar pelas mesmas 

condições básicas. Hoje podemos distinguir alguns pontos comuns e alcançáveis 

nos dois tipos de habitações aqui comparados - social e de luxo: a divisão dia/

141  AGAREZ, Ricardo Costa, O Moderno revisitado - Habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 
1950, (Relatório das Nações Unidas em 1948-49); edição da C.M.L. 2009, p. 90
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noite no programa da habitação, a regularização e proporção entre os espaços 

do habitar e uma simplificação das zonas de circulação e distribuição. Enquanto 

estas similaridades podem ser aplicadas se observarmos, por exemplo, os Blocos 

tipo A ou o Bloco D do Parque Residencial da Boavista e a habitação-tipo do 

Bairro de Ramalde, outras habitações do Parque não são tao claramente compa-

ráveis, pelo que não podemos afirmar que as habitações do Parque são ou foram 

um dispositivo a aplicar nas habitações de caracter social. 

As habitações do Parque Residencial da Boavista, como gesto único que 

representaram e pela variedade que ofereceram, responderam a um desenho e 

vontade muito próprios, fruto da liberdade de meios disponíveis e dos arquitetos 

que lhe deram nome, com destaque para a grande figura de Agostinho Ricca. As-

sim mais que uma grande obra de urbanismo Moderna, o Parque Residencial da 

Boavista foi e ainda é a soma de uma grande qualidade construtiva, aliada a uma 

grande flexibilidade e liberdade projetual, concedendo-lhe ainda hoje o merecido 

título de obra única e intemporal da cidade do Porto.

 “A flexibilidade entende-se como um grau de liberdade que possibilita 

modos de vida diversos…O fator flexibilidade será levado, nos anos de 1960, 

a novos significados, como mecanismo através do qual o arquiteto permitia e 

fomentava a pluralidade, a tolerância, a informalidade dos novos modos de 

vida”142

 

142  AGAREZ, Ricardo Costa, O Moderno revisitado - Habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 
1950; edição da C.M.L.; 2009, p. 88
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Anexo 1

Discurso de Agostinho Ricca, Porto 5 de Abril de 2001
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Anexo 2

Fotos de construção, anexas à Memória Descritiva do Projecto para o Parque 
Residencial da Boavista, Arquivo Municipal da Câmara do Porto, 

(visitado em Março de 2013)
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Anexo 3

Brochura de apresentação para o Grande Parque Residencial da Boavista, 
Litografia Lusitana, Porto (documento cedido pela arq.ª Helena Ricca, 

em arquivo pessoal de Agostinho Ricca)
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Anexo 4

Memórias Descritivas  dos vários blocos habitacionais do Parque Residencial da 
Boavista, Arquivo Municipal da Câmara do Porto, visitado em  Março de 2013
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BLOCO D
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BLOCO D
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BLOCO D
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BLOCO D
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BLOCO B1
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BLOCO B1
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BLOCO B1
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BLOCO B1
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BLOCO C3
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BLOCO C3
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BLOCO C3
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BLOCO C3
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BLOCO C1 e C2



283



284

BLOCO C1 e C2
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BLOCO C1 e C2



287

BLOCO B3
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BLOCO B3
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BLOCO B3
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BLOCO B3
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BLOCO B2
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BLOCO B2
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BLOCO B2
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Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho 

Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 31

18. Torre do Montepio Geral, rua Júlio Diniz, Agostinho Ricca, 1961 – implantação, em: http://doportoenaoso.blogspot.

pt/2011/05/os-planos-para-o-portodos-almadas-aos_20.html

19. Parque Residencial da Boavista, 1962 – fotografia do terreno, antes da construção em: Arquivo Municipal da Câmara 

do Porto, Memórias Descritivas e Desenhos do Projeto para o Parque Residencial da Boavista: edifícios da rua Eu-

génio de Castro, rua Azevedo Coutinho e rua Afonso Lopes Vieira, Câmara Municipal do Porto (visitado em Março 

de 2013)

20. Plano Auzelle Volume II – Estado Actual da Cidade de 1959 (detalhe) em: Plano Director da Cidade do Porto, Gabi-

nete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 1961

21. Plano Auzelle Volume II – ponto 7.1.1.1 Situação Actual dos Espaços não construídos, em: Plano Director da Cidade 

do Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 1961

22. Plano Auzelle Volume II – ponto 3.2.4.1 Novas Unidades Residenciais e Delimitação de Equipamento, em: Plano 

Director da Cidade do Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal 

do Porto 1961

23. Plano Auzelle Volume II – ponto 5.1.1.4 Comércio e novos Centros Comerciais, em: Plano Director da Cidade do 

Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 1961

24. Plano Auzelle Volume II – ponto 9.1.2.9. Circulação e Proposta da futura rede de circulação, em:  Plano Director da 

Cidade do Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 

1961

25. Plano Auzelle Volume II – Sistemas Viários do Plano Director e do Plano Regulador, em: Plano Director da Cidade do 

Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 1961

26. Plano Auzelle Volume II – Plano Director da cidade, planta de Novembro de 1959, em: Plano Director da Cidade do 

Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto 1961

27. Hotel D. Henrique, de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos, 1973 – fotografia, em: http://www.hoteldomhenrique.pt/

28. Piscinas das Marés, Leça da Palmeira, Álvaro Siza Vieira, 1959-70, fotografias da entrada, em: http://www.flickriver.

com/photos/lf_seo/tags/le%C3%A7adapalmeira/ e http://www.pinterest.com/pin/342203271655997407/ 

29. Edifício de Habitação na rua João de Deus, Viana de Lima e Agostinho Ricca, 1947 – fotografia do edifício, em: 

TENREIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a construção do racio-

nalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p. 58

30. Edifício de Habitação na rua João de Deus, Viana de Lima e Agostinho Ricca, 1947 – desenho da fachada do edifício, 

em: TENREIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a construção do 

racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p. 58

31. Conjunto de quatro casas na rua Rui Faleiro, Agostinho Ricca, 1951 – Planta e fotografia do conjunto, em: TEN-

REIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a construção do racional-
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ismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.94

32. Edifício no ângulo sudoeste da Rua de Ceuta, Agostinho Ricca, 1951 – desenho da fachada e fotografia do edifício, 

em: TENREIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a construção do 

racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.94

33. Edifício da rua Dr. José de Figueiredo, Agostinho Ricca, 1952 – Planta e fotografia da habitação, em: TENREIRO, 

José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos modernos: a construção do racionalismo por-

tuense, Porto: FAUP 2008, p. 112

34. Edifícios entre a rua Sá da Bandeira e Gonçalo Cristovão, Agostinho Ricca e Benjamim do Carmo, 1955 – Desenhos 

e fotografias do conjunto, em: TENREIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos 

modernos: a construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p. 130

35. Edifícios da rua Júlio Dinis e Praça Mouzinho de Albuquerque, Agostinho Ricca e Benjamim do Carmo, 1956 – foto-

grafias do conjunto, em: TENREIRO, José Pedro de Galhano, O grupo ODAM: organização dos arquitectos moder-

nos: a construção do racionalismo portuense, Porto: FAUP 2008, p.132

36. Torre do Montepio Geral, rua Júlio Diniz, Agostinho Ricca, 1961 – planta da cave e planta do piso-tipo, em: RICCA, 

Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de 

Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 30

37. Torre do Montepio Geral, rua Júlio Diniz, Agostinho Ricca, 1961 – fotografia do edifício em: RICCA, Agostinho, 

Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho 

Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 31     

             

Capitulo 2. O Grande Parque Residencial da Boavista

38. Parque Residencial da Boavista – planta de localização, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de 

apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

39. Parque Residencial da Boavista – implantação do conjunto e capa da brochura de apresentação, em: Grande Parque 

Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

40. Parque Residencial da Boavista – proximidade de recursos, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de 

apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

41. O Parque Residencial da Boavista – fotografia do conjunto, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e 

obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, 

Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 43

42. Parque Residencial da Boavista – Estudo de Urbanização, 1970, desenho cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete 

e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

43. Parque Residencial da Boavista – primeira maqueta do conjunto, em: Grande Parque Residencial da Boavista, bro-

chura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

44. Parque Residencial da Boavista – proposta de Ricca para o complexo B2 e B3, fotografia da maqueta, em: RICCA, 

Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de 

Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p.45

45. Parque Residencial da Boavista – fotografia aérea da urbanização, aquando da sua construção, aproximadamente 

1970, cedida pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca 
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46. Bloco tipo A – ver figura 45

47. Bloco tipo A, edifício A1 de escritórios – alçado principal Nascente, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e 

arquivo pessoal de Agostinho Ricca

48. Bloco tipo A – desenho do cul-de-sac, a Poente do Bloco, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de 

apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

49. Bloco tipo A – planta do rés-do-chão, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Lito-

grafia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

50. Bloco Tipo A – desenho do grande hall de entrada, rés-do-chão, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura 

de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

51. Bloco tipo A – planta do piso-tipo, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia 

Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

52. Bloco tipo A – desenho e vista do infantário, piso da cave, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de 

apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

53. Bloco tipo A – planta da cave, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia 

Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

54. Bloco tipo A – planta do último piso, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litogra-

fia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

55. Bloco tipo A – fotografias da maqueta de apresentação, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de 

apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

56. Ver figura 55

57. Bloco tipo A – descrição de acabamentos e utilidades, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apre-

sentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

58. Ver imagem 57

59. Bloco B1 – ver figura 45

60. Bloco B1 – (detalhe) ver figura 42

61. Bloco B1 – alçado principal Nascente, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho 

Ricca

62. Bloco B1 – alçado Poente, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

63. Bloco B1 – planta da cave, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

64. Bloco B1 – alçado Sul, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 146/67 (visitado em Março de 

2013)

65. Bloco B1 – planta do rés-do-chão, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

66. Bloco B1 – planta do piso-tipo, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, mono-

grafías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 

2001, p. 54

67. Bloco B1 – planta da garagem, cedido pela arqª Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

68. Bloco D – detalhe da fotografia, ver figura 45

69. Bloco D – detalhe de implantação, ver figura 42

70. Bloco D – fotografia da fachada, em: arquivo pessoal

71. Bloco D – detalhe da fotografia área, ver figura 45
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72. Bloco D – desenho de Agostinho Ricca para os edifícios comerciais que envolvem o Bloco D, cedido pela arqª Helena 

Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

73. Bloco D – planta do rés-do-chão, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 146/67 (visitado em 

Março de 2013)

74. Bloco D – planta do piso 1, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 146/67 (visitado em Março 

de 2013)

75. Bloco D – planta do piso-tipo, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 146/67 (visitado em 

Março de 2013)

76. Bloco C3 – ver figura 45

77. Bloco C3 – alçado principal Sul, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (visitado em 

Março de 2013)

78. Bloco C3 – fotografia do edifício, em: arquivo pessoal 

79. Bloco C3 – fotografia do edifício, em: arquivo pessoal 

80. Bloco C3 – planta do rés-do-chão, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (visitado em 

Março de 2013)

81. Bloco C3 – planta da cobertura (18ºpiso), em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (vis-

itado em Março de 2013)

82. Bloco C3 – planta do piso tipo, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (visitado em 

Março de 2013)

83. Bloco C3 – corte A-B, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (visitado em Março de 

2013)

84. Parque Residencial da Boavista – fotografia do terreno em construção, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, 

Licenças números 100/71 e 102/70 (visitado em Março de 2013)

85.  Parque Residencial da Boavista – ver figura 84

86. Blocos C1 e C2 – ver figura 45

87. Blocos C1 e C2 – alçado Sul, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 100/71 (visitado em 

Março de 2013)

88. Blocos C1 e C2 – corte A-B, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 100/71 (visitado em Março 

de 2013)

89. Blocos C1 e C2 – fotografia dos dois edifícios, em: arquivo pessoal

90. Blocos C1 e C2 – planta do 1º andar do C1 e rés-do-chão do C2, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença 

número 100/71 (visitado em Março de 2013)

91. Blocos C1 e C2 – planta do rés-do-chão do C1 e da 1ª cave do C2, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Li-

cença número 100/71 (visitado em Março de 2013)

92. Blocos B2 e B3 – ver figura 45

93. Blocos B2 e B3 – desenho do conjunto, proposta de Agostinho Ricca, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: 

projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto 

Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 44

94. Blocos B2 e B3 – planta do piso tipo, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, 

monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arqui-
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tectos, 2001, p.45

95. Blocos B2 e B3 – planta do piso 1 de escritórios, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licenças números 

482/72 e 486/72 (visitado em Março de 2013)

96. Blocos B2 e B3 – planta do rés-do-chão, base comercial, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licenças 

números 482/72 e 486/72 (visitado em Março de 2013)

97. Bloco B3 – fotografia do edifício, em: arquivo pessoal

98. Bloco B3 – alçado Norte, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 482/72 (visitado em Março 

de 2013)

99. Bloco B3 – alçados Poente-Nascente, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 482/72 (visitado 

em Março de 2013)

100. Bloco B3 – planta do piso tipo, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 482/72 (visitado em 

Março de 2013)

101. Bloco B2 e B3 – (detalhe) ver figura 42

102. Bloco B2 – fotografia do edifício, em: arquivo pessoal

103. Bloco B2 – corte C-D e corte A-B, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 486/72 (visitado em 

Março de 2013)

104. Bloco B2 – planta do piso-tipo, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 486/72 (visitado em 

Março de 2013)

105. Bloco B2 – planta do 3º piso, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 486/72 (visitado em 

Março de 2013)

106. Bloco B2 – planta da cobertura (2º piso do restaurante), em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 

486/72 (visitado em Março de 2013)

107. Bloco B2 – planta do restaurante, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 486/72 (visitado em 

Março de 2013)

108. Centro Recreativo – fotografia da fachada principal, em: arquivo pessoal

109. Centro Recreativo – fotografia da fachada lateral, em: arquivo pessoal

110. Fundação Calouste Gulbenkian, em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Calouste_Gulbenkian

111. Fundação Calouste Gulbenkian, em: https://www.flickr.com/photos/biblarte/sets/72157624258333187/

112. Centro Recreativo – primeira maqueta do conjunto, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apre-

sentação, Litografia Lusitana, Porto 1967 (ver anexo 3)

113. Centro Recreativo – planta do rés-do-chão, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 

1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos 

Arquitectos, 2001, p. 62

114. Centro Recreativo – planta do piso do Hotel e Clube, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras 

de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, 

Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 62

115. Centro Recreativo – fotografia da piscina exterior, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 

1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, 

Ordem dos Arquitectos, 2001, p.62

116. Centro Recreativo – fotografia do Clube, vista da piscina, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e 
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obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, 

Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001, p.62

117. Centro Recreativo – fotografia do hall de entrada, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 

1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, 

Ordem dos Arquitectos, 2001

118. e  119.  Centro Recreativo – esquissos de Agostinho Ricca das montras do Centro, cedidos pela arqª Helena Ricca, 

em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

120. Centro Recreativo – fotografia do interior do Hotel, em:  RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras 

de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, 

Ordem dos Arquitectos, 2001

121. Centro Recreativo – estudos de Agostinho Ricca para as montras exteriores do Centro, cedidos pela arqª Helena 

Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

122. Centro Recreativo – fotografia do interior do cinema Foco, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e 

obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, 

Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

123. Centro Recreativo – estudo do tabique divisório para o cinema Foco, desenho de Agostinho Ricca, cedido pela arqª 

Helena Ricca, em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

124. Centro Recreativo – fotografia do hall de entrada do Clube, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e 

obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, 

Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

125. Centro Recreativo – pormenor do desenho dos sofás do Centro, por Agostinho Ricca, cedido pela arqª Helena Ricca, 

em: gabinete e arquivo pessoal de Agostinho Ricca

126. e   127. Centro Recreativo – fotografias da sala do cinema Foco, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: projec-

tos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto Ro-

drigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

128. Igreja de Nossa Senhora da Boavista – fotografia do edifício, vista da entrada principal, em:  RICCA, Agostinho, 

Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho 

Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

129. Ver figura 43

130. Igreja da Nossa Senhora da Boavista – planta do complexo paroquial, em: RICCA, Agostinho, Agostinho Ricca: 

projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de Agostinho Ricca e A. Jacinto 

Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

131. 132.   e   133. Igreja da Nossa Senhora da Boavista – fotografias do interior , vistas para o altar, em: RICCA, 

Agostinho, Agostinho Ricca: projectos e obras de 1948 a 1995, monografías da arquitectura portuguesa, textos de 

Agostinho Ricca e A. Jacinto Rodrigues, Porto, Ordem dos Arquitectos, 2001

134. e    135. Bloco tipo A – desenhos de apresentação da cozinhas e salas das habitações, em: Grande Parque Residen-

cial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967

136. e    137.  Bloco tipo A – plantas da habitação tipo 1 e habitação tipo 2, em: Grande Parque Residencial da Boavista, 

brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967

138. e    139. Bloco tipo A – plantas da habitação tipo 3 e habitação tipo 4, em: Grande Parque Residencial da Boavista, 
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brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967

140. Bloco D – detalhe da planta do piso-tipo, núcleo de habitações T4 e T3, ver figura 75

141. Bloco D – detalhe da planta do piso-tipo, habitação em T4 do extremo sul, ver figura 75

142. Bloco D – detalhe da planta do andar tipo para o Centro Comercial, habitação em T5 do extremo sul, em: Arquivo 

Municipal da Câmara do Porto, Licença número 146/67, planta de 1965 (visitado em Março de 2013)

143. Bloco B1 - detalhe da planta do piso-tipo, núcleo de habitações T4 e T3, em: Arquivo Municipal da Câmara do 

Porto, Licença número 146/67 (visitado em Março de 2013)

144. Bloco B1 - detalhe da planta do piso-tipo, habitação em T4 do extremo Sul, em: Arquivo Municipal da Câmara do 

Porto, Licença número 146/67 (visitado em Março de 2013)

145. Bloco C3 – planta do piso-tipo, ver figura 82

146. Blocos C1 e C2 – planta do piso-tipo, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 100/71 (vis-

itado em Março de 2013)

147. Bloco B3 – detalhe da planta do piso-tipo, habitações centrais, ver figura 100

148. Bloco B3 – detalhe da planta do piso-tipo, habitações em T5, ver figura 100

149. Bloco B3 – detalhe da planta do piso-tipo, extremo norte, ver figura 100

150. Bloco B3 – detalhe da planta do piso-tipo, extremo sul, ver figura 100

151. Bloco B2 – planta do piso tipo, ver figura 104

152. 152. a e 152. b.  Bloco B2 – planta do piso intermédio, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença núme-

ro 486/72 (visitado em Março de 2013)

153. Bloco tipo A – rés-do-chão, habitação 1, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, 

Litografia Lusitana, Porto 1967

154. Bloco tipo A – rés-do-chão, habitação 2, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, 

Litografia Lusitana, Porto 1967

155. Bloco tipo A – rés-do-chão, habitação 5, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, 

Litografia Lusitana, Porto 1967

156. Bloco B1 – detalhe da planta do rés-do-chão, extremo sul, ver figura 65

157. Bloco B1 – detalhe da planta do rés-do-chão, habitação em T2, ver figura 65

158. Bloco B1 – detalhe da planta do rés-do-chão, núcleo central, ver figura 65

159. Bloco C3 – planta do rés-do-chão, ver figura 80

160. e      161. Bloco C3 – detalhes da planta do rés-do-chão, habitação sul e habitação norte, ver figura 80

162. Blocos C1 e C2 – detalhe da planta do 1º andar do C1 e rés-do-chão do C2, ver figura 90

163. e    164.    Blocos C1 e C2 – detalhe da planta do rés-do-chão do C1 e da 1ª cave do C2, ver figura 91

165. e     166.  Blocos C1 e C2 - detalhe da planta do 1º andar do C1 e rés-do-chão do C2, ver figura 90

167. Bloco D – planta do piso 1, ver figura 74

168. Bloco tipo A – planta do 7º andar, habitação 1, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresenta-

ção, Litografia Lusitana, Porto 1967 

169. Bloco tipo A – planta do 7º andar, habitação 2, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresenta-

ção, Litografia Lusitana, Porto 1967 

170. Bloco tipo A – planta do 7º andar, habitação 5, em: Grande Parque Residencial da Boavista, brochura de apresenta-

ção, Litografia Lusitana, Porto 1967 
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171. Bloco C3 – planta do 17ºandar, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 102/70 (visitado em 

Março de 2013)

172. e   173. Bloco C3 – detalhes da planta do 17ºandar, habitações sul e norte, ver figura 171

174. Blocos C1 e C2 – planta do 10º andar, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 100/71 (vis-

itado em Março de 2013)

175. Blocos C1 e C2 – planta do andar recuado, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 100/71 

(visitado em Março de 2013)

176. Bloco B3 – planta do andar recuado, cobertura, em: Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 

482/72 (visitado em Março de 2013)

177. e    178.  Bloco B3 – detalhes da planta do andar recuado, extremo sul e norte, ver figura 176

179. Bloco B2 – planta do último andar, em:  Arquivo Municipal da Câmara do Porto, Licença número 486/72 (visitado 

em Março de 2013)

180. A e B    Bloco B2 – detalhes da planta do último andar, habitações em T4 e T3, ver figura, 179

Capitulo 3. O Bem-viver

181. Plano Auzelle Volume II: ponto 3.2.2.1 Quarteirões existentes, Núcleos residenciais, em: Plano Director da Cidade 

do Porto, Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, Edição da Câmara Municipal do Porto, Nov. 

1961

182. Carta Hierarquia Rodoviária – alterada pelo autor, em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipweb/

(S(ctgqpq45i3elqb45r0qvrr45))/MapViewer/SectionsViewer.aspx?id=3 (visitado em  Janeiro 2014)

183. Edifício da Rua Mons. Manuel Marinho – planta do 1º e 2º piso, em: FERNANDES, Francisco Barata, Transforma-

ção e Permanência na habitação portuense, as formas da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p. 236

184. Edifício Plurifamiliar das décadas de 60, 70 e 80 – plantas do rés-do-chão e piso-tipo e corte transversal, em: FER-

NANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na habitação portuense, as formas da casa nas formas 

da cidade, FAUP publicações 1999, p. 238

185. Edifício Plurifamiliar das décadas de 60, 70 e 80 – plantas do rés-do-chão e piso-tipo e corte transversal, em: FER-

NANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na habitação portuense, as formas da casa nas formas 

da cidade, FAUP publicações 1999, p. 239

186. Tipologia da habitação plurifamiliar dominante no Porto, a partir dos finais de 50 até finais de 70 –  plantas do rés-

do-chão e piso-tipo e alçados, em: FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na habitação 

portuense, as formas da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p. 274

187. Edifício Plurifamiliar na Avenida Brasil, Fernando Távora, 1956 – plantas do rés-do-chão, piso-tipo e último piso, 

corte transversal e alçados, em: FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na habitação portu-

ense, as formas da casa nas formas da cidade, FAUP publicações 1999, p. 237

188. Bloco C3 do Parque Residencial da Boavista e edifício plurifamiliar das décadas de 60, 70 e 80 – sobreposição entre 

a habitação do 17º andar do Parque e a planta do piso-tipo do edifício plurifamiliar, ver figuras 171 e 184

189. Blocos C1 e C2 do Parque Residencial da Boavista e Edifício da Avenida Brasil – sobreposição entre uma habitação do 

rés-do-chão e o piso-tipo do edifício da Avenida Brasil, ver figuras 90 e 187

190. Bairro de Ramalde, Fernando Távora, 1952-60 – planta das habitações-tipo em T4, em: http://doportoenaoso.
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blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (visitado em Julho de 2013)

191. e    192. Bairro de Alvalade, Miguel Jacobetty Rosa, 1945-48 – planta tipo 3 e planta tipo 3 (variante) com gráfico 

de circulações, em: http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (visitado em Julho 

de 2013)

193. e    194. Bairro de Alvalade, Miguel Jacobetty Rosa, 1945-48 –  planta tipo 3 e planta tipo 3 (variante) com esquema 

de distribuição do programa, em: http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (vis-

itado em Julho de 2013)

195. Bloco tipo A – andar-tipo, habitação 5, tracejado a vermelho – zona a alterar, figura original em: Grande Parque 

Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967

196. Bloco tipo A – andar-tipo, habitação 5, tracejado a vermelho – zona depois da alteração, figura original em: Grande 

Parque Residencial da Boavista, brochura de apresentação, Litografia Lusitana, Porto 1967

197. Edifício de Costa Cabral, Viana de Lima, 1953 – planta da habitação-tipo em T2, em: http://doportoenaoso.blogspot.

pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (visitado em Julho de 2013)

198. Bloco da Carvalhosa, Arménio Losa e Cassiano Barbosa, 1945-50 – planta do rés-do-chão, em: http://doportoenao-

so.blogspot.pt/2011/01/os-bairros-sociais-no-porto-iv.html (visitado em Julho de 2013)
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