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Abstract 
O presente trabalho tenciona expor e comparar as transformações arquitectónicas e urbanísticas que 
ocorreram em Portugal e na Bulgária durante o século XX, com o intuito de perceber de que forma o 
contexto sócio-cultural, político e económico afectou a sua evolução. O estudo centra-se na resposta 
encontrada nestes dois países, ambos sob regimes políticos de carácter ditatorial, à crise de habitação 
que ocorreu após a II Guerra Mundial. Dando especial ênfase à construção industrializada, mais 
especificamente à pré-fabricada em betão armado. 

Considerando a entrada tardia na industrialização, e o distanciamento às evoluções tecnológicas e 
arquitectónicas que ocorreram nos países mais desenvolvidos, a absorção de ideias internacionais 
sobre urbanismo, habitação e industrialização, é patente nos dois casos. Como tal, o trabalho faz uma 
contextualização abrangente sobre a temática, abordando as influências mais relevantes, 
nomeadamente o Movimento Moderno em geral e a Carta de Atenas e os debates sobre a  Habitação 
Mínima nos anos 20 e 30 em particular. 

Para um entendimento mais profundo sobre os temas abordados, procede-se à comparação de 
quatro casos de estudo, nomeadamente o bairro de Ilinden e Luilin em Sófia, a urbanização de Santo 
António dos Cavaleiros na periferia de Lisboa, perto de Loures e o Conjunto Habitacional “Cinco 
Dedos” em Chelas. A finalidade é perceber a interpretação e adaptação local dos modelos 
internacionais importados. 
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Abstract                                                                                                                                                                          Абстракт                    

The following work aims to enunciate and 
compare the architectural and urban 
transformations that occurred in Portugal and 
Bulgaria during the twentieth century. The 
main goal is understanding how the socio-
cultural, political and economical context 
affected its evolution. The study focuses on the 
response given in both countries, to the 
housing crises that occurred after the II World 
War. Special emphasis is given to industrialized 
construction, more specifically to prefabricated 
concrete slabs. 

Bearing in mind, the late adoption of industrial 
methods and a certain distance (geographical 
and conceptual) from the more developed 
contries, in both cases the absortion of 
international  ideas about urbanism, housing 
and industrialization is quite clear. Therefore 
the more relevant influencies such as the 
modern movement, the Athens Charter and 
the Minimum Dwelling are addressed and 
explained. 

In the last chapter, a comparison between four 
case studies is undertaken, in order to achieve 
a more complete understanding of the main 
themes. The goal is to reveal the local 
interpretations and adaptions of the adopted 
internacional models. 

 

 

 

Настоящата работа има намерение да 
представи е сравни архитектурните и 
урбанистични преобразования в България и 
Португалия през 20 век,с цел да разбера но 
какъв начин обществено-културният, 
политически и икономически 
контекст.Изледването се концентрира върху 
намерените решения, на жилищната криза 
след Втората Световна Война.Отдавайки по-
специално внимание на индустриалното 
строителство, но-конкретно стомано-
бетонни панели.  

Имайки в предвид къснато навлизане на 
индустриализацията в двете държави, 
възприемането на идеи от вън е очевидно. 
Поради това, следното изследване 
контекстуализира тематиката, представяйки 
наи-важните влияния, като модернизма, 
Атинската Карта и дискусиите за 
екзистенциалният минимум от 20те и 30те 
години. 

За едно по-задълбочено разбиране на 
проблема се разглеждат 4 примера 
Ж.К.Илинден и Ж.К. Люлин в София и 
жилищният комплекс Санто Антонио дос 
Кавалейрош в Лисабон. Целта е да изасня 
местната интерпретация и адаптация на 
бнесените модели. 
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Introdução 
A presente tese de mestrado tem como intuito explicitar de que forma as ideias e princípios 
modernistas foram interpretados e implementados em Portugal e na Bulgária, focalizando o estudo 
sobre a habitação plurifamiliar de betão pré-fabricado nas décadas de 60/70. De uma forma mais 
abrangente procuro entender como as especificidades socioculturais, climatéricas e políticas (assim 
como outras que se possam revelar importantes no decorrer do trabalho) destes dois países, 
influenciaram a resposta dada à falta de habitação nas grandes cidades, um problema que assolou 
praticamente todas as grandes cidade da Europa do século XX, embora com ritmos diferentes, sendo  
provocado pela crescente industrialização e pelas duas Guerras Mundiais. 
As razões que me levaram à escolha destes dois países foi, por um lado, o facto de ambos estarem de 
certa forma distanciados do epicentro do Movimento Moderno tratando-se, nos dois casos, de 
influências que foram importadas e assimiladas e, por outro, apresentando situações sócio-
económicas e culturais distintas. Para além disso os regimes políticos vigentes na altura defendiam 
ideologias consideradas opostas (fascismo em Portugal e comunismo na Bulgária) o que reforça mais 
as potenciais diferenças que a sua arquitectura poderá apresentar. Todos estes factores contribuem 
para duas situações claramente díspares, o que torna a sua análise comparativa ainda mais 
interessante, na medida em que evidencia ainda mais as adaptações locais feitas às ideias do 
Movimento Moderno. Em último lugar, outra razão preponderante para a escolha destes dois países 
em concreto, é o facto de estar bem familiarizado com ambos visto que nasci na Bulgária e vivi lá até 
aos meus 10 anos, altura em que emigrei para Portugal. 

Esta investigação implementa um método de análise de aproximação gradual seguida de uma análise 
comparativa. Sendo que numa primeira fase procede-se a uma exposição carácter mais geral sobre o 
Movimento Moderno. Neste segmento dá-se um enfoque aos temas da Habitação Mínima e da Carta 
de Atenas que, no decorrer do trabalho demonstraram ser relevantes para o estudo da arquitectura 
portuguesa e búlgara.  

Seguidamente, ainda neste capítulo, procede-se uma contextualização histórica e técnica sobre a 
construção pré-fabricada e a sua ligação com a industrialização e com o Movimento Moderno. 

No segundo capítulo aborda-se numa primeira fase de forma breve e individualmente, o contexto 
sócio-cultural e histórico dos dois países ao longo do século XX. Seguida por uma análise comparativa 
das transformações arquitectónicas, urbanísticas e artísticas que ocorreram em ambos, dando 
primazia à relação destas transformações com as suas influências modernistas. Para além disso, pelo 
facto da Bulgária pertencer à esfera de influências da União Soviética, que exerceu uma enorme 
influência sócio-económica e artística, procederei a uma breve contextualização deste país. 

No terceiro capítulo realiza-se uma análise comparativa da evolução das tendências construtivas nos 
dois países, focando-me nos edifícios de habitação plurifamiliar, nas tipologias implementadas e no 
uso de processos industrializados e pré-fabricados que são no fundo, o tema central da tese. De certo 
modo procuro entender as interpretações e adaptações locais dos modelos internacionais que foram 
importados nos dois países.  

No quarto capítulo são expostos quatro casos de estudo (dois búlgaros e dois portugueses) que, por 
um lado, sejam exemplificativos do paradigma nacional e, por outro, que partilham algumas 
características em comum que possibilitem uma comparação coerente. Esta análise mais específica e 
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aprofundada parte do estudo do carácter e função urbana da zona habitacional escolhida, passando 
pelos espaços públicos de interior de quarteirão e chegando ao estudo das diversas tipologias 
implementadas. Na parte final deste capítulo procede-se a uma comparação directa procurando as 
razões que, na minha opinião, e com base em tudo que foi estudado, estão por trás das semelhanças e 
diferenças.   

A última parte do trabalho está reservada para a exposição das conclusões gerais a que se chegou 
com a elaboração desta tese de mestrado, assim como para algumas considerações pessoais quanto 
ao tema e quanto a experiência geral do trabalho. 
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Capítulo 1 – Contextualização 

 

Movimento Moderno 

Origens do Modernismo 

Tendo em conta a temática do presente trabalho, é importante fazer uma referência ao Movimento 
Moderno, à sua origem e aos pressupostos nos quais este movimento se baseou e na forma como este 
influenciou a arte e arquitectura Europeia e Mundial. 

Este movimento surgiu das mudanças que ocorreram nas Sociedades Ocidentais nos finais do séc. XIX, 
inícios do séc. XX. Os principais factores que moldaram o Modernismo foram o desenvolvimento da 
sociedade industrial moderna e o crescimento exponencial das cidades associado a este.  

Este movimento teve o seu reflexo em todas as formas de arte, arquitectura, literatura, filosofia, 
organização social, actividades diárias e até nas ciências que estavam a tornar-se desajustadas e 
atrasadas em relação a nova realidade económica, política e sócio-cultural do mundo industrializado 
que estava a surgir. Sendo que estas inquietações sobre a ambiguidade de “um mundo moderno em 
perpétua mutação”1 foram primeiro abordadas no séc. XVIII e XIX pela literatura,  De uma forma geral 
o “Modernismo foi uma ideologia, preocupada com o ajustamento espiritual e material do Homem a 
nova Era das maquinas, ciência, velocidade e pragmatismo” 2 , como tal, este movimento também 
rejeitou as certezas do Iluminismo, assim como muitos modernistas rejeitaram as crenças religiosas3. 

No campo da arquitectura isto significou seguir os princípios do Funcionalismo”4, que significava 
ajustar a forma a função projectada para essa forma. “O ideal de beleza não era procurado através da 
aplicação de decoração mas sim era suposto advir da unidade entre a forma e a função.”5  

Este movimento acreditava na completa reorganização da sociedade sendo que a arquitectura era 
suposto ter um papel muito activo nesta (reorganização) pela sua intrínseca função de formar o 
ambiente humano e por isso, como era acreditado por muitos na altura, influenciar directamente o 
comportamento humano6.  

Nas palavras de Ana Tostões, o Movimento Moderno surgiu “na articulação de 3 vectores operativos. 
Antes de mais, a partir de uma experimentação técnica baseada nas possibilidades dos novos 
materiais de construção. Em segundo lugar, de uma investigação formal decorrente do primeiro 
vector, referenciada à metáfora da máquina e a uma estética tendencialmente abstrata. Finalmente, O 

1 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP,  2015 p. 31 
2GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU 
Architectural history thesis, 2007 p.2 
3 LEWIS, Pericles - Modernism, Nationalism, and the Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 p. 38–39 
4GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the two World Wars (1920-1945). p.2 
5 Idem. 
6 Idem. 
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Movimento Moderno assentou numa forte componente ideológica e política apoiada na crença de 
que a arquitectura podia funcionar como condensador social”7. 

Podemos afirmar que no que respeita ao uso de materiais, o movimento teve um grande impacto de 
três formas distintas. Em primeiro lugar a aplicação do processo industrial de produção a alguns 
materiais convencionais (alvenaria de pedra, madeira e vidro) sem alterar de forma significativa a sua 
natureza potenciou o seu acesso ao mercado e viabilidade económica para além de aumentar a sua 
eficácia de utilização. Em segundo lugar, a crescente utilização do tijolo e depois do cimento usado 
sob a forma de betão fez com que estes acabassem por substituir a grande parte os materiais 
tradicionais. Em último lugar, a mudança mais importante provocada pelo progresso científico e 
tecnológico ocorreu nos materiais estruturais nomeadamente o ferro, o aço e o betão armado. Estes 
materiais permitiram o desenvolvimento de novas formas de construção, que por seu lado permitiram 
à arquitectura dar resposta as novas necessidades que surgiram com a modernização da sociedade8. 

 

Habitação Mínima - Entre as Guerras 

A partir do final da I Guerra Mundial este movimento começa a dominar a vanguarda do pensamento 
arquitectónico sendo que nesta fase inicial destacam-se os ensinamentos de Gropius na Bauhaus e os 
trabalhos de Le Corbusier9e Mies van der Rohe. Algumas obras paradigmáticas deste momento inicial 
são Villa Savoye(1928) de Le Corbusier , o Pavilhão de Barcelona (1929) de Mies, assim como a escola 
da Bauhaus (1925-32), em Dessau de autoria do Gropius.  

Os danos da I Guerra Mundial, aliados aos já existentes problemas de falta de habitação ligados ao 
crescimento populacional e à sua concentração nas cidades, levou a um problema habitacional com 
uma escala a qual só os Estados poderiam responder. Este facto levou a um aumento muito 
considerável das encomendas estatais e a uma diminuição das privadas. A escala dos 
empreendimentos também se alterou completamente com muito menos casas individuais e mais 
complexos habitacionais, revelando uma mudança de paradigma à qual os arquitectos tinham que se 
adaptar. Esta adaptação passou pela integração dos novos materiais assim como tecnologias e 
sistemas construtivos10, como forma de responder aos problemas colocados pela modernidade. 

A partir de meados da década de 20 o Movimento Moderno, no campo da arquitectura apoiou-se nas 
possibilidades estruturais do betão assim como na sua plasticidade, rompendo com a arquitectura 
oitocentista, sendo que podemos afirmar que após um período de uma certa resistência às inovações 
tecnológicas por parte dos arquitectos estes abraçam o betão, embora, com um atraso considerável 
em relação aos engenheiros. A realização deste facto motivará um aceso debate no seio da vanguarda 
arquitectónica europeia da época, em que arquitectos e teóricos como Walter Gropius, Le Corbusier e 
em especial Sigfried Gideon, reconhecem e “exaltam a estética do engenheiro”11. 

7 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. p. 28 
8 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX . Lisboa: Instituto Superior Técnico, Seminário 
História Económica, Tecnologia e Sociedade, edição 2004, p.2 
9BENEVOLO, Leonardo - History of Modern Architecture- Vol.2, The Modern Movement. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. 
Press,1971 p.412 
10TOSTÔES,Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX . p.2 
11 Idem. p.8-9 
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Devido aos inúmeros contributos para o surgimento e estabelecimento do Movimento Moderno 
torna-se muito difícil definir com exactidão a sua origem. No entanto a partir de 1927 começam-se a 
sentir de claramente os resultados de uma forma de pensamento comum entre arquitectos e teóricos 
de vários países europeus.12 Em 1928 dá se a 1ª edição do CIAM (Congres Internationaux d'Architecture 
Moderne) em La Sarraz na Suíça, que funcionou como a plataforma internacional do Movimento 
Moderno (ainda muito contestado no meio profissional), seguida no ano seguinte pela segunda 
edição que tem lugar em Frankfurt. Nestes primeiros congressos os principais pontos de base do 
movimento foram as características e noções espácio-temporais importadas da arte abstrata, as novas 
formas modernas de organização e produção industriais e um certo comprometimento social de 
aliviar a crise de habitação existente assim com uma identificação com as lutas dos trabalhadores e 
luta pela igualdade social13. 

Rapidamente se foram formando organizações nacionais ligadas aos CIAM em países da Europa 
Ocidental e na América. Até ao despoletar da II Guerra Mundial foram organizados mais 4 congressos 
com a habitação e o urbanismo como principais temas de discussão, reflectindo o clima geral não só 
da Europa do pós-guerra, mas do todo o mundo industrializado. Sendo que até meados da década de 
30 os debates reflectiam o conflito entre os arquitectos de esquerda que viam o movimento como 
uma arma da revolução modernista e dos liberais que o viam mais como um movimento cultural e 
técnico.  

Durante este período, entre as duas guerras mundiais, um dos temas centrais de debate e 
investigação no seio da vanguarda modernista foi o da “habitação mínima”. Estas indagações foram 
motivadas pela “crise de habitação e pobreza nas cidades Europeias que tem persistido nas ultimas 
décadas, desde que largas percentagens da população se começaram a concentrar nas zonas de 
produção industrial”14, facto que foi agravada pela I Guerra Mundial.   

Para os modernistas esta crise constituía um duplo problema. Por um lado estava a questão de falta de 
habitação em termos puramente quantitativos, e por outro o facto da existente não corresponder aos 
padrões de habitabilidade modernistas15. De uma forma simplificada a questão central era estudar e 
perceber de forma científica as necessidades biológicas, psicológicas e sociais mínimas a que uma 
habitação moderna deve corresponder de forma adequada (reconhecendo que as mudanças que 
ocorreram nas sociedades industriais alteraram algumas destas necessidades) e a forma mais prática e 
económica de construir este tipo de habitação em grande escala.  

Estas indagações são de extrema importância para o tema central desta tese, visto que por um lado 
vão influenciar bastante os arquitectos portugueses quando estes tiveram que responder a uma crise 
semelhante (outra vez fruto da industrialização e do êxodo rural) em especial na construção de 
habitação social. Enquanto, por outro lado, nos países socialistas, pelos ideais defendidos de abolição 

12 BENEVOLO, Leonardo - History of Modern Architecture- Vol.2, The Modern Movement. p.412 
13 WOLFE, Ross - The Graveyard of Utopia: Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde. Publicação online, 
Consultado em Junho de 2015 em: http://thecharnelhouse.org/2011/08/11/the-graveyard-of-utopia-soviet-urbanism-and-
the-fate-of-the-international-avant-garde-by-ross-wolfe 
14 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, Massachusets, 1999 p.192 
15Le CORBUSIER; JEANNERET, Pierre - Analysis of the Fundamental Elements of the “Minimum House“ Problem . Nova Iorque: The 
Orion Press, 1964 p.30 (originalmente publicado em  Die Wohnung für Existenzminimum, 1929) 
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de classes e justiça social, estes debates foram estudados e algumas ideais implementados em larga 
escala.  

O segundo congresso dos CIAM, em Frankfurt, 1929, teve a “habitação mínima” como tema central, 
abordando esta questão de uma forma bastante exaustiva com as diferentes intervenções a darem 
primazia aos diferentes factores relacionadas permitindo por isso uma visão abrangente sobre a 
questão. O foco do II Congresso num tipo de habitação cujo carácter pode ser considerada social, 
deveu-se não só à crise de habitação generalizada mas também ao facto de uma grande parte dos 
intervenientes ser abertamente de esquerda.16 Como tal, estes simpatizavam com as carências sofridas 
pelo proletariado urbano. Para além disso o movimento modernista identificava-se com a luta pelos 
direitos das mulheres, reconhecendo a sua extrema importância para a mudança da sociedade, 
sistema familiar e uso da casa. 

Na sua palestra de abertura do congresso, Walter Gropius explicitou o paradigma da altura e focou a 
discussão nas questões biológicas e sociais:” O progresso geral do desenho de habitação nos anos a 
seguir a Primeira Guerra Mundial revelaram que o desenvolvimento da habitação mínima atingiu um 
impasse, evidentemente devido a mudanças de raiz na estrutura social das nações que requer o 
estabelecimento de novos standarts em relação ao tipo e tamanho da unidade de habitação 
necessária que não receberam a atenção adequada. Determinar estas mudanças na sociedade deve 
ser o ponto de partida para qualquer investigação nesta direcção. O reconhecimento do 
desenvolvimento evolutivo dos processos biológicos e sociais da vida humana deve levar à definição 
da tarefa que temos em mão; apenas após isto ser alcançado será possível resolver a segunda parte do 
problema, o estabelecimento de um programa prático para a realização da habitação mínima”17 18.  

Existia portanto a clara noção que o problema da habitação mínima apenas seria solucionado quando 
fossem percebidas com clareza as mudanças sociais subjacentes, que não podia ser resolvido 
“reduzindo simplesmente o apartamento convencional de maiores dimensões em termos de quartos 
e área”19. 

Karel Teige, o artista, escritor e crítico de arte checo, muito activo neste debate (apesar de não ter 
participado na CIAM II), reitera esta ideia nos seus escritos, afirmando que para ele a habitação mínima 
não deveria ser “uma mera redução da casa burguesa ou do apartamento de classe média, nem uma 
versão melhorada de uma habitação da classe trabalhadora”, mas sim uma resposta revolucionaria ao 
problema da habitação”20. 

Le Corbusier, por seu lado, chamava a atenção para questões do foro técnico, defendendo que este 
programa prático “deveria aplicar novos métodos, métodos claros, que permitem a criação de plantas 
úteis para a casa, que se predispõem de uma forma natural à estandardização, industrialização e 
Taylorização (produção em massa) ”21, acreditando, tal como a maioria dos modernistas, que as 

16 Karel Teige, Mart Stam, Hans Schmidt por exemplo eram comunistas enquanto que Ernst May, Victor Bourgeois e 
Margarete Schütte-Lihotzky eram sociais democratas. 
17 GROPIUS, Walter Sociological Premises for the Minimum Dwelling of Urban Industrial Populations, p.91 
18 Neste texto Gropius proxede a uma breve dos estados evolutivos da sociedade, para chegar ao seu estado actual, 
enfatizando as mudanças estruturais na familia ( e a sua decrescente importância a nível social) trazidas pela industrialização 
e pela emancipação da mulher, obrigando obviamente os arquitectos a pensar o conceito de casa de forma diferente. 
19 GROPIUS, Walter Sociological Premises for the Minimum Dwelling of Urban Industrial Populations, p.98 
20 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.205 
21 CORBUSIER; JEANNERET,Pierre - Analysis of the Fundamental Elements of the “Minimum House“ Problem p.11-13 
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necessidades da sociedade industrial apenas poderiam ser satisfeitas através dos meios de produção 
em massa22. 

No que toca as necessidades do foro biológico, Walter Gropius resumiu de forma bastante concisa as 
preocupações dos arquitectos modernistas: “o mínimo básico de ar, luz e espaço necessário ao ser 
humano para que seja capaz de desenvolver plenamente as suas funções vitais sem experienciar 
quaisquer restrições devido à sua habitação, isto é, um modus vivendi mínimo em vez de modus non 
moriendi”23. Sendo que o este “mínimo varia de acordo com as condições locais da cidade e país, 
paisagem e clima; uma quantidade específica (por exemplo) do volume interno24 numa habitação, 
tem diferente significado numa rua estreita da cidade ou num subúrbio escassamente construído” 

Le Corbusier, também demonstrou a sua preocupaçõa com a biologia humana e a forma como o 
homem utiliza o espaço argumentando que para cada função deve existir um tipo mínimo de 
“recipiente” standard, necessário e suficiente (à escala humana) ”. Sendo que “ a ordem destas funções 
é estabelecida de acordo com uma lógica que é biológica e não geométrica”25. Le Corbusier e o seu 
primo, Pierre Jeannerret, procedem a uma análise de funcionamento e das circulações dentro da 
habitação com o intuito de optimizar a planta reduzindo áreas, em especial às de circulação, ao 
mínimo, algo muito defendido pelo arquitecto belga Victor Bourgeois26. A segunda intenção desta 
análise era tal como já foi mencionado acima, tornar a habitação e em especial a estrutura passível de 
ser estandardizada, para permitir um processo industrial de construção rápido e económico. 

Neste congresso, Le Corbusier, reafirma os seus já conhecidos 5 pontos da Nova Arquitectura27, 
enaltecendo as vantagens que trazem em termos de optimização de áreas, maximização de luz e 
circulação do ar entre outras, enfatizando as mais-valias que a planta e fachada livre trazem em termos 
de estandardização.  

Outras preocupações muito relevantes para os arquitectos modernistas e para a sua concepção da 
habitação eram as necessidades psicológicas do indivíduo, ameaçadas, de certa forma, pela cada vez 
mais acelerada sociedade moderna. Como tal a privacidade, e a oportunidade de se poder afastar 
temporariamente e reflectir, foram uma prioridade. Para a larga maioria dos modernistas isto 
significava garantir quartos individuas para cada habitante28. Gropius escrevia por exemplo: “Para 
permitir o crescente desenvolvimento de uma individualidade mais pronunciada da vida em 
sociedade assim como a exigência justificada para o retiro ocasional da sua envolvente, é necessário, 
portanto, estabelecer o seguinte ideal mínimo: cada adulto terá o seu próprio quarto, por mais pequeno 
que seja!”29 30  

22 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.144 
23GROPIUS, Walter - Sociological Premises for the Minimum Dwelling of Urban Industrial Populations, p.98 
24 “air space” no texto original 
25 LE CORBUSIER; JEANNERET,Pierre - Analysis of the Fundamental Elements of the “Minimum House“ Problem . p.30  
26 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde p.224 
27 Publicadas em 1926 na revista francesa L'Esprit Nouveau 
28 WOLFE, Ross - The Graveyard of Utopia:Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde.  
29 GROPIUS, Walter - Sociological Premises for the Minimum Dwelling of Urban Industrial Populations, p.99 
30 Karel Teige também afirmava que “cada indivíduo deve ter o seu próprio espaço de (viver e dormir) separado” p.247 Teige, 
Karel The Minimum Dwelling 
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As mudanças sociais e na unidade familiar também foram muito importantes para a concepção da 
habitação moderna, sendo que uma das principais (e talvez a que teve maior impacto na concepção e 
funcionamento familiar) foi a emancipação da mulher. Que foi tornada possível pela industrialização à 
larga escala e pela inclusão da mulher no processo produtivo (que se tornou completamente 
necessária para os países que entraram na I Guerra Mundial), permitindo a sua independência 
económica. Este processo de emancipação trouxe profundas mudanças na sociedade e nos modos de 
viver, conviver e habitar e como tal fez parte integrante nas discussões em torno da habitação mínima. 

Para os arquitectos modernos esta emancipação e inclusão da mulher no mundo laboral implicavam 
obviamente que o trabalho doméstico deveria ser reduzido ao mínimo. De certa forma, muitos dos 
esforços de Tayrolização e Estandardização da habitação foram inspirados por elementos do 
movimento feminista que fazia parte integrante da missão social do avant-garde. 

Como tal, um dos focos das discussões sobre a habitação mínima na CIAM de Frankfurt foi a 
disposição optimizada e ergonómica da cozinha.31 De facto, duas novas tipologias de cozinha tinham 
sido projectadas no ano que precedeu o congresso: a cozinha implementada no bairro de Weißenhof 
em Estugarda, e a inovadora cozinha Frankfurt da arquitecta Schütte-Lihotzky32. As duas tipologias 
tinham dimensões substancialmente inferiores em relação as cozinhas típicas da altura33 e estavam 
munidas de um leque de ferramentas modernas que visavam facilitar e optimizar o uso deste espaço 
da casa. 

Fig. 1 - Planta e Foto da Cozinha Frankfurt 

31 WOLFE, Ross - The Graveyard of Utopia:Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde. Publicação online, 
Consultado em Junho de 2015 em: http://thecharnelhouse.org/2011/08/11/the-graveyard-of-utopia-soviet-urbanism-and-
the-fate-of-the-international-avant-garde-by-ross-wolfe 
32 Idem. 
33 p.218 “A cozinha moderna Europeia desenvolveu-se em duas tipologias principais:a cozinha Frankfurt, desenvolvida por 
Grete Schütte-Lihotzky e a cozinha Estugarda. A cozinha americana média de 2.7m por 3.3m=8,87 m2; a cozinha de 
Estugarda tem 8.6 m2;  enquanto que a primeira fase de Frankfurt tem as dimensões 3.44m por 1.87m = 6.43 m2. Após 
algums anos de uso por 6000 mulheres de Frankfurt, as suas dimensões foram reduzidas ainda mais para 5.5 m2.” Wolfe, Ross 
The Graveyard of Utopia:Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde cf. Teige, The Minimum Dwelling 
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Este foco na cozinha tem outra razão de ser, menos ideológica e mais pragmática, exposta por Karl 
Teige: “o espaço melhor desenhado e mais racionalizada da casa moderna, simplesmente porque 
como espaço de produção (...) era o lugar mais óbvio para aplicar as experiências organizacionais dos 
métodos de produção fabris actuais - neste caso, ao processo de preparação de comida”34. 

Ainda nesta questão, é importante referir que alguns arquitectos e teóricos que, ideológicamente se 
posicionavam mais à esquerda defendiam soluções ainda mais radicais, propondo a eliminação total 
dos trabalhos domésticos e da cozinha. Actividades que na família “tradicional” eram feitos pelas 
mulheres, donas de casa, como cozinhar ou lavar a roupa, já não faziam sentido numa sociedade 
verdadeiramente socialista e como tal seriam feitas em cantinas e lavandarias públicas35, o mesmo se 
aplicando ao crescimento e educação das crianças, que seria tratado por profissionais em creches e 
infantário, substituindo em grande parte os pais36. 

Muitos destes conceitos já tinham sido teorizados no século XIX por autores como Marx ou o 
sociólogo alemão Müller-Lyer e foram implementados em vários países da União Soviética. Alguns 
projectos exemplificativos são as comunas de Moisei Ginsberg na Rússia ou nos projectos do 
arquitecto checo Jan Gillar para habitação colectiva para os trabalhadores da cooperativa Vcela em 
1931, assim como nos projectos de habitação para o subúrbio de Praga, Razyne em 1932. 

 

 

Fig. 2  -  Planta de apartamento tipo – Cooperativa Vcela de Jan Gillar, 193137 

34 TEIGE, Karel - The Minimum Dwelling p.219 
35 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.122   
36 Idem. p.124  
37 Alguns factores que se tornam óbvias neste exemplo, é a total ausiência da cozinha, optimização do espaço incluindo 
mobiliário embutido(pormenor da porta do armário como exemplo de calcular o espaço ao mínimo possível),quarto/célula 
habitacional individual, ampla iluminação natural.   
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Um projecto que esteve presente de forma proeminente e usado como exemplo ao longo dos 
debates foi a zona de habitação social Neues Frankfurt, construído entre 1925 e 1930. Esta zona de 
carácter experimental teve a orientação do arquitecto Ernst May e contou com a participação de 
muitos modernistas proeminentes da altura38. Como tal, foi construído segundo os preceitos da 
arquitectura moderna aplicando um modelo de normalização de elementos para uma produção em 
série39, não apenas dos elementos construtivos mas também do mobiliário das habitações. 

Trata-se do maior empreendimento de habitação moderna até à altura, contando com cerca de 12 000 
habitações, e pelo facto de se tratar de habitação social, com a ideia de optimização das áreas 
claramente presente era o que mais se aproximava da ideia de habitação mínima (o bairro de 
Weissenhof de 1927 por exemplo, que será falado mais à frente pela ambiciosa implementação de 
sistemas pré-fabricados, era considerado destinar-se à classe média devidos aos seus pré-requisitos, 
bastante elevados40). 

No documento que apresenta a CIAM de 1929, Ernst May chamou a atenção para a grave necessidade 
de “habitação de subsistência” para as classes mais baixas, com áreas inferiores a 50m2 (para que 
fossem viáveis economicamente) e cuja elaboração deveria incluir, engenheiros, médicos e 
especialistas em higiene, assim como uma intervenção do estado para reduzir os juros e como 
consequência o preço destas habitações41. Sendo que, estas preocupações e preceitos estão patentes   
no seu projecto para Neues Frankfurt. 

Este empreendimento habitacional era constituída por vários bairros ou sub-zonas atribuídas a 
diferentes arquitectos. Alguns projectos exemplificativos das preocupações modernistas sobre a 
habitação mínima são o bloco de habitação de Hindenburgallee de Ernst May e Herbert Boehm, com 
apartamentos de áreas muito reduzidas (pouco mais de 40 m2) e funcionais (incluindo soluções de 
poupança de espaço como uma alcova que pudesse guardar camas reclináveis também chamadas 
camas Frankfurt por exemplo) ou o “edifício Brenner” do arquitecto Anton Brenner pela sua extrema 
poupança nas áreas reduzindo ao mínimo as áreas de circulação. 

Fig. 3- “edifício Brenner” Sala de Estar com alcova para camas (esquerda)         Fig. 4- Apartamento no edifício  Hindenburgallee- 
e quarto das crianças com camas embutidas recolhíeis.                                      Alcova para camas reclináveis 

38 Por exemplo, Max Cetto, Martin Elsaesser, Walter Gropius, Ferdinand Kramer, Adolf Meyer, Bruno Taut, etc. 
39 OLIVEIRA, Daniel Filipe Sousa - A construção pré-fabricada de betão. Contributo para o estudo da sua aplicação em Portugal na 
segunda metade do século XX. Porto:,FAUP, Tese de Mestrado, 2010, p.34 
40WOLFE, Ross - The Graveyard of Utopia: Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde. Publicação online, 
Consultado em Junho de 2015 em: http://thecharnelhouse.org/2011/08/11/the-graveyard-of-utopia-soviet-urbanism-and-
the-fate-of-the-international-avant-garde-by-ross-wolfe 
41 MAY, Ernst - Flats for Subsistence Living (1929). in Architecture and Design, 1890-1939: An International Anthology of 
Original Articles. Nova Iorque: Whitney Library of Design, 1975 
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Fig. 5-  Bloco de habitação de Hindenburgallee de Ernst May e Herbert Boehm - planta parcial, 1929 

 

 Fig. 6-  Bloco de habitação “edifício Brenner” de Anton Brenner - planta parcial, 1929 
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Ao longo deste debate, tornou-se claro para a larga maioria dos intervenientes que os problemas da 
falta de habitação e da qualidade da existente apenas poderiam ser resolvidos com soluções à larga 
escala, levando-os a abordar temas relacionados com o urbanismo e planeamento urbano. Walter 
Gropius, por exemplo, defende a maximização da exposição solar e da quantidade de ar nas 
habitações através de construção de edifícios de habitação colectiva em altura resultando numa maior 
distância entre edifícios e libertação de terreno citadino para espaços verdes e zonas de lazer e de 
socialização42. Muitos destes pontos serão aprofundados e incluídos mais tarde na Carta de Atenas. 

Como tal, os arquitectos modernistas defendiam mudanças de leis e regulamentos do território, o 
financiamento de iniciativas industriais, e o uso pleno das novas tecnologias em prol da cidade. De 
uma forma mais específica, algumas das medidas consideradas necessárias eram a redução dos custos 
das estradas e infraestruturas, a eliminação da especulação de terrenos, a liberalização das regras 
construtivas e de zonamento,43 que permitissem estes empreendimentos. 

Outros, como Karel Teige, iam ainda mais longe afirmando que uma solução tão abrangente apenas 
poderia ser conseguida através da completa reestruturação da sociedade (de cariz comunista) que 
permitisse a eliminação da posse privada e a centralização de todos os meios de produção44. Algo que 
de facto ocorreu nos países comunistas e que facilitou a implementação de extensos programas 
industriais de construção de habitação que ainda hoje marcam a paisagem das cidades da Europa de 
Leste.  

Após 1931/32, com a mudança da maioria dos arquitectos socialistas para a Rússia, as CIAM, ficaram 
cada vez mais influenciadas por Le Corbusier e pelo Sigfried Gideon 45(secretário geral da organização 
na altura). A CIAM passa então a ser oficialmente encarada como uma “organização profissional, 
baseando as suas discussões em questões técnicas e como tal não se deveria ocupar com política”46. A 
organização continuou, no entanto, a ter como um dos principais focos a melhoria das habitações e a 
reorganização das cidades.  

Esta posição neutral (assim como a emigração dos arquitectos socialistas) deveu-se em grande parte 
às mudanças políticas que tinham ocorrido na Alemanha, Itália e na União Soviética (assim como em 
Portugal e Espanha), em que a chegada de vários regimes autoritários levou a um ressurgimento do 
classicismo47 e da monumentalidade e a um breve declínio do modernismo. Para além disso, a procura 
privada que fomentava uma grande parte das obras mais ousadas e experimentais dos arquitectos 
modernistas sofreu um considerável abrandamento, como efeito retardado da crise de 1929 dos 
Estados Unidos. Estes dois acontecimentos provocaram uma verdadeira crise no seio do movimento 
moderno, com muitos a arquitectos a ficarem sem emprego, apresentando se a internacionalização 
do movimento como a melhor opção. 

42 GROPIUS, Walter - Sociological Premises for the Minimum Dwelling of Urban Industrial Populations, p.100 
43 Idem. p.101 
44 Outro arquitecto que defendia posições semelhantes era Hannes Mayer(director da Bauhaus entre 1928 e 1930) que 
manteve contactos e ate convidou Teige para leccionar na Bauhaus. Esta proximidade aos ideias de esquerda levaram a 
várias conferências e até construiu obras em varios países da União Soviética, sendo ele bastante importante para a 
permeação e permanência de muitas ideias modernistas nos paises comunistas. 
45 COLQUHOUN, Alan - Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.217 
46 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.240   
47 TOURNIKIOTIS, Panayotis - The Historiography of Modern Architecture. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1999, p.68 
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Como tal, isolada pelo fascismo de um lado e pelo estalinismo do outro o movimento moderno 
procurou refúgio no neutro internacionalismo, procurando demonstrar a sua independência em 
relação as estruturas politicas48, e portanto mais ligado ao progresso científico e social que era 
entendido como um fenómeno inevitável e independente dos regimes políticos. 

Um evento muito importante e exemplificativo desta internacionalização é a exposição que se 
realizou no MoMa em Nova Iorque, em 1932 organizada pelo conhecido historiador de arte Henry-
Russell Hitchcock. Esta exposição denominada International Style aplicava o “epiteto de internacional à 
arquitectura moderna”49, focando-se na sua funcionalidade e uso dos novos materiais (em especial 
betão armado e aço), como sinal de uma arquitectura do progresso. A intenção principal terá sido a de 
impor a arquitectura moderna nos Estados Unidos, retirando todas as conotações sociais e cientificas 
que a pudesse associar ao socialismo apresentando a apenas como um estilo de carácter 
funcionalista.50 

Com o despoletar da II Guerra Mundial, na Europa, esta mundialização foi reforçada pelo êxodo de 
uma grande parte dos arquitectos modernistas europeus, como forma de evitar a guerra. O país mais 
escolhido foi os Estados Unidos, mas América do Sul e India também ofereceram segurança e 
oportunidades de trabalho a muitos arquitectos. 

Carta de Atenas - Após a II Guerra Mundial 

 “Depois da Guerra, a situação altera-se, como se a vitória das democracias correspondesse na mesma 
medida à vitória da arquitectura moderna, que passava a funcionar como ícone de progresso 
visualmente evidente, explosiva e formalista. A reconstrução da Europa e americanização deram lugar 
a um crescimento exponencial de uma sociedade de consumo no mundo ocidental referida ao padrão 
americano, em que os novos dispositivos da vida quotidiana contribuíram para difundir o novo estilo 
moderno num processo de mundialização do Estilo Internacional.”51 
 
No pós-guerra imediato, as pesquisas feitas no âmbito das CIAM, quer quanto a habitação mínima 
quer quanto a concepção de uma nova forma da cidade tornaram-se ainda mais relevantes, tendo em 
conta os danos provocados pela guerra, a falta de habitação e de construções em geral, e a 
oportunidade de refazer os traçados das cidades destruídas nos bombardeamentos. 

 
Fig. 7- Liverpool após bombardeamentos durante a II Guerra Mundial               Fig. 8- Colónia após bombardeamentos, II GG  

48 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.245   
49 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP,  2015 p. 93 
50 Idem. p.94 
51 Idem. p.113 
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Os princípios urbanísticos da CIAM ficaram registados na Carta de Atenas publicada por Le Corbusier 
ainda antes do final da Guerra, em 1942, e baseou-se em parte nas conclusões do quarto encontro da 
CIAM em 1933. Trata-se de um documento muito racionalista que aplicava um sistema de classificação 
dividindo a cidade em quatro partes baseados em funções fundamentais (segundo as ideologias 
modernas), nomeadamente: viver, trabalhar, lazer e circulação.52 
 
Este documento promove uma maior eficácia de tempo e melhorias nas condições de habitação e 
adaptação da cidade à nova realidade da máquina, chamando também a atenção para a importância 
de analisar a cidade em função da sua região, com a qual estabelece inúmeras relações. Algumas 
destas conclusões por uma lado parecem evidentes e por outro um pouco simplistas, revelando a 
visão funcionalista e inspirado na máquina do movimento moderno, sendo que alguns dos princípios 
defendidos já estavam presentes nos projectos Ville Contemporaine (1922) e no Plan Voisin para París 
(1925). 
 

Fig. 9 - Maquete do Plan Voisin de Le Corbusier , 1925 
 
De uma forma geral, procura identificar os inúmeros problemas da cidade moderna, provocadas pelo 
aumento da densidade populacional em especial nos centros das cidades, pela industrialização e pelo 
advento do carro, para depois fornecer soluções concretas para estes.  
 
Quanto a qualidade da habitação nas principais cidades europeias esta era muito baixa, com casas 
insalubres, devido as reduzidas dimensões, à falta de arejamento e luz natural, e a falta de espaços 
verdes associados. Aliás, os espaços abertos em geral eram escassos e mal distribuídos para o uso da 

52 COLQUHOUN, Alan - Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.218 
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maioria da população, notando-se a inexistência de zonas para a prática de desporto.53Para piorar esta 
situação muitas das zonas habitacionais encontravam-se demasiado próximas das zonas industriais 
que poluíam o ambiente e pioravam ainda mais as condições de vida. Para além disso, os subúrbios 
estavam desligados das cidades54, com percursos casa-trabalho demasiado extensos e demorados. 
  
No que toca a sistema de vias e transportes estes apresentavam-se inadequados para o uso dos 
veículos motorizados uma vez que tinham sido criadas para o uso pedestre e de cavalo e por isso, as 
vias eram demasiado estreitas e tinham traçados que não dispunham de uma lógica de eficiência e 
flexibilidade que tivesse em conta o trânsito viário. 

 

Fig.10 - Zona de Habitação em Liverpool, 1930                                          Fig. 11 Zona de Habitação em Paris, 1930 
 
As principais soluções que Le Corbusier propõe são em primeiro lugar a demolição de todos os bairros 
de lata e a construção de novos conjuntos habitacionais nas zonas privilegiadas da cidade em termos 
de topografia, clima e luz natural, assim como proximidade a espaços verdes de lazer e descanso. Estas 
habitações devem ser de habitação colectiva e construídos em altura com o intuito de libertar mais 
área da cidade para a implantação de amplos espaços abertos para a recriação, prática de desporto e 
convívio social entre os habitantes. Estes espaços livres deveriam ser dotados de programa (parques 
públicos, estádios, florestas, parques infantis, entre outros, para motivar o seu uso. 
 
Quanto ao sistema de transportes o documento promove a regulamentação da velocidade e a 
utilização de sistemas de análise to transito viário com a intenção de o optimizar assim como a criação 
de vias com vários níveis como forma de reduzir o trânsito. Também é recomendada a separação total 
dos percursos pedonais dos viários e a existência de barreiras de carácter verde que isolem a cidade 
das vias mais movimentadas55 e o impedimento de construção de habitação próxima de vias 
rodoviárias. 
 
No que toca à “função de trabalho” A Carta de Atenas defende a diminuição da distância/tempo de 
viagem entre a zona de habitação e a de trabalho e a separação das zonas industriais das residências 

53 Congress Internationaux d'Architecture moderne (CIAM) - La Charte d'Athenes. París: The Library of the Graduate School of 
Design, Harvard University, 1946. (tradução de J.Tyrwhitt, texto original de 1933), p.3 
54 Idem. p.2 
55 Congress Internationaux d'Architecture moderne (CIAM) - La Charte d'Athenes. París: The Library of the Graduate School of 
Design, Harvard University, 1946. (tradução de J.Tyrwhitt, texto original de 1933), p.3 
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por amplos espaços verdes. Por outro o lado, os pequenos negócios e serviços indispensáveis a vida 
quotidiana deveriam estar espalhados pela cidade56, para servir directamente as populações. 
 
O próprio Le Corbusier admite que a escala das mudanças que está a propor é de difícil execução pela 
grande fragmentação que existe no que toca à posse dos diferentes terrenos citadinos, e apela à 
regulação das cidades e subordinação dos interesses privados aos da comunidade5758, um ponto já 
amplamente discutido aquando dos debates da habitação mínima. No entanto isso era algo muito 
difícil de atingir, mesmo nas cidades destruídas pela guerra (os terrenos continuavam a ter donos) em 
que estes geralmente eram aplicados de forma parcial. 
 
Como tal os melhores exemplos da aplicação prática destes princípios ou se deu na construção de 
cidades ou subúrbios de raiz, como por exemplo Chandigarh na Índia ou cidade de Brasília no Brasil. 
Assim como nos países do Bloco Soviético, que pelo tipo de regime rejeitavam a posse privada o que 
possibilitou ao estado construir/reconstruir muitas cidades seguindo estas ideias, cuja absorção foi 
facilitado pelo facto do seu teor, muito social e centrado no habitante ir de encontro às ideologias 
comunistas. 

 
Fig.12. Imagem Aérea Brasília, Brasil, imagem actual                         Fig.13. Imagem aérea Burgas, Bulgária, imagem actual                          
  
Esta abordagem cartesiana e algo formalista para os problemas complexos e multifacetados da cidade 
era considerada inaceitável para os membros mais jovens da CIAM que se juntaram após a Guerra.59 
Sendo que o grupo Holandês Doom Group (que após 1956 se começa a denominar Team X) repudia 
explicitamente a Carta de Atenas no nono encontro de CIAM em 195460.Estas discordâncias, quanto a 
abordagem urbanística, no seio da CIAM eram sintomáticas das diferenças de opiniões cada vez mais 
demarcadas entre os arquitectos, que já faziam parte da CIAM antes da Guerra, e os mais jovens que se 
juntaram depois desta. Esta tendência de divergência teve o seu desenlace natural com a dissolução 
da CIAM em 1959, e a formação de novos grupos, sendo o mais visível o acima mencionado Team X61 

56 Idem. p.3 
57 Idem. p.5 
58 Considero interessante notar que o mesmo tipo de apelos são feitos quase 30 anos depois pelo Nuno Portas quanto ao 
panorama nacional português, como forma de melhorar tanto as condições de habitação em particular como as cidades 
portuguêsas em geral. 
59 COLQUHOUN, Alan - Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.218 
60 Idem. p.218 
61 Alguns dos seus principais membros foram Jacob  Bakema e Aldo van Eyck, da Holanda e Alison e Peter Smithson do Reino 
Unido 
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Anos 60/70 - Novas tendências 
 
O resultado deste cisma é o aparecimento de novas correntes, no final da década de 50 e ao longo dos 
anos 60, sendo que muitos deles não representam uma oposição total ao Modernismo, mas sim uma 
evolução ou uma diferente interpretação dos seus preceitos.  
 
Alguns dos movimentos mais relevantes foram, o Metabolismo de origem japonesa (que fundia as 
ideias sobre mega-estruturas com conceitos sobre crescimento biológico), O Brutalismo (sendo que 
alguns autores consideram que a Habitação de Marselha de Corbusier de 1952 é um exemplo 
primordial deste estilo), Estruturalismo entre outros. Considero que estes movimentos são procuras de 
resposta à mudança sócio-cultural resultante da II Guerra Mundial, a crença total no progresso, na 
indústria e na ciência, que eram pedras basilares do Modernismo, tinham sido severamente abaladas.    

 

 
Fig.14. Exemplo de arquitectura Metabolista-             Fig.15. Exemplo de arquitectura Brutalista-   
 Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa, 1972      Pirelli Tire Building de Marcel Breuer, 1969 
 
Paralelamente o movimento Pós-moderno que tinha surgido nos Estados Unidos na década de 50, 
começou a ganhar relevância global. Este foi influenciadas pelo contextualismo e a semiótica e é uma 
espécie de resposta ao formalismo e racionalismo excessivos do Movimento Moderno. As principais 
diferenças entre os dois movimentos resumem-se a uma a uma diferença de objectivos, isto é 
enquanto o Movimento Moderno esteve muito focado no uso minimal e “verdadeiro” do material, 
repudiando qualquer tipo de ornamento, o Pós-modernismo rejeitou este tipo de regras rígidas 
procurando sentido no uso de técnicas construtivas, formas e referências estilísticas, com um muito 
menor grau de restrições. 
 
Como consequência a “estética modernista” foi substituída por uma mais ecléctica e variada. A forma 
já não necessita de seguir a função resultando numa maior liberdade e diversidade formal. As 
características mais visíveis deste movimento serão provavelmente o retorno do ornamento e as 
referências e colagens de estilos históricos. Alguns exemplos paradigmáticos do pós-modernismo são 
a Sony Building (originalmente AT&T Building) de Philip Johnson, a Neue Staatsgalerie de James Stirling 
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ou a Piazza d'Itália de Charles Moore. Contudo tratou-se de uma corrente com uma enorme variedade 
formal e como tal difícil de definir de forma exacta. 
 
A partir do final dos anos 70, a avant-garde da arquitectura internacional  tinha ultrapassado a rigidez 
de alguns princípios da arquitectura moderna. Focando-se por isso em movimentos que podem ser 
consideradas evoluções ou respostas a este. Contudo estes movimentos tiveram uma influência muito 
reduzida no tema central deste trabalho e como tal, não se tenciona aprofundar esta temática. 
 

 

  
Fig.16 Sony Building de Philip Johnson, 1984                                                               Fig.17 Neue Staatsgalerie de James Stirling, 1984 
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Construção industrial e pré-fabricação 

Conceitos Gerais  

Para o melhor entendimento da temática desenvolvida nesta tese é importante clarificar alguns 
conceitos fundamentais como o da pré-fabricação, estandardização e industrialização e a sua relação 
com a construção. 

Pré-fabricação 

O sentido mais geral do termo pré-fabricação refere-se ao processo de produção de componentes de 
um objecto numa fábrica ou outro espaço de concepção (com a utilização quer de meios artesanais, 
quer de meios mecânicos) para posteriormente este ser transportado ou em peças ou já 
completamente assemblado para o seu local de instalação. 

De uma forma mais concreta, quando aplicado a construção refere-se ao método construtivo em que 
as componentes da estrutura fabricados previamente são transportados até ao local da obra para 
serem montados in situ. Este termo é usado para distinguir do processo dito convencional de 
construção em que os materiais construtivos são levados até a obra, onde ocorre roda produção e 
montagem.  

Podemos distinguir duas formas de construção pré-fabricada, por um lado a total em que o edifício é 
construído integralmente com componentes pré-fabricadas, e por outro a parcial, em que o edifício 
incorpora várias técnicas construtivas incluindo a pré-fabricação. 62 

Estandardização/Normalização 

No que toca a estandardização ou normalização (ou ainda padronização) é um processo de criação e 
implementação de regras técnicas que tem como objectivo a definição de especificações técnicas que 
permitem a maximização da compatibilidade, reprodutibilidade, segurança ou qualidade de 
determinado processo, produto ou serviço. 

 Apesar de podermos considerar que este processo é aplicado pelo ser humano há milhares de anos 
foi durante a Revolução Industrial que este se tornou fundamental, devido a necessidade de alta 
precisão e compatibilidade ao longo de todo o processo industrial (quer no que concerne as 
maquinas de produção quer no que refere aos produtos finais). 

Industrialização 

A industrialização pode ser definida de muitas formas mas a definição de Blânchere resume de forma 
muito concisa este processo: “Em todas as partes da industrialização é a utilização de tecnologias que 
substituem a habilidade do artesão pelo uso da máquina.”63 Esta substituição do tipo de produção 
está associada a uma transformação sócio-cultural que ocorreu em quase a totalidade dos países do 
mundo ao longo do século XIX e XX. De uma forma geral a industrialização foi aplicada em todas as 
áreas da vida humana resultando num aumento da produtividade, redução do trabalho manual e da 
necessidade de mão-de-obra, no entanto aumentando a necessidade de trabalhadores qualificados. 

62 GOMES, Ruy José - Perspectivas da pré-fabricação na construção de habitações. Lisboa: LNEC, publicação nº29,1952, p.5 
63 BLACHÉRE, G. – Tecnologías de la construcción industrializada. Barcelona : Gustavo Gili, 1977, p.35 
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A substituição contínua do trabalho manual com o da máquina, pressupõe fontes de energia 
adicionais de cariz artificial, estando directamente ligada ao desenvolvimento da indústria energética 
e de extracção. Para além disso essa massificação e “entrada no quotidiano e na produção da máquina 
levam a constantes mudanças quanto a especialização do trabalho, assim como nos hábitos e 
preferências de consumo”64, da população. 

No que toca a industrialização na construção que está intimamente ligada ao movimento moderno e 
em parte o potenciou e contribuiu para a sua força. Este fenómeno é uma consequência normal da 
industrialização de uma sociedade, sendo que na Europa esta tendência começou na década de 30, 
tendo sido fortemente impulsionada após a II GG, em que se começam a construir complexos de 
edifícios de habitação de 500 a 1000 apartamentos, escalas nunca aplicadas até a altura. Nas suas 
construções estão incluídos arquitectos mundialmente reconhecidos como por exemplo Walter 
Gropius, Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Pier Luigi Nervi, Jo van den Broek entre outros.65 

 

Construção Industrializada e pré-fabricada 
 
Segundo Nuno Portas podemos definir três estados de evolução da construção industrializada com 
base no grau de mecanização. O primeiro que também pode ser denominado por tradicional e baseia-
se na produção artesanal de materiais e trabalho construtivo na sua maioria manual. No segundo 
estado a produção de elementos já é predominantemente industrial, sendo que a sua montagem e 
acabamentos seriam ainda na sua maioria feitos à mão. O terceiro estado, corresponde a construção 
industrializada propriamente dita, em que todas as partes/peças que integram a obra são constituídas 
por meios industriais e a sua colocação é feita com meios mecanizados  apenas controlados e 
apoiados por trabalho humano.66 
 
Um dos métodos construtivos que permite atingir, de forma mais completa este terceiro estado de 
industrialização, reduzindo a necessidade de trabalho manual ao mínimo (e depende completamente 
da maquina) é a pré-fabricação. Trata-se de um método construtivo para a rápida assemblagem de 
elementos idênticos, previamente manufacturados mecanicamente em linha”67 como tal os 
elementos construtivos são produzidos fora do local de construção e recorrendo por isso na larga 
maioria das vezes ao uso de equipamento de elevação68. 

As principais mais-valias deste método construtivo são a economia de mão-de-obra e a rapidez de 
construção. Este facto deve-se a várias razões distintas, por um lado o maior número de operações 

64 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. in VI Concurso histórico nacional 2005-2006 Sofia: 
Ministério da Educação, 2006, p.178 
65 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998 (autor 
omisso). Consultado em Janeiro 2015:  http://home.arcor.de/ringo667/Vortraege/12_Stavrev.pdf, p.1 
66 PORTAS, Nuno - Industrialização da Construção – Política Habitacional. Lisboa: Análise social - revista do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, Vol. 2, 1964, p. 92-93 
67 PINTO, Alberto Reaes – Hygrotermic rehabilitation in the exterior panels of prefabricated building by external insulation 
composite systems (ETICS) with rendering: Two “case studies” located in Lisbon metropolian area: SAC and QM. Salford, UK: 
Universidade de Salford, Tese de doutoramento, 2001, p.37 
68 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
Coimbra: Departamento de Arquitectura: Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Dissertação de 
Mestrado, 2009, p.39 
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feitas em fábrica levou a redução do número de operários no estaleiro (isto também melhorou as 
condições de trabalho dos operários quer pela utilização da maior mecanização quer pelo facto de 
uma maior parte do trabalho passar a ser feito dentro das fabricas, abrigados das condições 
climatéricas e com mais medidas de segurança), assim como a redução dos tempos mortos e 
eliminação de paragens durante o Inverno. Por outro a mecanização, seriação e normalização também 
contribuíram obviamente para a redução dos tempos de execução e na economia no volume de 
materiais. Este maior controlo da produção e melhoria das condições do trabalho contribuíram para 
um aumento geral da qualidade dos materiais e técnicas construtivas.  
 
Origens Históricas 

Podemos considerar que a industrialização teve duas fases. Uma mais remota denominada por 
“Revolução Industrial” que é uma expressão que se aplica as transformações económicas e sociais que 
ocorreram primeiro no Reino Unido e pouco depois no resto dos países desenvolvidos entre o século 
XVIII e XIX correspondendo à passagem de produção artesanal para produção industrial em fábricas69. 
Seguida de uma segunda fase marcada pelas duas Guerras Mundiais e por algumas inovações técnicas 
que têm influência sobre as técnicas de construção70, nomeadamente a substituição do ferro pelo aço 
nos sistemas de betão armado, assim como na maioria da construção. 

No que respeita à construção, a revolução industrial teve um enorme impacto nesta. Por um lado, 
devido a gradual aplicação dos novos métodos e processos industriais acima referidos e ao acto 
construtivo. Por outro, devido à descoberta de novos materiais ou do desenvolvimento de novas 
formas de produzir e melhorar materiais já conhecidos, sendo os exemplos mais importantes o caso 
do ferro fundido, do vidro, do cimento e posteriormente do betão. 

Quanto ao ferro fundido, este material já era utilizado pelo ser Humano há milhares de anos, mas 
foram as inovações que se deram em Inglaterra que permitiram a sua produção economicamente 
viável e em quantidade suficiente, o que levou a sua ampla aplicação na construção durante o século 
XIX. O vidro teve um percurso semelhante, sendo utilizado desde o século X para a manufacturação de 
janelas e vitrais. Contudo a descoberta de novos processos de produção no início do séc.. XIX 
permitiram a produção de folhas de vidro muito mais resistentes e leves cobrindo uma maior 
superfície sem interrupções. 

Fig.18 Construção em Ferro - Ponte Maria Pia,                            Fig.19 Palácio de Cristal de Joseph Paxton, 1850  
De autoria do engenheiro Gustave Eiffel, 1877                  

69 Idem. p.43 
70 Idem. p.45 
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As inovações que se deram nestes dois materiais possibilitaram a construção de um dos primeiros 
exemplos de construção pré-fabricada industrializada, nomeadamente o Palácio de Cristal construído 
em 1850 em Hyde Park em Londres. Esta obra de autoria do arquitecto e jardineiro Joseph Paxton é 
feita com uma estrutura de ferro fundido e painéis de vidro pré-fabricados e serve de base para muitas 
obras posteriores que usam sistemas similares. 

Paralelamente estava a ocorrer uma evolução na produção do cimento que 
veio a revelar-se extremamente relevante para o mundo da arquitectura. Este 
material também já existia há milhares de anos (como uma mistura de pedras e 
areias com um ligante), no entanto foi apenas durante a Revolução Industrial 
que se deram avanços significativos. Sendo o primeiro desses o 
desenvolvimento do cimento de Portland que tem a sua origem nas 
experiências de John Smeaton aquando da construção de um farol em 
Plymouth, Inglaterra71 hoje conhecido como A Torre de Smeaton. A sua mistura 
de calcário e aditivos (como escória vulcânica e pozolana) foi posteriormente 
melhorada por Joseph Aspdin e patenteada em 1824. 

 Fig.20 Smeaton’s Tower de John Smeaton        

Alguns anos mais tarde, em 1849 este cimento tornou-se num dos componentes fundamentais do 
betão reforçado inventado por Joseph Monier72, continuando a integrar a maioria do betão actual. 
Seguindo esta lógica de sucessivas reinvenções do material já no final do séc. XIX François 
Hennebique patenteia o sistema de Betão Armado, que integrava os, até então, elementos 
construtivos separados (pilares, lajes e vigas) num elemento único de carácter monolítico. Este sistema 
tornou-se muito popular, com mais de 7000 edifícios construídos no período 1892-1902, e foi base de 
muitos sistemas de betão moderno.  

Fig.21 Sistema de Betão Armado de François Hennebique , 1892   Fig. 22 Ponte Camille-de-Hogues(1899) em Châtellerault de  
autoria                                                                                                        De François Hennebique (utilizando o sistema de betão armado) 
 

71 Blezard, Robert G, The History of Calcareous Cements in Hewlett, Peter C., ed. Leaʼs chemistry of cement and concrete. 4. 
ed. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004 
72 The History of Concrete and Cement Disponível em: Inventors.about.com, consultado em 2014 
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No início do séc. XX, motivadas pela precariedade das habitações nas cidades industriais e pelas 
inovações acima descritas, surgem as primeiras experiências em habitação de betão pré-fabricado. Em 
1904, em Liverpool, o arquitecto John Brodie desenvolve o primeiro sistema fechado de pré-
fabricação de painéis de betão maciço com grandes dimensões. Poucos anos depois, em 1907, nos 
Estados Unidos o arquitecto Grosvenor Atterbury apresenta um sistema fechado também com 
elementos de grandes dimensões mas com betão aligeirado, aplicando este sistema no seu projecto 
para a zona residencial de Forest Hill Gardens, em Queens, Nova Iorque.73 

Fig. 23 Forest Hill Gardens de Grosvenor Atterbury ,1907                   Fig. 24 Edifício habitacional em Liverpool- John Brodie, 1904                     

        

Após a I Guerra Mundial – primeiras experiências na habitação 

Após a I Guerra Mundial, os graves problemas de habitação fruto da industrialização das principais 
cidades Europeias (como foi explicado acima) foram exacerbados pela destruição que tinha ocorrido. 
Para muitos arquitectos modernistas como Gropius, Mies Van der Rohe e Le Corbusier a solução deste 
problema residia na plena industrialização do processo construtivo. Como tal, impelidas por esta 
necessidade e apoiadas nos novos matérias e sistemas de produção e construção as experiências em 
pré-fabricação intensificaram-se. 

Paralelamente, durante a década de 20 o betão afirma-se como o material de eleição do modernismo. 
Esta afirmação foi impulsionada por um lado pelas vantagens económicas e por outro pelas várias 
exposições, onde vários arquitectos jovens como Le Corbusier, Jean Lucrat e Theo Van Doesburg 
mostram as capacidades plásticas e formais deste novo material74.  

Em termos de habitação pré-fabricada, uma das primeiras iniciativas relevantes (em termos de escala e 
praticabilidade) foi o bairro de exposição Weissenhorf, impulsionado por Mies Van der Rohe que na 
altura era vice-presidente do Deutscher Werkbund75. Esta exposição tinha como objectivo “convidar 
representantes da vanguarda do movimento moderno para dar a sua contribuição para a resolução do 
problema da habitação moderna”76 e teve uma ampla divulgação quer pelos métodos industrializados 

73 OLIVEIRA, Daniel Filipe Sousa, A construção pré-fabricada de betão. Contributo para o estudo da sua aplicação em Portugal na 
segunda metade do século XX. p.33 
74 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX . Lisboa: Instituto Superior Técnico, Seminário 
História Económica, Tecnologia e Sociedade, edição 2004, p.65 
75 Associação Alemã dos Ofícios tradução do autor 
76 ROHE, Ludwig Mies van der; JOHNSON, Philip(Trad.) - The Policy of the Stuttgart Exhibition. in Mies van der Rohe Nova 
Iorque: The Museum of Modern Art, 1947 (Publicação Original Bau und Wohnung, 1927) , p.193 
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inovadores para a época aplicados na maioria das obras, quer pelo facto de se focar no problema da 
falta  da qualidade da habitação e propor novas tipologias e formas de ver a casa77. No total foram 
construídas 33 habitações, de autoria de arquitectos como J.J.P. Oud, Mies van der Rohe, Victor 
Bourgeois, Le Corbusier, Walter Gropius, Peter Behrens, Mart Stam, os irmãos Taut, entre outros. 

 

 
Fig.25  Três possíveis organizações para apartamentos em Estugarda- Weissenhof de Mies van der Rohe78,1927  
 

O acima mencionado projecto de Neues Frankfurt do arquitecto Ernst May, também constitui um 
exemplo importante (de teor menos experimental e com uma aplicação mais abrangente) da 
construção industrializada da década de 20, aplicando um modelo de normalização de elementos 
para uma produção em série79. A Dymaxion House (1927) de Richard Buckminster Fuller ou a casa 
ampliável80(1932)de Konrad Wachsman( que também tinha um projecto no bairro de exposição 
Weissenhorf81  de 1927 ) , também constituem experiências interessantes. 

No entanto e apesar dos exemplos mencionados, a opinião 
generalizada dos historiadores e críticos é que nesta altura a 
indústria construtiva ainda se encontrava atrasada em termos 
técnicos e que a maioria das alterações resultava da 
“generalização dos novos materiais, como o aço, o betão, os 
derivados da madeira, as fibras sintéticas.”82 

 

 

Fig.26 Dymaxion House de Buckminster Fuller, 1933 

77 Apesar destas preocupações este bairro não está incluido no capitulo da habitação mínima , por se tratar de habitação de 
classe média e por na maioria dos casos se tratar de habitações unifamiliares. 
78 O modulo base consiste em dois apartamentos , um de 45 m2 e o outro com cerca de 70 m2, com as cozinhas e casas de 
banho encostadas a parede divisório e a caixa de escadas respectivamente. As diferentes propostas demonstram a 
flexibilidade do espaço sendo que Mies delegou a definição da organização interior a outros arquitectos. No entanto é 
importante notar as áreas bastante reduzidas , para os estandartes actuais (por exemplo na terceira opção o apartamento 
mais reduzido é um T2 para 3 pessoas e o maior é um T3 para 6/7 pessoas.) 
79 OLIVEIRA, Daniel Filipe Sousa, A construção pré-fabricada de betão. Contributo para o estudo da sua aplicação em Portugal na 
segunda metade do século XX. p.34 
80 Em que o sistema utilizado foi um “crescimento efectuado através da adição de corpos volumétricos” cf. FERNANDES, Ana 
Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento p.95 
81 Em que o sistema  utilizado foi o “de montagem a seco de painéis estandardizados sobre uma estrutura metálica modular” 
cf. Idem p.95 
82 PORTAS, Nuno, Industrialização da Construção – Política Habitacional. p.91 
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No início da década seguinte, os arquitectos franceses Marcel Lods e Eugène Beaudouin83, aplicaram 
um sistema construtivo que utilizava perfis de aço e painéis de betão pré-fabricado no seu projecto 
para habitações de classe média em Bagneaux, um subúrbio de Paris. Mais relevante ainda foi o seu 
complexo residencial Cité de la Muette, no subúrbio parisiense de Drancy, cuja construção terminou 
em 1934. Este contou com a participação do engenheiro Eugène Mopin e de Jean Prouvé e constitui 
um protótipo de aplicação de muitos dos princípios de Carta de Atenas (situado numa zona ampla, na 
orla da cidade, apresentando uma mistura de edifícios baixos e em altura, com espaços verdes entre 
eles e utilizando um sistema avançado de elementos pré-fabricados84)  
 

 
Fig.27 Cité de la Muette de Marcel Lods e Eugène Beaudouin, 1934   Fig.28 Neues Frankfurt- Römerstadt, 1928 

Contudo, a maioria das tentativas entre as duas grandes guerras ficaram um pouco aquém das 
espectativas, facto que se justifica pela falta de viabilidade económica dos sistemas de pré-fabricação 
na altura. Aliás todo o sector construtivo apresentava um atraso em termos da sua industrialização 
devido a, por um lado “uma descontinuidade da procura, no tempo, nos locais e nas exigências 
individuais, por outro lado, porque a construção tradicional apresentava um elevadíssimo nível 
profissional que pouco a pouco adoptava instrumentos mais mecanizados”85. 

Convém referir que uma das condições fundamentais para que a construção pré-fabricada seja 
preferível (isto é economicamente viável) em relação a construção dita tradicional, é a existência de 
procura em escala suficiente que justifique “programas de envergadura numa aplicação intensa da 
industrialização da construção de habitações” e a garantia de continuidade da procura num longo 
espaço de tempo. Como o Nuno Portas afirma “ a introdução da pré-fabricação de edifícios só tem 
sentido se integrada num plano nacional de investimentos em habitação, ensino, ou outros 
equipamentos”86 A existência deste tipo de financiamento estatal justificou o sucesso relativo87 de 
projectos como o Neues Frankfurt e Cité de la Muette, por exemplo. 

 

83 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
p.47 
84 http://housingprototypes.org/project?File_No=FRA017 
85 PORTAS, Nuno, Industrialização da Construção – Política Habitacional. p.96 
86 Idem. p. 97 
87 Quando digo sucesso, refiro-me por um lado a escala dos projectos e por outro pelo uso bastante extensivo de meios 
industriais e elementos pré-fabricados, algo que ainda era experimental e como tal demonstraram a viabilidade deste tipo de 
abordagem.  
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Após a II Guerra Mundial- Massificação  

Contudo e após a II Guerra Mundial, esta situação inverte-se, por duas razões, por um lado a enorme 
falta de todo o tipo de edificado provocada pelos maciços bombardeamentos e por outro a grande 
explosão demográfica que ocorreu após a II Guerra Mundial (Baby boom) aliada a concentração 
industrial nas grandes cidades levou a um enorme défice habitacional. Este novo paradigma não só 
viabiliza economicamente a construção industrializada e mais especificamente a pré-fabricação como 
a potência88, visto que era uma das respostas mais viáveis (talvez a mais) de responder de forma 
rápida e eficaz à enormidade do problema. 

Outra das razões que levaram a um maior uso e experimentação com construção industrializada e 
mais particularmente a pré-fabricação foi a falta de mão-de-obra qualificada em construção 
tradicional resultante das inúmeras baixas na guerra e de uma capacidade e conhecimento industrial 
muito desenvolvidos durante esta que foram desta vez aplicados para solucionar a crise de habitação 
do pós-guerra.  

Quanto à habitação, ainda durante a II Guerra Mundial, em 1942 Walter Gropius e Konrad Wachsman, 
que estavam emigrados nos Estados Unidos, projectam um sistema de painéis de betão pré-fabricado 
para a construção de casas unifamiliares (Packaged House System), contudo quando a linha de 
produção tinha finalmente sido instalada em 1947 o governo Americano já tinha cancelado os seus 
fundos. No entanto, e apesar de não ter sido construída nenhuma casa deste tipo, esta experiência 
chamou atenção de muitos arquitectos para a pré-fabricação como possível resposta à crise 
habitacional com que estavam a lidar.89 

 

Fig.29 Packaged House System - habitação tipo, 1942              Fig.30 Packaged House System - sistema de juntas, 1942    

88FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e 
desenvolvimento.p.47 cf. Congresso  Nacional  da  Indústria  da  Pré-Fabricação  em Betão, cit. 39, p.60 
89SMITH, Ryan E - Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.,2010, 
Capítulo 2.2 (sem paginação) 
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Paralelamente, também nos Estados Unidos desde 1937, Mies van der Rohe, também se interessou 
pelos meios industrializados de construção no entanto sem demonstrar o mesmo entusiasmo por este 
tipo de habitação que podemos chamar de social, dando primazia à construção de aço e vidro.90  

 Le Corbusier também demonstrava este tipo de preocupações sociais como pode ser verificado no 
seu projecto de Habitação de Marselha91, mas não é certo se a sua visão de arquitectura 
industrializada não era mais tradicional com estes métodos aplicados in situ, e não numa fábrica92. 
Apesar de nenhum edifício de Le Corbusier ter sido construído através da pré-fabricação total, a sua 
forte opinião quanto a construção industrializada e à tipificação foram muito influentes e contribuíram 
muito para a disseminação da habitação pré-fabricada no pós – guerra assim como para as 
preocupações espaciais de funcionalidade adoptadas aquando da 

sua concepção.   

Fig.31 Habitação de Marselha de Le Corbusier, 1952                                        Fig.32 Promontory Apartments de Mies van der Rohe 
                                                                                                                                                                                 Chicago(1949)  

 

A partir de finais da década de 40 nos países da Europa Central, mais afectados pela II Guerra Mundial 
como a Alemanha e a França, devido a sua viabilidade económica a pré-fabricação teve uma aplicação 
muito extensiva, em projectos de reconstrução de grande escala e com habitações com grande 
número de fogos. Na maioria dos casos eram implementados sistemas do tipo “fechado” com grandes 
e pesados painéis de betão que necessitavam de estaleiros de grandes dimensões assim como de 
máquinas industriais de transporte e instalação. Estas obrigavam a investimentos consideráveis que 
eram justificados pelas poupanças em mão-de-obra e tempo de construção (segundo dados 

90 SMITH, Ryan E - Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.,2010, 
Capítulo 2.3 (sem paginação) 
91 O conceito base deste projecto encomendado por Raoil Dautry (Ministro de Reconstrução do 1º Governo Pós-Guerra 
Francês) era uma construção com uma dimensão suficiente para integrar todos os serviços comunitários necessários ao dia-
a-dia dos habitantes. Este projecto claramente influênciado pelos projecto de comuna habitacional dos irmãos Vesnin em 
Kusnetsk (1930) não reflecte a mesma agenda socialista e segundo o próprio Le Corbusier é o culminar do seu conceito de 
habitação para classe média. Cf. p..218 Colquhoun ,Alan 
92 SMITH, Ryan E - Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.,2010, 
Capítulo 2.4 (sem paginação) 

31 
 

                                                            



britânicos de finais da década de 50 as poupanças de mão-de-obra nas indústrias de construção pré-
fabricada chegavam  35% com tempos de construção até quatro vezes inferiores a construção 
tradicional)93.  

Portanto, por estas razões, a utilização de métodos pré-fabricados (em especial de betão) tanto nos 
países pertencentes a CEE como na Europa de Leste generalizou-se, sendo que na maioria dos casos 
pela sua finalidade e pelo financiamento reduzido de que dispunham normalmente, levaram a 
obrigatoriedade do uso das mesmas peças, com as mesmas dimensões e técnicas construtivas, não 
existindo possibilidades de flexibilização do processo. Muitos dos exemplos encontrados foram 
construídos numa altura em que pela força das circunstâncias a qualidade foi sacrificada em prol da 
quantidade. Com execução construtiva bastante pobre em alguns casos justificando assim em parte o 
estigma que se tem por este tipo de edificado. 

Durante a década de 60 estudos sobre a produtividade deste sistema construtivo demonstraram que 
apesar de ser claramente mais rápido este não era mais barato que a construção in situ mais 
convencional, por várias razões, primeiro o investimento necessário para a instalação e manutenção 
da maquinaria era bastante elevado, segundo porque a procura para grandes conjuntos estava a 
começar a diminuir e em último porque na industria construtiva da época as “matérias-primas ou 
semi-elaboradas constituem cerca de 60% do custo total, não sendo o seu valor alterado pelo grau de 
industrialização”94.   

Anos 70/80 – Abrandamento 

No final da década de 60 a crise habitacional estava parcialmente ultrapassada (pelo menos na Europa 
Central), e como tal parte da procura, muitas vezes estatal, estava a diminuir, para além disso, muitos 
arquitectos e a população em geral começaram a criticar a falta de criatividade e monotonia destes 
edifícios, consequentemente a utilização de betão pré-fabricado começa a diminuir. 

Segundo G.Blanchere a construção racionalizada e industrializada do tipo convencional já inclui a 
maioria das vantagens económicas da pré-fabricada, mas sem ser tão restritiva e sem ter alguns 
problemas de ordem técnica como as juntas entre os diferentes elementos e o transporte das peças 
com maiores dimensões95. 

Em meados da década de 70 “assiste se, por toda a Europa, a pouco e pouco ao encerramento das 
grandes fábricas de pré-fabricação”96. Na maioria dos casos em que se continuou a usar o método de 
pré-fabricação este passou de fechado para um método aberto,97que permitia uma maior 
variabilidade de opções, e permitiu soluções como maior qualidade.  

O Bloco Soviético, no entanto, não acompanhou esta tendência, chegando a contrariá-la. Uma vez que 
no início da década, os regimes comunistas implementaram ou reforçaram programas de habitação já 
existentes, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população e de garantir casas para toda 

93 PORTAS, Nuno -  Industrialização da Construção – Política Habitacional p. 94 
94 PORTAS, Nuno - Industrialização da Construção – Política Habitacional p. 97 
95 PORTAS, Nuno - Industrialização da Construção – Política Habitacional p. 97 cf. Building Research and Documentation. 
Rotterdam: CIB, 1961, p. 479-484 
96 Raes Pinto cf. Ana Tostões 
97 OLIVEIRA, Daniel Filipe Sousa, A construção pré-fabricada de betão. Contributo para o estudo da sua aplicação em Portugal na 
segunda metade do século XX. p.36  
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a população (uma vez que esta era um dos pressupostos base da ideologia comunista). Como tal, a 
implementação massiva dos métodos industriais foi continuada, fazendo com que os edifícios de 
habitação de betão pré-fabricado dominassem a paisagem, com a criação de novos bairros, distritos e 
até cidades com esta técnica construtiva98, prolongando-se até os inícios da década de 90. 

Na década de 80 na Europa estes edifícios começam a ter fama cada vez pior (fruto em grande parte 
da gentrificação e falta de manutenção a longo prazo) levando a demolição de muitos, como 
aconteceu por exemplo em Inglaterra e nos Estados Unidos. A partir da década de 90, “, assiste-se a 
um ressurgimento das técnicas de pré-fabricação de painéis de betão predominantemente em 
edifícios de hotéis e industriais”, no entanto a tendência geral é o uso de sistemas mistos.  
 
Para resumir, a industrialização e os avanços científicos permitiram à indústria construtiva o uso de 
novos materiais e técnicas construtivas, sendo que os avanços mais significativos se deram com a 
aplicação do ferro, vidro, betão e aço. Os sistemas pré-fabricados fechados foram uma das 
consequências do pensamento moderno e industrialista que dominaram o final do séc. XIX e a 
primeira metade do século XX. Como se pode verificar, estes tiveram uma ampla aplicação em 
determinadas fases de crises habitacionais ou infra-estruturais, mas pelo seu carácter algo limitativo 
(em termos de liberdade formal e de uso de materiais), foi ultrapassado por outros mais flexíveis, 
quando a urgência diminuiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.33 Destruição de um edifício pré-fabricado  do complexo           Fig.34 Exemplo de edifício com sistema hibrido 
actual(2007) 
urbano Pruitt–Igoe em St. Louis nos Estados Unidos(1973)             Empreendimento do Burgo de Eduardo Souto de Moura                                  

98 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Iowa, Estados Unidos: Iowa State 
University, 2014, pp.9   
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Vantagens e especificidades técnicas e económicas da construção em betão pré-fabricado 

Os sistemas de construção pré-fabricada tem associado um leque de vantagens e especificidades de 
cariz económico e técnico resultantes dos processos industriais aplicados. De uma forma geral estes 
levam a uma economia da mão-de-obra devido à redução do número de horas de trabalho na 
execução da obra. Para além disso a mecanização diminui  necessidade de mão-de-obra qualificada, 
substituindo a por uma menos especializada reduzindo efectivamente os custos de produção. 

Também se dá uma economia dos tempos de produção devido ao facto de segundo este processo 
uma grande parte do produção ser feita em fábrica em vez de estaleiro não sendo sujeito a 
interrupções devido as condições climatéricas. Para além disso, o uso extensivo da máquina facilita a 
escavação, e a colocação dos elementos de elevadas dimensões resultando num tempo de montagem 
inferior. 

De uma forma mais particular o sistema de pré-fabricação total (ou seja não híbrido) pode ser dividido 
em duas vertentes. Por um lado temos a pré-fabricação aberta em que se procede a uma 
“normalização dos elementos de construção estudados e concebidos para responder às necessidades 
dos utilizadores de variados tipos de edifícios”99 ou seja com as mesmas componentes podem ser 
concebidos diferentes tipos de edifícios. Por outro a pré-fabricação do tipo fechado em que “O 
projectista utiliza um sistema de construção completo (...) em que todos os elementos de um edifício 
foram estudados e concebidos para se adaptarem entre si, segundo um determinado projecto, e só 
esse”100, sendo portanto um sistema claramente menos flexível. 

No que a toca a construção em betão pré-fabricado em concreto (que poderá ser tanto aberta como 
fechada) esta também possui duas vertentes a versão plana que utiliza painéis de betão (esta é a 
vertente mais comum tanto em Portugal, como na Bulgária) e a tridimensional em que se trata de 
caixas inteiras de betão. 

99FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e 
desenvolvimento.pp.57 cf. Congresso  Nacional  da  Indústria  da  Pré-Fabricação  em Betão, cit. 31, p.21 
100 Idem. pp.57 
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Fig. 35  Vertente tridimensional - Habitat 67 de Moshe Safdie, 1967                  Fig.36 Vertente plana -  Montagem de um painel     
                                                                                                                                                     de betão  em  Aylesbury Estate, 1963 
As principais condicionantes, no que respeita a concepção espacial, que a versão plana apresenta são 
a definição do espaçamento entre os elementos verticais de suporte algo que esta directamente 
ligado a localização e o dimensionamento dos painéis estruturais; a localização das infra-estruturas 
técnicas assim como da caixa de escadas/elevadores limitados pela métrica à qual a dimensão dos 
painéis obriga e à localização das áreas de serviço. O desenho das fachadas também é algo dificultado, 
pela rigidez da métrica imposta. 

Por outro lado, a processo de montagem e de transporte constituía um dos principais problemas a 
resolver, devido ao peso elevado dos painéis (que em alguns casos excedem a meia tonelada) e as 
suas dimensões101 (uma dimensão usual de um painel era de 3mx2.8m, por exemplo). Como tal este 
tipo de construção necessitava máquinas de grande potência e forçosamente, um grande 
investimento inicial. 

No que toca ao sistema tridimensional, as condicionantes relacionadas com o peso e o volume da 
caixa são ainda mais notórias, necessitando de máquinas ainda mais potentes. A coordenação 
dimensional e a definição da localização do núcleo de infra-estruturas no módulo-caixa também 
são questões bastante complexas de resolver (em especial em edifícios de grande escala), como tal 
trata-se de um sistema pouco usado (em especial no paradigma português e búlgaro). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 Em muitos casos  devido ao seu elevado peso e pelas suas dimensões que dificultam o seu transporte os paineis são 
muitas vezes seccionados, o que em leva a uma certa fragilidade na sua fixação e leva a necessidade de um cuidado 
acrescido durante o preenchimento das juntas de ligação. 
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Capítulo 2- Contextualização Específica 

 

Contextualização Histórica da Bulgária 

 A Bulgária é um país do sudoeste da Europa que se 
localiza na Península Balcânica, fazendo fronteira com 
a Roménia a Norte, Grécia e Turquia a Sul e Sérvia e 
Macedónia a Oeste, sendo que a sua fronteira Este é 
definida pela costa do Mar Negro. Em termos 
topográficos, a Bulgária é um pais bastante 
montanhoso sendo a sua paisagem a Sul dominada 
pela cordilheira de Ródope e a Este pela cordilheira dos 
Balcãs que se estende para o interior do pais 
atravessando praticamente a meio. O Norte do 
território apresenta-se muito menos acidentado sendo 
dominado pela planície do rio Danúbio. 

Fig. 37 Mapa de Europa – Bulgária  

O país tem actualmente uma população de cerca de 7.2 milhões de pessoas, sendo que na capital 
Sófia residem perto de 1.3 milhões de pessoas. A maioria da população está incluída numa das três 
principais etnias: Búlgaros (76.8 %), Turcos (8.2 %) e Roma (3.8 %) sendo os restantes (11.2%) de outra 
etnia ou não especificados.102 

No que concerne ao clima da Bulgária este é bastante dinâmico, pelo facto de estar num ponto de 
contacto entre massas de ar Mediterrânicas e Continentais, aliadas ao efeito barreira das 
montanhas103. De uma forma geral os invernos são frios e húmidos com precipitação de neve regular, 
e os Verões quentes e secos, com excepção da zona costeira em que o clima é mais moderado. 

A nação da Bulgária foi criada ao longo do século IV e V, sendo uma combinação entre tribos eslavas 
que tinham migrado do norte pelo Cáucaso e tribos locais a maioria dos quais trácias. Em 681, o país 
foi reconhecido pelo Império Bizâncio, sendo esta a data oficial da sua fundação. Em 1396 todo o 
território búlgaro fica sob domínio do Império Otomano apenas recuperando a sua independência 
cinco séculos depois, em 1878, como consequência da guerra Russo-Turca, instalando-se uma 
monarquia constitucional. 

Como tal, no início do século XX, a Bulgária apresentava um claro atraso económico e cultural em 
relação aos países europeus mais desenvolvidos. As primeiras décadas da independência do país 
foram muito conturbadas, com vários conflitos armados, incluindo a guerra dos Balcãs (1912-13) e a 

102 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html 
103 Library of Congress - Country Profile: Bulgaria. Washington: Library of Congress, 2006 (autor omisso).  
p.4 
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participação na I Guerra Mundial (1914-18)104. Após o fim chega um período de relativa estabilidade 
económica e desenvolvimento. No entanto, até a II Guerra Mundial a maioria da população ainda vivia 
em aldeias sendo a economia do país baseada na agricultura. 

 Após a Guerra, este cenário mudou rapidamente com a chegada do regime socialista a Bulgária no 
dia 9 de Setembro de 1944. Esta chegada deveu-se em grande parte a factores externos ligados a 
divisão da Europa em dois blocos como uma das consequências do final da II Guerra Mundial, sendo 
que a “ Bulgária e os outros países da Europa de Leste não têm direito a escolha”105 . Contudo, convém 
referir que o povo Búlgaro sentia uma ligação muito forte para com o povo russo e que já durante a 
Guerra existia um movimento anti-fascista106 muito forte que se intensificou com a passagem das 
tropas russas nos momentos finais desta.  

Este regime está directamente ligado em termos ideológicos a União Soviética e depende 
economicamente e tecnologicamente desta. Contudo e apesar desta proximidade e dependência a 
Bulgária nunca integrou a União Soviética ou foi uma colónia desta, retendo sempre a sua 
independência, “no entanto, tendo em conta a invasão Soviética na Hungria em 1956 e na 
Checoslováquia em 1968 e a ameaça de invasão à Polónia em 1980, demonstram que a liberdade na 
definição das políticas internas e externas dos estados associados a União Soviética eram claramente 
limitadas”107. 

Devido a esta proximidade, o Partido Comunista Búlgaro implementou programas e mudanças sociais 
baseadas no modelo da União Soviética108, que por seu lado tinha como pedra basilar os princípios 
ideológicos do comunismo. Embora o presente trabalho não tenciona expor a fundo estes princípios 
nem a história do comunismo é relevante menciona-los explica-los de forma breve uma vez que estes 
tiveram uma influência directa na arquitectura e nas políticas e programas construtivos do país. De 
uma forma geral a ideologia comunista é uma ideologia política, social e económica cuja finalidade é a 
instauração de um estado comunista sem classes sociais e propriedade privada tornando a existência 
de dinheiro obsoleta109. Este objectivo seria atingido através da posse pública dos principais meios de 
produção e da distribuição justa e equitativa das riquezad do país. 

A aproximação e a adopção do modelo acima descrito á nível social e económico era fundamental 
para a estabilidade do regime110, uma vez que este é completamente dependente em termos 
tecnológicos e financeiros da União Soviética, visto que uma série de limitações e embargos para os 
países do Bloco Socialista inviabilizavam qualquer alternativa. 

104 GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). p.1 
105 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177). Sofia: Centro de estudos históricos e politológicos, 2010,p. 
161 
106 A maioria destes movimentos como é de esperar tinham uma ideologia claramente de esquerda que tornou ainda mais 
natural a chegada do Partido Comunista após a II GG. 
107 SCARBORO, Christofer A. - Living Socialism: The Bulgarian Socialist Humanist Experiment. Ilinóis: University of Illinois, 
Dissetation paper, 2007, p.1 
108 Idem. p.1  
109 ENGELS, Frederick - Principles of Communism in Selected Works, Volume One.Moscovo: Progress Publishers, 1969, p. 81-
97 (originalmente escrito em 1847),  p.82 
110 SCARBORO, Christofer A. - Living Socialism: The Bulgarian Socialist Humanist Experiment. p.5 
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Após um período inicial de instauração do poder este modelo soviético é aplicado de uma forma 
forçada através de uma propaganda estatal extensiva e a institucionalização das ideologias 
socialistas111. Esta propaganda resultou na criação de uma nova cosmologia e forma de encarar a 
realidade baseado no socialismo112. A escola teve um papel preponderante neste processo servindo 
como uma das ferramentas de condicionamento politico-ideológico mais fortes113, para além disso o 
ensino da língua russa tornou-se obrigatória114. Outra medida implementada, de cariz claramente 
totalitário foi a destruição de muitos monumentos antigos que foram substituídos por novos de cariz 
soviético que servissem os prepósitos do regime. 

No que toca ao desenvolvimento económico do país, nos primeiros anos do socialismo deu-se uma 
rápida industrialização baseada numa “série de planos de desenvolvimento de 5 anos organizados 
centralmente, tal como em muitos outros países socialistas115, que rapidamente transformaram a 
sociedade, de uma de cariz agrário com a aldeia no centro da actividade económica e cultural, para 
uma urbana, agro-industrial, moderna e mecanizada”116, sendo que o primeiro destes planos 
abrangeu o período de 1948-1953. 

Este modelo de industrialização de origem soviética, focava-se nas indústrias estruturantes (energia, 
química, industria pesada, etc.) e era direccionada para produzir e desenvolver mais meios de 
produção do que bens de consumo117, algo em que este modelo diverge do modelo capitalista 
clássico e que só é capaz por um lado pela nacionalização total da indústria, e por um controlo muito 
eficaz das espectativas e necessidades da população através da propaganda, que sublinha a 
moralidade do trabalho 118.Como tal, neste período inicial dá se a nacionalização de todos os meios de 
produção em massa, económicos e de comércio interno e externo.119 Para além disso procede-se a 
nacionalização de todos os terrenos (quer agrícolas quer de construção) assim como a colectivização 
da agricultura. 

A consequente modernização do país era considerada como sendo um “processo de recuperação do 
atraso em relação aos países líderes em termos económicos, políticos e culturais, baseado na 
industrialização. Que por seu lado, “está estreitamente ligada à urbanização, já que é nas cidades com 
a sua crescente população que se criam as condições favoráveis para a organização da produção em 
massa e para o desenvolvimento do mercado e do consumo de bens. Lentamente o estilo de vida 
citadino também entra nas aldeias, aumentando dessa forma a procura de bens produzidos em 
massa.  

111 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.167   
112 SCARBORO, Christofer A. - Living Socialism: The Bulgarian Socialist Humanist Experiment. p.5 
113 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.163 
114 Mais uma medida que reforçava a influência russa na Bulgária 
115 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.2 
116  SCARBORO, Christofer A. - Living Socialism: The Bulgarian Socialist Humanist Experiment. p.13 
117 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. in VI Concurso histórico nacional 2005-2006 Sofia: 
Ministério da Educação, 2006, p.187 
118 Idem. p.196 
119 Idem. p.188 
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Um fenómeno interessante e exemplificativo da popularidade e ímpeto iniciais das ideologias 
comunistas foi o aparecimento do “Movimento de Brigadeiros” que nos primeiros anos do pós-guerra 
se torna no primeiro impulso organizado pelos novos governantes de cariz revolucionário contra as 
normas tradicionais e que pudesse transmitir a nova ideologia120. 

Trata-se de um movimento que motivou milhares de pessoas na sua maioria jovens a sair de casa (na 
maior parte da aldeia) e voluntariar-se para a construção de “uma nova Bulgária”, contribuindo para a 
construção de imensas infra-estruturas necessárias para a industrialização do país, assim como muitos 
edifícios de habitação. Este movimento durou até ao final do regime em 1989, e serviu como modelo 
para a criação de uma organização nacional de jovens (parecida com a mocidade portuguesa) que 
promovesse junto dos jovens a ideologia comunista. No entanto é de notar que a euforia dos 
primeiros anos esmoreceu com o passar do tempo e que este eventualmente perdeu o carácter 
voluntário passando a ser compulsivo. 

 A obra mais importante deste movimento foi a construção da cidade de Dimitrovgrad no final da 
década de 40 considera a “primeira cidade socialista na Bulgária” 121. Esta cidade foi construída usando 
técnicas, métodos de produção industrializados e materiais importados da União Soviética sendo que 
a mão-de-obra era composta exclusivamente por cerca de 50 mil destes voluntários. Em termos 
arquitectónicos e urbanísticos é patente a influência do Realismo Socialista, a única corrente artística 

aceite pelo regime na altura. 

Fig.38 Representação aérea da cidade de Dimitrovgrad, 1947                                                    Fig.39 Propaganda Comunista sobre    
                                                                                                                                                                            o programa de fomento, anos 50 122                                                                                                                                                                     

Este período inicial de um desenvolvimento e urbanização extremamente acelerados associados ao 
lema de “construir o socialismo” estende-se até ao final da década de 50 início da década de 60. No 
entanto “os acontecimentos em Berlin de 1953, que expressavam o descontentamento com a 
diminuição do estilo de vida das pessoas em todos os países socialistas, fruto desta política de rápida 

120 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. in VI Concurso histórico nacional 2005-2006 Sofia: 
Ministério da Educação, 2006, p.39.40 
121 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.161 
122 O slogan significa “ o plano de cinco anos, em quarto”. 
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industrialização”123 e com a morte de Estaline em 1956, sofre um abrandamento, sendo que Moscovo “ 
promove uma nova visão para acalmar as tensões sociais , através de um maior investimento no sector 
agrário, na indústria leve (de produção de bens consumo), assim como com a interrupção das 
transformações estruturais”124.   

Devido a esta mudança ideológica e as melhorias económicas que se sentiram quer no Bloco 
Soviético, quer na Europa em geral, a década de 60 corresponde a um momento de estabilização 
sócio-cultural e económica do regime. Reflexo deste facto é o comité central do Partido Comunista de 
1962, no âmbito do qual se criou um novo plano de 20 anos para a construção do Comunismo125, 
correspondendo a uma mudança de paradigma em relação ao passado recente com um programa de 
desenvolvimento menos agressivo e mais focado nas necessidades da população. Segundo os slogans 
partidários, a “construção do comunismo” tinha acabado e era altura de começar a viver “num 
comunismo desenvolvido” 126, com mais comodidades e mais focada no bem-estar dos cidadãos. 

Outro factor que contribuiu positivamente para esta relativa estabilidade económica foi “uma maior 
abertura política, cultural e económica denominada o processo de Helsínquia”127 entre os dois blocos 
que se iniciou em meados da década de 60 e se prolongou nos anos 70. Sendo que um dos efeitos 
desta abertura é a maior liberdade dada aos artistas e intelectuais, para estudarem e em certos casos 
aplicarem as tendências da Europa Ocidental. Este processo também é acompanhado por uma 
tentativa de aproximação por parte do partido ao esfera da cultura, como forma de reforçar o sentido 
de liberdade que se queria instaurar128. 

As tendências de abertura política e melhorias económicas continuam na década de 70, como é 
demostrado pelo referendo de 1971 sobre a nova constituição129 e pelo plano geral de melhoria da 
qualidade de vida130 que foi criado pelo Partido Socialista em 1972. Prolongando-se até meados da 
década de 80, altura em que se começam a notar os primeiros sintomas da crise política, social e 
económica do regime socialista. Os problemas energéticos, de falta de matérias prima e de produtos 
de consumo intensificam-se, levando a uma crescente insatisfação na população. Esta instabilidade, 
que se sentiu em todos os países comunistas estava directamente ligada à crise na União Soviética 
culminando com a Perestroika e com a queda do Partido Comunista na Bulgária em 1989, instaurando-
se a seguir um regime democrático. 

 

 

 

123 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. p.197 
124 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. p.197 
125 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.168 
126 SCARBORO, Christofer A. - Living Socialism: The ppn Socialist Humanist Experiment. p.5 
127 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.206 
128 Idem. pp.170 
129 Idem. pp.171 
130 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. p.221 
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Contextualização Histórica de Portugal 

Portugal localiza-se no Oeste da Península Ibérica 
fazendo fronteira com Espanha a Norte e Este e com o 
Oceano Atlântico a Oeste, sendo que os arquipélagos 
da Madeira e dos Açores também integram o território 
português. Em termos topográficos Portugal 
Continental apresenta-se relativamente montanhoso a 
norte do rio Tejo ( em especial no interior), com as 
serras de Peneda (1416 m), Soajo (1415 m), Gerês (1544 
m), Marão (1415 m) no norte e com as serras Estrela, 
Açor (1339 m) e Lousã (1204 m) no interior centro. A 
zona sul do país apresenta-se muito menos acentuada, 
sendo a paisagem dominada por planícies.  

Fig. 40 Mapa de Europa – Portugal 

O país tem actualmente uma população de quase 11 milhões, que se concentra nas principais 
metrópoles, com cerca de 3 milhões de pessoas a viverem na área metropolitana de Lisboa131 (capital 
do país) e 1.8 milhões na área metropolitana do Porto132 (segunda maior cidade do país).  

Quanto ao clima, e no que toca a Portugal Continental, este é predominantemente mediterrânico, 
sendo que a norte da Serra da Estrela, no nordeste do país este apresenta-se mais húmido e com 
temperaturas médias mais baixas. De uma forma geral a influência marítima sente-se ao longo de 
todo o território nacional, como tal Portugal tem dos climas mais amenos da Europa, com pouca 
precipitação de neve133. 

As invasões napoleónicas do início do séc. XIX, tiveram como consequência a fuga da família real 
portuguesa para o Brasil e a abertura deste país ao comércio mundial, resultando numa profunda crise 
política e económica134. Este período conturbado, culminou com a revolução liberal de 1820 no Porto, 
a instauração de uma monarquia constitucional em 1822135e com a declaração da independência do 
Brasil no mesmo ano. Estes acontecimentos obrigaram a nação portuguesa a efectuar uma mudança 
na sua estratégia colonial, focando-se nas suas colónias em Africa, no entanto a instabilidade 
económica e social perdurou ao longo deste século.  

No início do séc. XX, este regime encontra-se em profunda crise, devido principalmente ao ultimato 
britânico de 1890 e aos problemas económicos graves que o país estava a atravessar, comprometendo 

131 http://www.aml.pt/ 
132http://consulta-prot-norte.inescporto.pt/plano-regional/proposta-de-prot-norte /PROT%20Norte_Proposta%20Plano-
FINAL%20-%206%20Julho.pdf 
133 RODRIGUES, Arinda - Novas Viagens – O Meio Natural. Lisboa: Texto Editora, 2004 (1.ª edição ed.), p.32 
134 RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO Nuno Gonçalo - História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 
2009, p.457 
135 Idem. p.465 
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a sua estabilidade e aceitação social. Este contexto sócio-político resulta no assassinato do rei D. Carlos 
I e do príncipe herdeiro em 1908, e posteriormente na revolução de Outubro de 1910, sendo 
instaurada nesse ano a primeira República Portuguesa de carácter parlamentarista e democrático. 

Contudo este novo regime, não trouxe consigo a estabilidade desejada, tendo durado apenas 16 anos. 
Trata-se de uma época muito conturbada, com vários golpes de estado e assassinatos, contando com 
9 presidentes e 45 governos neste breve período. A situação foi agravado pela participação 
portuguesa na I Guerra Mundial e pela interrupção do comércio marítimo levando a uma enorme 
escassez e inflação. 

Consequentemente, em 1926, dá se o fim da Primeira República, através do golpe de estado liderado 
pelo general Carmona, instaurando uma ditadura militar, sendo que a prioridade política era melhorar 
a situação económica do país. Para tal, em 1928, o professor de finanças da Universidade de Coimbra 
António Salazar é  nomeado para ministro das finanças136. Os bons resultados orçamentais, fruto de 
uma extrema austeridade e aumento de impostos, solidificam a posição de Salazar que, em 1932 se 
torna presidente do Conselho de Ministros com poderes ditatoriais137, e no ano seguinte instaura o 
Estado Novo.   

Este novo regime político, de carácter autoritário e nacionalista, baseava a sua filosofia em três ideias 
base. Nomeadamente, nos valores católicos conservadores, na visão de um império colonial 
português e no ideal de ruralidade como modelo para a sociedade portuguesa. Para além disso 
opunha-se fortemente ao comunismo e ao liberalismo. No entanto, convém referir que ao contrário 
de outros casos de instauração de regimes autoritários (como na Alemanha nazi, ou na União 
Soviética), no caso português, não existiu um movimento popular que apoiou a sua chegada ao 
poder.  

Nestes primeiros anos de consolidação do poder, foram implementadas muitas medidas de controlo 
características dos estados ditatoriais. Sendo as mais importantes a instauração de um partido político 
único(a União Nacional) ilegalizando os restantes partidos e associações, a criação de uma polícia 
política (a PIDE) muito repressiva, o controlo estatal da imprensa através da censura e uma máquina 
de propaganda muito competente. Procedendo-se também à promoção de um forte culto da 
personalidade de Salazar. 

136 ANDERSON, James Maxwell - The History of Portugal, Greenwood histories of the modern nations. Westport: Greenwood 
Publishing Group, 2000, p.190 
137 Idem. p.190 
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Fig. 41 Propaganda do Estado Novo                                                         Fig. 42 Entrada da Exposição do Mundo Português de 
Cottinelli Telmo138, 1940 
Este controlo e propaganda estatal, também tiveram o seu reflexo na educação, sendo a escola  
instrumentalizada, para promover o regime. Para além disso foi criada a organização juvenil Mocidade 
Portuguesa, que era de carácter obrigatório pretendendo incutir as ideologias e valores morais 
defendidas pelo estado, no fundo uma organização idêntica a juventude hitleriana, por exemplo. 

Em termos económicos, Salazar implementou um modelo corporativista, controlado e regulado  pelo 
estado, que proibia as greves139. Este modelo era de cariz anti-capitalista, no entanto permitia a 
iniciativa privada, mas não oferecia oportunidades para grandes grupos económicos ou fundos 
estrangeiros. De uma forma geral a forte ideologia nacionalista, baseada em valores conservadores, 
levou Salazar a controlar e limitar qualquer tipo de influências externas, incluindo capitais, atrasando a 
modernização do país. 

Este fechamento resultou numa industrialização lenta e fragmentada, sendo a sua expressão mais 
visível os vários programas de iniciativa estatal que incluiu a construção de infra-estruturas, barragens, 
hospitais e escolas. Contudo estes programas eram sempre limitados pela falta de capital e tecnologia 
internacional. 

Após  o final da II  Guerra Mundial, durante a qual Portugal manteve a sua neutralidade, e com a queda 
da maioria dos regimes fascistas na Europa, a posição internacional do Estado Novo ficou mais 
fragilizada. Esta é a provável razão pela aproximação portuguesa aos regimes capitalistas, com a 
entrada na NATO como membro fundador em 1949, e na ONU em 1955. No entanto, o  fechamento 
cultural e social implementado pelo regime, manteve-se ao longo da década de 50. 

Os primeiros sinais de abertura dão-se no final dos anos 50, provocadas pela tentativa do general 
Humberto Delgado em ganhar as eleições presidenciais de 1958, contando com grande apoio popular 
mas acabando por perder devido à fraude eleitoral, levada a cabo pelo Estado Novo. No ano seguinte 
Portugal entra na Associação Europeia de Livre Comércio, conduzindo à um considerável crescimento  
económico. 

No entanto, como a economia portuguesa, era ainda baseada no sector agrário, o seu atraso em 
relação ao resto dos países europeus continuava patente. Outro factor interessante é a distribuição 
muito desigual das mais-valias provenientes das melhorias económicas, com os grandes centros 
urbanos (em especial Lisboa e Porto) a sofrerem um desenvolvimento e crescimento consideráveis, 
enquanto o meio rural, ficava progressivamente mais atrasado. Esta situação levou à um êxodo rural, 
que por seu lado provocou um sério défice habitacional nas principais cidades portuguesas. 

Como foi visto, a manutenção das colónias era uma das prioridades do regime no poder, fazendo 
parte integrante da sua cosmologia. Consequentemente, ao contrário das outras potências europeias, 
Portugal manteve a sua presença nos seus territórios ultramarinos. Esta posição levou a críticas e 
pressões crescentes a nível internacional. 

138 Exemplo arquitectónico paragidmático dos ideais do regime e da sua promoção através da arquitectura, em especial 
neste período inicial de consolidação do poder. 
139 Idem. p.5 
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Neste contexto, no início dos anos 60, começaram a surgir vários movimentos independentistas nas 
colónias portuguesas140, geralmente apoiados quer pelos Estados Unidos, quer pela União Soviética, 
como parte da guerra fria. Em 1961 dão se os primeiros confrontos em Angola e Guiné-Bissau, 
iniciando-se assim a Guerra do Ultramar, sendo que três anos mais tarde começa também o conflicto 
em Moçambique.  

Esta guerra, em três frentes teve efeitos devastadores para o país, que mobilizou cerca de 200 mil 
homens141 para os combates, visto que se prolongou até a queda do regime em 1974, provocando 
mais de 60 mil mortos. Para além disso teve pesados custos económicos, sendo que no final da década 
de 60 a guerra constituía quase metade da despesa pública142. Este paradigma, conduziu à emigração 
massiva da população portuguesa, que procurava evitar a pobreza e o serviço militar,  com quase 
10%143 a abandonarem o país nesta década .  

No final da década de 60, devido a guerra e à crise política e social associada, a posição do Estado 
Novo era cada vez mais instável. Para além disso, por motivos de saúde, Salazar é afastado do poder, 
sendo sucedido pelo Marcelo Caetano. Nos primeiros anos da sua governação este executa uma certa 
modernização económica e abertura política144, no entanto não chega a acontecer uma verdadeira 
mudança, facto exemplificado pela contínua recusa do governo em terminar a guerra colonial. 

Esta política, não só estava a deixar o país isolado em termos internacionais, como estava a provocar 
um enorme descontentamento social, à nível interno. O resultado desta situação é a criação de MFA 
(Movimento das Forças Armadas )em 1973, de cariz revolucionário145. No ano seguinte à 25 de Abril, 
este movimento executa, com sucesso um golpe de estado, que teve a característica especial de ser 
conseguida sem o derramamento de sangue. 

Denominado pela Revolução dos Cravos, esta resultou na libertação de presos políticos, no fim da 
censura e da PIDE, assim como das outras ferramentas de controlo estatal. Dá se início do processo de 
independência das colónias ultramarinas. Um dos efeitos deste processo , foi a fuga de mais de um 
milhão de portugueses destes territórios146, sendo que o regresso destes refugiados, também 
conhecidos como retornados, provocou uma falta de habitação que só não foi mais grave devido a 
emigração que tinha ocorrido na década anterior. 

Após dois anos de instabilidade, provocadas por disputas entre os partidos de esquerda e direita é 
promulgada a nova constituição da Republica147, de carácter democrático, com Mário Soares a ser 
eleito primeiro-ministro do I Governo Constitucional de Portugal, sendo implementa uma clara 
viragem na política interna e externa portuguesa. 

A aproximação à Europa, foi notória, com Portugal a entrar na CEE em 1986. Esta entrada, levou a 
melhorias tecnológicas e económicas muito consideráveis. Sendo que o apoio financeiro desta 

140 Como o  MPLA e a UPA em Angola, a PAIGC na Guiné, e a FRELIMO em Moçambique. 
141 ANDERSON, James Maxwell - The History of Portugal, Greenwood histories of the modern nations. p. 152 
142 Idem. p.152 
143 Idem. p.155 
144 CAETANO, Marcello - Renovação na Continuidade. Lisboa: Verbo, 1971 
145 ANDERSON, James Maxwell - The History of Portugal, Greenwood histories of the modern nations. p 160 
146 Autor Omisso - Flight from Angola. Estado Unidos: The Economist ,16 August 1975. 
147 Assembleia da República - O Estado Democrático: A Assembleia Constituinte de 1975-76. Lisboa: AR, 2012 
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organização permitiu ao país a implementação de grandes programas de desenvolvimento, em 
especial de infra-estruturas fundamentais, como auto-estradas e redes de transportes, que permitiram 
colmatar, parcialmente o atraso económico e tecnológico resultante das décadas anteriores. 

 As transformações arquitectónicas e culturais em Portugal e na Bulgária 
durante o século XX  

Para um melhor entendimento dos temas abordados na presente dissertação incluiu-se uma 
contextualização relativamente aprofundada das tendências e transformações artísticas e culturais 
(dando primazia a arquitectura e ao urbanismo) que ocorreram na Bulgária e em Portugal  no final do 
séc. XIX e durante o século XX. Focar-se-á também na relação destes dois países com o Movimento 
Moderno. Para além disso devido às fortes influências artísticas e económicas da União Soviética na 
Bulgária após a II Guerra Mundial, resume-se brevemente alguns acontecimentos  relevantes a nível 
da arquitectura e da política, neste país, que tiveram impacto na Bulgária.  

 

Início do século – até a II Guerra Mundial 

Até a independência do Império Otomano, em 1878, sob cujo domínio esteve durante 5 séculos a 
Bulgária teve um percurso muito distinto do resto dos países europeus, encontrando-se por isso com 
um claro atraso social, económico, político, tecnológico e cultural em relação a estes. Como tal existia 
um sentimento de necessidade de recuperar o atraso perdido, que prevaleceu tomando a forma de 
inspiração e muitas vezes cópia directa de modelos sociais, económicos, técnicos e até culturais dos 
países europeus mais desenvolvidos, sendo que muitas vezes não existia uma avaliação crítica das 
ideias que eram importadas.148  

Como tal, no início do séc. XX, na Bulgária ainda permanecia o neoclássico149bastante ecléctico e 
pouco esclarecido usado como forma de emular e aproximar-se da cultura ocidental. Dois exemplos 
paradigmáticos desta época são o Mercado Central de Sófia (1911) do arquitecto Naum Torbov e os 
Banhos Centrais (1913) também em Sófia dos arquitectos Petko Momchilov e Iordan Milanov, em 
ambos os projectos está patente o seu estilo Neo-Renascentista, e também influência da arquitectura 
Bizantina e do Barroco (em especial alemão e austríaco), representativo da arquitectura da época. 

148 GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU, 
Architectural history thesis, 2007. p.2 
149RODRIGUES, Migue Verdasca -  Forma e imagem na Arquitectura Soviética de 1910 a 1991-Da revolução á queda do muro-
Analogias com o Contemporâneo Ocidental. Porto: FAUP, Dissertação de Metrado Integrado em Arquitectura, 2011/2012, 
p.105 
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Fig. 43 Mercado Central de Sófia do arq. Naum Torbov,1911                Fig. 44 Banhos Centrais de Sófia de Petko Momchilov e       
                                                                                                             Iordan Milanov ,1913 

Esta tendência começou a inverter-se no início da década de 20, após o fim da Primeira Guerra 
Mundial altura em que muitos arquitectos búlgaros que se tinham formado nos grandes centros 
europeus (Paris, Berlim, Munique, Roma, Praga etc.)150 retornaram à sua profissão. É com eles que o 
racionalismo entra no país, de uma forma lenta, culpa de falta de capacidades técnicas, mão-de-obra 
especializada151 e meios económicos públicos ou privados. 

O movimento moderno na Bulgária ganha força já na década de 30, com a população a começar a 
acreditar, a semelhança do espírito que se viveu no resto do Mundo que“ a tecnologia pode levar a 
uma sociedade melhor e mais próspera e por essa razão os técnicos deveriam ter mais poder e 
responsabilidade para guiar os desenvolvimentos. Esta necessidade de ter o pensamento técnico 
como princípio guiador da sociedade estava a manifestava-se ao mesmo tempo de uma forma prática 
e ideológica”152 , resultando numa melhoria no que toca a conhecimentos técnicos e num 
investimento em ferramentas e materiais que pudessem potencia-las. Podemos argumentar que nesta 
primeira fase, a linguagem moderna e a integração dos novos materiais e técnicas e formas de 
construção eram assimiladas como mais um estilo disponível153. 

Por seu lado esta aceitação leva a construção de algumas casas unifamiliares bastante interessantes, 
para clientes educados representantes da classe média e alta, para os quais a forma moderna era um 
símbolo do progresso tecnológico e cultural, sinal da integração na cultura europeia assim como de 
prosperidade individual154 

Por outro lado, no início do seculo XX, Portugal estava muito mais próximo dos países mais 
desenvolvidos, e como tal a cultura portuguesa, à semelhança do que se passou no resto do mundo 
Ocidental, estava dividida entre um desejo de modernização, que se apoiava na crença no progresso e 
nas potencialidades da máquina, e uma certa nostalgia pelo passado, associada ao medo da mudança 

150 A primeira universidade oferecendo educação de arquitectura e construção foi criada apenas em 1942, como tal todos os 
profissionais que trabalhavam na Bulgária até a altura eram búlgaros formados no estrangeiro ou estrangeiros. 
151 STOILOVA, L. - Modern Movement in Bulgarian Architecture of Residences. Sofia, Bulgaria: Arhitektura 3, Edição Ordem dos 
Arquitectos Bulgária, 1994, p.39-42 (original em búlgaro, tradução do autor), p.40 
152 GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU, 
Architectural history thesis, 2007. p.3 
153 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX . Lisboa: Instituto Superior Técnico, Seminário 
História Económica, Tecnologia e Sociedade, edição 2004, p.11 
154 STOILOVA, L. - Modern Movement in Bulgarian Architecture of Residences. p.41 
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e do novo mundo em constante aceleração. No que toca a construção e ao urbanismo estes 
representavam de certo modo a “dicotomia desse momento de transição, em que os valores artísticos 
da arquitectura eram confrontados com a eficácia da engenharia e as possibilidades dos novos 
materiais.” Isto é, a engenharia insinuava-se como sendo a nova arquitectura155, estabelecendo-se 
assim uma separação entre os campos de arquitectura e da engenharia. 

No entanto, na década de 20, já se começou a produzir obra considerável de cariz modernista, com 
um carácter claramente geracional, sendo que os arquitectos que tinham nascido no final do séc. XIX 
como Pardal Monteiro, Cristino da Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco, Jorge 
Segurado, Rogério de Azevedo contrariando de certo modo a sua educação revivalista e ecléctica 
exploraram as potencialidades formais dos novos materiais, em especial do betão armado. 
 

Vários autores defendem, tal como aconteceu na Bulgária, que esta primeira geração de arquitectos 
modernistas portugueses estava focada numa renovação linguística, sem no entanto “integrar os 
princípios ideológicos do movimento moderno internacional que direccionou o seu enfoque para o 
problema da habitação, para as questões urbanas, e finalmente para o entendimento da arquitectura 
como condensador social”156. 
 
Esta absorção parcial e talvez um pouco superficial das ideias modernas tanto em Portugal como na 
Bulgária encontram a sua explicação no facto de ambas as sociedades estarem relativamente 
atrasadas em relação aos países europeus mais desenvolvidos, isto é algumas das transformações 
provocadas pela industrialização que deram origem às ideias do movimento moderno ainda não 
tinham ocorrido nestes dois países. Podemos argumentar que até um certo ponto foi a importação 
destas ideias que provocou o desenvolvimento destes dois países. 
 
Com a implantação da ditadura do Estado Novo em 1926 a posição do modernismo em Portugal é 
reforçada visto que este regime estava interessado numa “renovação simbólica”157 e em estar 
associado a uma nova linguagem arquitectónica que pudesse afirmar o seu poder, sendo que o 
modernismo (temperado pela monumentalidade exigida por um regime autoritário), por representar 
um corte com o passado, e o progresso ao mesmo tempo, era a escolha lógica. Como tal, as principais 
obras desta altura são equipamentos públicos e inserem-se no programa de obras públicas levada a 
cabo pelo ministro Duarte Pacheco. 
  
Estabelece-se, nestes anos iniciais do regime, uma relação de proximidade algo “perversa”158 entre o 
novo poder e os arquitectos nacionais, que lhes permitiu afirmarem o seu estatuto profissional através 
da construção dos principais edifícios de equipamento públicos. Como consequência desta 
proximidade, as principais obras públicas de equipamentos dessa época, como por exemplo o novo 
Instituto Superior Técnico (projecto de 1927) e a Estação de Cais do Sodré (1928) de Pardal Monteiro 
ou o Pavilhão da Rádio do I.P.O. e o Liceu Filipa de Lancastre do arquitecto Carlos Ramos apresentam 
um carácter claramente modernista e começam a demonstrar as potencialidades do betão armado em 
Portugal. 

155 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. p.3 
156 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. p.11-13 
157 Idem. p.11 
158 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. p. 169 
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Fig.45 Instituto Superior Técnico de Pardal Monteiro, 1927        Fig.46  Pavilhão da Rádio no Instituto Português de Oncologia   
                                   de Carlos Ramos, 1929 
 
A maioria destes investimentos públicos concentravam-se em Lisboa, capital do Império e rosto do 
país. No entanto alguns programas nacionais para a actualização dos sistemas construtivos levou 
obras de cariz modernista ao resto do país159 (programa dos liceus por exemplo). No caso do Porto a 
maioria destes empreendimentos eram de carácter privado como por exemplo a Garagem do Jornal 
“O Comércio do Porto” de 1928 do arquitecto Rogério de Azevedo ou a Lota de Peixe de Massarelos 
(1932) do arquitecto Januário Godinho. 
 
Na Bulgária, a expressão mais visível do modernismo, feita em escala e número relativamente 
considerável, também foi fruto de um programa estatal para a construção de escolas, hospitais e 
centros comunitários desenvolvido no período 1935-43, mais uma vez limitado pela falta de recursos 
financeiros e técnicos160. Contudo, era reveladora da tendência de industrialização e progresso que 
levou à fundação em 1938 de um Instituto Nacional de estandardização e normas, à semelhança da 
promovida por Le Corbusier em França. Visto que ”a lógica por trás era que a criação de tipologias e 
estandartes fazia parte da organização racional da sociedade”161. 

 No entanto, as construções desta época que mais se aproximaram dos modelos modernistas 
europeus quer quanto a racionalidade da planta quer quanto a sua estrutura em betão armado foram 
os edifícios de habitação multifamiliar empreendidas por cooperativas de privados (mesmo antes do 
regime comunista, a maior expressão do modernismo foi nos edifícios de habitação plurifamiliar, 
poderá revelar uma intenção/desejo de viver num ambiente mais urbano, com uma maior densidade 
populacional a semelhança dos países europeus mais desenvolvidos).  

 

 

159 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. p.13 
160 GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU, 
Architectural history thesis, 2007. p.9 
161 GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU, 
Architectural history thesis, 2007. p.4 

49 
 

                                                            



 

Fig.47 Edifício de habitação multifamiliar(1933)  Fig.48 Exemplos de edifícios de habitação multifamiliar de betão em Sófia 
de Cassiano Branco  em Lisboa                                    da década de 30 (autores incertos) 
 
No que toca a habitação, em Portugal, esta também foi um campo de experimentação modernista, 
com algumas obras bastante relevantes na sua maioria casas unifamiliares para a classe media-alta. No 
Porto temos a Casa de Serralves desenhada em 1931 pelo arquitecto Marques da Silva e a casa 
Honório de Lima desenhada pelo arquitecto Viana de Lima em 1939, por exemplo, enquanto em 
Lisboa temos o Cassiano Branco já com algumas obras de habitação multifamiliar de escalas maiores.  
 
No entanto no final de década de trinta com o crescente clima nacionalista que se sentia tanto em 
Portugal como na Europa e a sua incompatibilidade com o internacionalismo modernista162, este 
primeiro ímpeto modernista esmoreceu. Sendo substituído por um nova linguagem com uma marca 
claramente nacional e monumental denominada por muitos por “Português Suave”. Este novo 
modelo introduzido pelo arquitecto modernista (até essa altura) Luís Cristino da Silva, apesar de 
utilizar as tecnologias e matérias novos como o betão armado, apresentavam um léxico historicista 
semelhante aos aplicados nas outras ditaduras europeias, nomeadamente a Itália de Mussolini, a 
Espanha de Franco, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Estalin163.  
 
Marco importante para este período da arquitectura portuguesa foi a Exposição do Mundo Português 
em 1940 coordenada pelo arquitecto Cotiinelli Telmo e contando com a colaboração dos principais 
arquitectos modernistas da altura que deram o mote para a nova arquitectura do regime. 
Na Bulgária passa-se algo semelhante sendo que após uma primeira fase em que uma grande parte 
das ideias existentes na arquitectura foram importadas da Europa Ocidental, passando por uma fase 
classicista. Esta está associada ao final da II Guerra Mundial e pelas mudanças geopolíticas que 
ocorreram na Europa, passando a União Soviética (e o Realismo Socialista que imperava na altura) a 
ser o principal referencial de ideias artísticas e arquitectónicas. Como tal expõe-se uma breve 
referência ao seu contexto, a seguir, para fornecer uma visão mais precisa das influências artísticas e 
sociais do país na altura. 

 

162 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. p.15 
163 Idem. p.15 
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Após a II Guerra Mundial 

A influência da União Soviética 

Após a revolução de Outubro de 1917 na Rússia, iniciou-se (como na Europa Ocidental) uma procura 
de novos caminhos para o urbanismo e arquitectura soviética. Esta foi provocada pelas novas 
circunstâncias políticas, económicas e sociais assim como pela nacionalização dos meios de produção. 
Na fase inicial uma das preocupações centrais foi a modernização e industrialização do país cuja 
economia ainda era principalmente agrária. Esta modernização foi baseada em planos de 
desenvolvimento de 5 anos e devido ao atraso técnico do país, foi necessário empregar cerca de 60 
000 engenheiros estrangeiros ao longo da década de 20 no extenso programa estatal de 
industrialização164.  

Esta abertura inicial do regime Soviético também se estendeu à arquitectura, como tal, foram 
convidados para trabalhar (arquitectos progressivos para a época) da Europa Ocidental– inovadores 
como Le Corbusier, Ernst May e Hannes Mayer entre outros. Sendo que “Le Corbusier foi talvez o 
arquitecto internacional que mais destaque obteve. No momento da sua chegada a Moscovo em 1929 
os seus escritos já eram bastante influentes nos arquitectos da vanguarda Russa como refere o 
importante arquitecto Russo Moisei Ginsberg”165 A volta deles formou-se um grupo de jovens artistas 
e teóricos como Milutin, Malinkov, Kopli e outros, mas também surgiram tendências pseudo-
revolucionárias pela arquitectura construtivista e cubista.  

Estas influências do Modernismo Ocidental aliadas à ideologia comunista começaram a criar algumas 
obras muito interessantes, sendo que, no que toca a arquitectura de habitação é importante referir a 
comuna de habitação Narkomfin construída em Moscovo em 1930 de autoria de Moisei Ginzburg e 
Ignaty Milinis. “Esta revelou-se de maior importância pois foi o primeiro edifício, que para além de 
utilizar os propósitos construtivistas, foram aplicados os propósitos de vivência e habitação delineadas 
por Le Corbusier. Este edifício representa então uma primeira experimentação dos componentes da 
futura Habitação de Marselha, mas porém sob a alçada de uma ideologia comunista.”166 Para além 
disso este edifício aproximou-se bastante das ideias sobre a habitação mínima, em especial de Karel 
Teige. 

Considera-se importante referir que a ideia deste tipo de habitação comunitária foi o resultado de 
uma realidade sócio-económica nova, com necessidades e ideologias específicas, fazendo parte de 

uma nova ideia de desenho urbano, nomeadamente a 
cidade socialista. 

 

 

 

 

164 DLUHOSCH, Eric; SVACHA, Rostislav (editores) - Karel Teige: L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. p.214   
165RODRIGUES, Migue Verdasca -  Forma e imagem na Arquitectura Soviética de 1910 a 1991-Da revolução á queda do muro-
Analogias com o Contemporâneo Ocidental. Porto: FAUP, Dissertação de Metrado Integrado em Arquitectura, 2011/2012, p.31 
166 Idem. p.92 
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              Fig. 50 Comuna de Habitação Narkonfim Duplex-tipo (piso1)                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 49 Comuna de Habitação Narkonfim de Moisei Ginsberg, 1930  Fig. 51 Comuna de Habitação Narkonfim Duplex-
tipo(piso2)                                                 

Contudo com os desenvolvimentos políticos na Europa durante a década de 30 surgiu e começou a 
ganhar força na arquitectura da USSR o conceito do “método do realismo socialista”, transposto de 
uma forma mecânica da literatura. Em 1937 este conceito foi incluído na resolução do Primeiro 
Congresso dos Arquitectos Soviéticos assim como nos seus princípios (é também neste ano que o 
partido comunista russo expulsa os arquitectos estrangeiros/ocidentais do país).  
Este transforma-se em dogma para a criação arquitectónico-urbanística, sendo que durante a época 
do culto da personalidade (de Lenine e depois de Estaline) e as perversões que ocorreram na vida 
política, nacional e cultural levou a uma pesada deturpação e uma aplicação errada deste “método”. 
Este revelou-se sob a forma de esquematismo e uma aplicação mecânica das formas nacionais e 
clássicas, como uma decoração cara e inútil assim como um monumentalismo não justificado.  

Após a morte de Estaline em 1953, Khrushchev rejeitou a estética do Realismo Socialista assim como 
“todas as coisas inúteis na arquitectura”167. Devido a esta mudança do discurso oficial, os arquitectos 
russos foram capazes de voltar às formas do avant-garde da década de 20 e abraçar de novo o seu 
legado Construtivista168. “Nestes anos, os arquitectos adoptaram de novo uma perspectiva 
internacionalista que procura o universal, em vez do regional ou o nacional, os princípios da 
arquitectura moderna incluem edifícios estandardizados e métodos de construção industriais.”169 
Estas tendências foram forçadas de uma forma autoritária nos outros países socialistas, inclusive na 
Bulgária, dos quais eles se libertaram depois do seu repúdio na USSR em 1955”170. 

167 WHITNEY, Thomas P. (edição) - Krushchev Speaks: Selected Speaches, Articles and Press Conferences 1949-1961. Michigan, 
Estados Unidos: University of Michigan Press, 1963  
168 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.6 
169 Idem. p.6 
170 TONEV, Lioben Nikolov - Processos urbanísticos e indagações sobre planeamento urbano após as Grandes Guerras e o seu 
reflexo na Bulgária. Sofia, Bulgaria: Arhitektura 1, Edição Ordem dos Arquitectos Bulgária, 1993, p. 45 
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Fig.52 Pavilhão Central Exposição Russa ,Moscovo, 1937           Fig.53 Teatro do Exército Vermelho, Moscovo, 1929 

Aliado a esta viragem ideológica e aos problemas de habitação provocadas tanto pela guerra como 
pela crescente industrialização nos grandes centros urbanos levou a uma “construção desenfreada de 
edifícios de habitação através de meios industriais e estandardizados” sendo que os “ princípios 
urbanísticos aplicados pelos arquitectos russos desta década tinham como referência os prepósitos da 
arquitectura moderna Ocidental e a Carta de Atenas”171.“De facto, as ideias Ocidentais sobre a 
arquitectura e planeamento urbano, particularmente as que derivam das CIAM e de Le Corbusier, 
foram amplamente divulgadas e implementadas por arquitectos e urbanistas que trabalhavam nos 
países comunistas.”172 

Todas estas transformações (que ocorreram na Rússia em especial após o fim da Guerra) tiveram o seu 
reflexo na Bulgária. Isto é, imediatamente após a II Grande Guerra a mudança da conjuntura política e 
ideológica alteram a teoria e prática artística e arquitectónica, sendo que a linha oficial passa assim a 
ser ( nas próprias palavras da propaganda política da época): ”travar uma guerra sistemática contra o 
modernismo e o formalismo na área das belas artes no país, assim como a bajulação perante a arte 
contemporânea ocidental europeia de carácter burguês, apoiando ao mesmo tempo a tendência 
realista para a criação de obras com alto valor artístico, dignas para o nosso tempo”173. Podemos aqui 
reconhecer o léxico do Socialismo Realista, cuja entrada no país foi oficializada em Dezembro de 1950 
com um relatório/decreto realizado pelo Instituto de Arquitectura e Urbanismo da Academia Búlgara 
das Ciências, sendo assim de forma definitiva transportada a forma teórica desta doutrina.174  

Um dos exemplos paradigmáticos deste estilo na Bulgária é o conjunto formado pela Presidência, a 
sede do Concelho de Ministros e a antiga sede do Partido Comunista, no centro de Sófia (muitas vezes 
denominada Largo de Sófia). O edifício central foi desenhado pelo arquitecto Petso Zlatev em 1952 e 
concluído em 1955, e os laterais por este em colaboração com Petar Zagorski (ver fig.54) poucos anos 
mais tarde. O carácter monumental e simbólico (o edifício central que domina a composição é a Sede 
do Partido) é notório e a sua função era promover a imagem do novo regime. 

171 RODRIGUES, Migue Verdasca -  Forma e imagem na Arquitectura Soviética de 1910 a 1991-Da revolução á queda do muro-
Analogias com o Contemporâneo Ocidental. Porto: FAUP, Dissertação de Metrado Integrado em Arquitectura, 2011/2012, 
pp.105 
172 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.6 
173 Câmara Municipal de Sofia – Sofia 127 anos capital - Historicismo e Modernismo. Sofia: Site Oficial Câmara Municipal de 
Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt=1&update=all 
174 Idem. 
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Considera-se as semelhanças, quer em termos formais, quer em termos de prepósitos ideológicos 
(afirmação de um poder político recém instaurado) entre esta praça e a Praça do Arrieiro de autoria do 
arquitecto Cristino da Silva, são muito interessantes e reveladoras dos princípios monumentalistas e 
classicistas subjacentes a este tipo de arquitectura historicista e ditatorial. 
 

 
Fig.54 O Largo de Sófia de Petso Zlatev e Petar Zagorski,1957   Fig.55 Praça do Arrieiro em Lisboa de Cristino da Silva, 1945 
No que toca a habitação, este breve período (1950-55), esta não se destaca muito, quer pela sua falta 
de originalidade quer pela falta de liberdade artística imposta aos arquitectos. A maioria das 
construções deste tipo concentraram-se em Sófia e na recém-criada cidade de Dimitrovgrad, outras 
cidades mais pequenas também seguiram este modelo mas pela falta de recursos e pela brevidade 
deste período, não existem muitos exemplos relevantes. 

Podemos afirmar que a imposição deste modelo entre (1948-1955) interrompeu a evolução 
arquitectónica natural, sendo o resultado desta guerra aberta ao modernismo e ao vanguardismo 
constituído pelo regime soviético e pelo regime comunista búlgaro por associação. De uma forma 
geral o “Realismo Socialista” na Bulgária foi representado na sua maioria em Sófia e é um “sub-
producto típico com um provincialismo claramente denunciado”175 

 
Pelo que foi dito acima, podemos concluir que o tenso clima político e social que se viveu na Europa 
antes e imediatamente após a II Guerra Mundial, associado também a uma tendência de instauração 
de regimes autoritários, resultou numa clara clausura a todos os níveis. Sendo que na arquitectura 
portuguesa e búlgara isto resultou na adopção destes estilos monumentais e historicistas que 
interromperam, embora brevemente a evolução natural da arquitectura moderna. 
 
No que toca a Portugal, o primeiro sinal do retorno às influências modernistas foi a fundação da ICAT 
(Iniciativas Culturais Arte e Técnica) em 1946, em Lisboa, e da ODAM (Organização dos Arquitectos 
Modernos) no Porto em 1947. Ambas as organizações estavam ligadas a CIAM e a partir de 1951 
enviaram participantes aos congressos, o que é revelador da permeação das ideias modernistas, no 
seio profissional. 
 
No entanto estas influências estavam longe de ser consensuais como se verifica no 1º Congresso 
Nacional de Arquitectura em 1948 onde a ruptura entre os arquitectos modernistas mais jovens e os 

175 Câmara Municipal de Sofia – Sofia 127 anos capital - Historicismo e Modernismo. Sofia: Site Oficial Câmara Municipal de 
Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt=1&update=all 
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mais velhos é evidente nas várias intervenções e nas conclusões a que se chegou176. Sendo que os 
primeiros defendiam a adopção plena dos princípios do Movimento Modernos (em oposição à 
adopção apenas da forma feita pelas gerações anteriores) e a utilização mais extensiva das novas 
técnicas e materiais177 enquanto os segundos, como o Raul Lino eram defensores da Casa Portuguesa 
e do portuguesismo178  e portanto apelavam ao uso de formas e técnicas construtivas tradicionais. 
 
Os arquitectos mais jovens, também começam a chamar a atenção para o problema cada vez mais 
óbvio de falta de habitação. “Reivindica-se a intervenção a uma outra escala que não a do edifício 
isolado, isto é, o direito à escala da cidade. Citou-se Le Corbusier e a utopia da sua Ville Radieuse, e 
recorrentemente a Carta de Atenas, como dogma urbanístico, para situar a urgência de uma nova 
racionalidade urbanística e arquitectónica, com o sentido de manifesto e ortodoxia que 
comportam.”179. No fundo, os arquitectos portugueses começam-se a deparar com os mesmos 
problemas que os seus colegas dos CIAM, estavam a debater ao longo da década de 30, problemas 
fruto da industrialização e crescente população citadina. 
Contudo, apesar deste aquecido debate no seio da arquitectura, isto não se reflectia nas políticas do 
regime que considerava que “ tudo aquilo que é internacional, sendo moderno, é óbvio que era de 
rejeitar”180, uma posição quase análoga à do Partido Comunista Búlgaro durante o período do 
Realismo Socialista (1945-1956) . Para além disso as prioridades económicas do Estado Novo alteram-
se, dando-se o fim do programa de obras públicas, que tinham sido implementadas por Duarte 
Pacheco antes da Guerra, reduzindo substancialmente o financiamento destas e focando-se mais na 
industrialização do país. 
 
Pretendia-se criar as condições necessárias para o desenvolvimento de um sector industrial nacional, 
começando-se com a electrificação do país e com a construção de todo o tipo de infra-estruturas 
essenciais (como por exemplo barragens, portos, estradas, aeroportos)181. Sendo que estes novos 
objectivos económicos foram explicitados e realizados através de planos de desenvolvimento de 5 
anos denominados Planos de Fomento o primeiro abrangendo o período de 1953-1958 e o segundo 
1959-1964. 182. Uma situação praticamente idêntica a que aconteceu na Bulgária como foi explicado 
em cima. 
 
Uma das implicações destes planos de cinco anos implementados era obrigarem os arquitectos e os 
políticos a “avaliar os projectos de edifícios em termos de material e custo de mão-de-obra, 
quantidades de betão e aço, número de fogos, volume de trabalho qualificado e não qualificado, 
etc.”183, o que levou a perda parcial do valor experimental e formal da arquitectura visto que estas 
qualidades, do ponto de vista dos regimes em vigor não eram mensuráveis. Na Bulgária devido a 
centralização total da indústria este efeito “burocrático” foi muito mais forte levando a diminuição do 
estatuto do arquitecto e da sua importância na obra. Contudo este efeito também se sentiu em 

176RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate com o Arquitecto Nuno Grande e o Sociólogo Vítor Matias Correia . 
Portugal: RTP, 2010. Coordenação Científica de Nuno Grande (autor omisso), min 11. 
177 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. P.17 
178RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate. Min.11 
179 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP,  2015 p. 296 
180 RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate. min.11.30 seg 
181 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p. 285-286 
182 Idem. P. 285-286 
183 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.2 
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Portugal em que muitas das obras construídas no pós-guerra imediato (incluindo equipamentos e 
bairros habitacionais) eram projectos tipo de autores desconhecidos.184 

No que toca a construção de habitação colectiva  modernista do imediato pós-guerra, os exemplos 
são escassos, sendo que os mais interessantes se concentram em Lisboa e são de iniciativa municipal, 
tratando-se na maioria dos casos de habitações de cariz social185. Exemplos como o bairro de Alvalade 
do arquitecto Faria da Costa (projectado em 1945) ou o conjunto das “Estacas” que se localiza nesse 
mesmo bairro. 
 
Com o avanço da década de 50, esta situação começa a inverter-se. Sendo que no final desta, o debate 
entre o modernismo e o tradicionalismo é renovado. Desta vez, deixando de ser uma questão 
polémica, perdendo as suas conotações ideológicas e tornando-se muito mais numa questão de gosto 
pessoal, de escolha de um “estilo”.186   
 
Um dos prováveis motivos deste retorno, foi a necessidade da utilização de betão armado para a 
construção das infra-estruturas indústrias (barragens, fábricas, armazéns, etc.) fulcrais para o acima 
referido Plano de Fomento o que levou a entrada deste material, a partir de meados da década de 50, 
em todos os domínios da construção, de tal forma que os campos de construção em alvenaria, aço e 
madeira ficaram substancialmente reduzidos187, baixando consideravelmente o custo deste material a 
nível nacional. 
 
Na Bulgária passava-se um cenário semelhante, em que no final dos anos 50, também se assistiu a 
uma maior abertura a influências culturais e técnicas do ocidente. Esta abertura está directamente 
ligada a morte de Estaline em 1953 e a subida ao poder por parte de Khrushchev e a sua renúncia ao 
Realismo Socialista em 1956. O resultado é ”que a seguir a esta decisão independentemente das suas 
características políticas, a arquitectura búlgara e em especial na cidade de Sófia, ligam-se novamente 
aos processos globais, dominado na altura pelas ideias modernistas.”, sendo que este é de início 
tolerado e posteriormente é completamente aceite pelo poder como linha dominante do 
desenvolvimento”188 
Contudo, é importante referir que o modernismo nunca é mencionado directamente, por razões 
ideológicas, que o ligavam ao capitalismo. Os termos usados muitas vezes pelas publicações oficiais 

eram “inovação “e “progresso” e representam o desejo do Poder em ser 
identificado como sendo o motor deste  desenvolvimento e avanço 
tecnológico. No que toca à arquitectura as novas directivas enfatizavam o 
racionalismo, a sobriedade e sobretudo a economia de recursos. Trata-se no 
fundo do léxico modernista se bem que, numa primeira fase, muito focado 
na poupança de meios e no pragmatismo e menos na forma associada ao 
modernismo na arquitectura. 

 Esta situação algo paradoxal teve, apesar de tudo um efeito bastante 
positivo, permitindo uma abordagem bastante livre e ecléctica ao 

184 PORTAS, Nuno - A arquitectura para hoje seguido de evolução da arquitectura moderna em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 
2008, p.196 
185 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. p. 21 
186 RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate. min.12 
187 TOSTÔES, Ana - Construção moderna: as grandes mudanças do século XX. pp.19 cf. VISEU, Joaquim -  História do Betão 
Armado em Portugal  , op. cit. p.105. 
188 Sofia-127 anos capital-Historicismo e Modernismo 
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modernismo por parte dos arquitectos búlgaros (como oficialmente o modernismo não era aceite, 
não foram criados cânones locais permitindo uma interpretação mais livre), sendo que também são 
revistas e estudadas as obras dos modernistas búlgaros da década de 30. Alguns exemplos 
interessantes desta época de transição são a Agência Telegráfica da Bulgária (1960) do arquitecto 
Evgeni Zidarov, assim como a primeira torre televisiva no país (1960) do arquitecto L. Popdonev, 
ambas em Sófia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig.56 Torre Televisiva em Sófia do arquitecto L. Popdonev,1960            Fig.57 Agência Telegráfica da Bulgária de Evgeni Zidarov,1960 
 

A viragem dos anos 60 

Nos anos 60, este ímpeto modernista intensifica-se, tanto em Portugal como na Bulgária, fruto de uma 
maior abertura demonstrada por parte dos regimes no poder e da crescente falta de habitação que 
obrigou a um uso ainda mais extensivo das novas técnicas e meios industriais. 
 
Em Portugal, uma das razões para esta intensificação foi a publicação do inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal em 1961189 que, desmistificava o mito de uma casa tipicamente portuguesa (que 
era uma ideia claramente nacionalista e ligada ao estilo do Português Suave) revelando, em vez disso, 
muitas tipologias distintas que se adaptavam ao estilo de vida e paisagens locais.  

Ao mesmo tempo começou a destacar-se uma nova geração de arquitectos portugueses, como Siza 
Vieira, no Porto, com obras como a Casa de Chá de Boa Nova (1958-64) ou a Piscina das Marés em Leça 
de Palmeira (1959-1973), assim como Nuno Portas, em Lisboa, cujos escritos190 sobre a habitação, 
urbanismo e construção industrializada, se revelaram muito influentes e contribuíram para o avanço 
do ramo em Portugal. 

No que toca à habitação, durante esta década, começou-se a sentir de uma forma mais grave os 
efeitos da industrialização e do consequente êxodo-rural, o que conduziu a uma situação de clara falta 
de habitação nas grandes cidades (a média era de 59 fogos a menos por 1000 habitantes191) . Estas 

189 Este inquerito de iniciativa do Sindicato Nacional dos Arquitectos, levado a cabo no fínal da década de 50 com o intuito de 
catalogar de forma objectiva a arquitectura vernacular portuguêsa contou com a participação de muitos arquitectos 
nacionais de renome como Fernando Távora, Rui Pimentel, Francisco Keil do Amaral e  Nuno Teotónio Pereira, entre outros. 
190 A arquitectura para hoje (1964); A Cidade como Arquitectura(1969), entre outros. 
191 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e 
desenvolvimento.p.57 
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insuficiências levaram à construção de casas clandestinas nos arredores de Lisboa192, obrigaram o 
Estado a reavaliar a sua política habitacional, e conduziram às primeiras experiências em construção 
pré-fabricada de raiz. 
 
No caso da Bulgária podemos afirmar que a durante a década de 60 a prática de arquitectura 
“combina a estética do modernismo ortodoxo, com certas inclinações pela arquitectura orgânica, 
assim como interpretações nacionais do Brutalismo e da plasticidade e vitalidade da arquitectura 
brasileira”193.Aliás, apesar do relativo fechamento ainda existente em relação às influências modernas 
actuais (muitas das revistas ocidentais existentes sobre arquitectura eram da década de 20 e 30) a 
arquitectura de Oscar Niemeyer, devido às posições de esquerda que ele defendia, era bastante 
divulgada e constituiu uma inspiração importante para muitos arquitectos búlgaros. 
 
Um dos edifícios mais relevantes desta época, assim como mais exemplificativo das tendências 
modernistas foi o equipamento desportivo Sala Universiada194, de 1961, representando já um 
modernismo mais maduro quer quanto a composição da planta, quer quanto e a comunicação 
espacial entre o interior e o exterior, assim como ao uso plástico do betão. 195  

Fig.58 Sala Universiada, do conjunto de arquitectos: Al.Barov; Iv.Ivanchev;Iv.Tatarov e D. Vladishki ,1961 

Anos 70/80 

Na década de 70 o modernismo búlgaro emadurece, mostrando composições mais complexas. 
Dando-se uma maior ênfase as influências do modernismo japonês em vez do brasileiro, e ao 
Estruturalismo em vez do Brutalismo. A arquitectura tende a ser mais dramática e mais contraditória, 
correspondendo ao desenvolvimento da arquitectura mundial, apesar do debate sobre o pós-
moderno ainda não ter chegado ao país. 

 Esta ligação à arquitectura mundial torna-se relativamente independente das influências da vida 
política interna por várias razões. Por um lado a arquitectura tinha conquistado um certo respeito e 

192 RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate. min.20 
193 Sofia-127 anos capital-Historicismo e Modernismo  
194 De autoria do conjunto de arquitectos: Al.Barov; Iv.Ivanchev;Iv.Tatarov e D. Vladishki   
195 Sofia-127 anos capital-Historicismo e Modernismo 
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independência; por outro o Partido Comunista começava a sentir-se mais seguro no poder, fruto da 
certa melhoria económica que tinha ocorrido nas décadas de 50/60 já mencionada196.  

Paralelamente, também se assiste a uma tentativa de “nacionalizar”197 um pouco essa arquitectura 
internacional, em especial em edifícios públicos, revestindo muitas vezes as fachadas com relevos com 
referências históricas e utilizando pedras locais ( começando-se a inverter uma tendência de betão à 
vista que tinha sido bastante popular da década anterior) e acrescentando um certo 
monumentalismo.  

Esta década também foi marcada por um extensivo programa de obras públicas (Em especial 
equipamentos desportivos, cinemas, teatros e monumentos, para além de arranjo e renovação 
urbana) promovido pelo Partido, ligado à comemoração dos 1300 anos desde a fundação do país (que 
se ia comemorar em 1981). Considera-se que a procura de regionalização da arquitectura mencionada 
está em parte ligada a procura pública e a uma tentativa de agradar ao Partido e ao espírito patriótico 
vivido na altura pela população.  

Em Portugal, devido às mudanças políticas que ocorreram, em especial após o 25 de Abril, permitiram 
uma abertura maior e um contacto directo com o surgimento do movimento pós-moderno aos 
arquitectos portugueses, iniciando-se uma contestação e debate sobre as ideias e dogmas 
modernistas. Alguns autores defendem que estas transformações levaram à perda de valores 
fundamentais do modernismo que “assentavam na racionalidade da construção, na verdade e na 
honestidade como fundamentos teóricos e morais do movimento moderno na sua procura de 
resposta à nova sociedade modernizada pela industrialização”198. Estas mudanças levam a um 
ressurgimento de alguns sistemas construtivos tradicionais e do uso do ornamento, sendo patente 
também uma clara procura da invenção e originalidade formal. 

Na década seguinte, a influência pós-moderna torna-se cada vez mais forte, tanto na arquitectura 
como no urbanismo e no próprio conceito de cidade. Arquitectos como Aldo Rossi, Robert Venturi e 
Michael Graves tinham sido estudados e interpretados pelos arquitectos nacionais. Estas 
interpretações resultaram numa arquitectura muito diversa, indo desde o historicismo “pop” de 
Tomás Taveira ao Regionalismo Crítico de Siza Vieira.  

Durante a década de 80, estas ideias também chegam à Bulgária, embora de uma forma ténue. No 
entanto, a maioria da arquitectura continua a estar mais ligada ao modernismo e aos seus princípios 
do que ao pós-modernismo. Contudo, como esta temática começa a escapar do foco central desta 
tese não se tenciona alongar mais sobre o tema. 

 

 

 

196 Câmara Municipal de Sofia – Sofia 127 anos capital - Historicismo e Modernismo. Sofia: Site Oficial Câmara Municipal de 
Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt=1&update=all 
197 Algumas das críticas expostas nas últimas edições da CIAM , pelos países mais afastados do núcleo central, já reflectiam 
esta  preocupação da necessidade de adaptação do Estilo Internacional as culturas locais. 
 198 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p.29 
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Fig.59 Radio Nacional de Sófia do arq. G. Stoilov, 1971   Fig. 60 Casa-Monumento do Partido Comunista do arq.G.Stoilov, 1981        

  

 

 

 

 

 
 
 

Fig.61Monumento Comemorando os 1300 da Bulgária                          Fig.62 Teatro de Sófia do arq. J.Jecov, 1971            
arquitectos  Krum Damyanov e Ivan Slavov, 1981 

De uma forma geral podemos concluir que, no caso da Bulgária, e apesar de algumas intervenções de 
escala relativamente pequena até à II GG, a penetração do Modernismo no país era relativamente 
fraca. Com a chegada do Partido Comunista, e apesar de um breve período inicial de cariz historicista, 
esta ficou bastante reforçada199,apesar de muitas vezes dissimulada sob um léxico comunista, por 
motivos ideológicos e propagandistas. Isto é, o Partido Comunista rejeitava a partida qualquer tipo de 
influências ocidentais, mas, ao mesmo tempo queria estar associado aos valores que este movimento 
representava na altura. Como tal, em vez de se defender uma arquitectura moderna, defendia-se uma 
arquitectura “progressista”,“ inovadora”, “lógica” e “optimizada”. 

As principais razões de avanço foram, por um lado, o apoio tecnológico, material e industrial da União 
Soviética, que permitiu uma construção moderna e industrializada; e , por outro, motivos ideológicos 
que fizeram com que o Partido desejasse estar ligado ao desenvolvimento e ao progresso que esta 
arquitectura representava. 

O forte controlo e organização do regime comunista deixaram a sua marca de uma forma global na 
imagem das cidades e do país, afectando claramente as tendências arquitectónicas. Como tal, a 
interpretação búlgara do modernismo foi um meio-termo entre influências directas e influências 
derivadas da União Soviética (modernistas mas transformadas por um pesado prisma ideológico), 
pautadas por um certo regionalismo local. 

O caso português foi algo semelhante, em que o Estado Novo sempre manteve uma estreita relação 
com a arquitectura nacional, passando por um período historicista e regionalista durante a década de 
30. No entanto, o regime em Portugal, apesar do seu carácter fechado, foi mais permissivo quanto à 
absorção de influências externas. Existindo um maior contacto directo e indirecto (revistas e escritos) 

199 AMAN,Aman - Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era: An Aspect of Cold-War History. New York: The 
Architectural History Fundation Inc, The MIT Press, 1993 p. 102 
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com a arquitectura modernista. Este facto resultou numa análise mais crítica e instruída deste 
movimento resultando num entendimento mais profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – Análise 

 

Tendências da construção industrializada de habitação em betão e betão 
pré-fabricado em Portugal e na Bulgária 

Início do século 

Tanto Portugal, como a Bulgária, tiveram uma industrialização algo lenta e tardía por diferentes 
motivos, o que teve obviamente impacto na construção industrial de uma forma geral e, na do betão e 
pré-fabricado, em particular. Este processo suscitou a importação tardia de técnicas e modelos 
industriais, sendo estes já utilizados à décadas nos países mais desenvolvidos. 
 
No caso português, podemos considerar que a construção do Elevador de Santa Justa em Lisboa, 
projectado pelo engenheiro Raul Mesnier du Ponsard em 1900 e inaugurado no ano seguinte, 
constitui a obra paradigmática do novo século e, de certa forma, representa a entrada do país no 
espírito industrial e moderno. “O ferro como novo material de construção era utilizado sem disfarce 
mas expresso paradoxalmente numa linguagem revivalista gótica que buscava a sua adequação a um 
tempo e a uma mentalidade que era ainda de oitocentos200, estando mais uma vez patente esta 
dúvida existencial entre a tradição e a modernidade que assolou a Europa sendo, no entanto, 
perceptível a novidade da obra e a sua posição vanguardista na arquitectura e construção nacional da 
época. 
 

200 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p.4 
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Contudo, só após o final da Primeira Guerra Mundial é que se começam a dar passos importantes para 
a industrialização e para a pré-fabricação em Portugal. Um dos primeiros sinais foi a publicação do 
primeiro regulamento do betão armado em 1918, à imagem do francês e do alemão. Data também 
desse ano o projecto, de autoria do engenheiro Osório de Rocha e Melo, para a construção da Fábrica 
de Cimento “Henrique Sommer”para a Empresa de Cimentos de Leiria, que hoje conhecemos como 
Cimenteira Liz, o que propiciou a regularização e o uso comum do betão na construção portuguesa. 
Torna-se visível, com a construção de vários novos edifícios de cariz moderno, como é exemplo, o 
edifício de habitação unifamiliar de Miguel Nogueira, (onde este projecta o edifício com a estrutura 
em betão armado e a cobertura em sistema de terraço) 201 que estes avanços na construção com betão 
levam à criação, em 1935, de um novo regulamento do betão armado, baseado no alemão de 1932..202 
 
Paralelamente, no início do séc.XX a Bulgária, também apresentava um atraso sério em termos de 
industrialização, que o Estado tentou combater através de várias medidas de estímulo. Contudo a 
frágil situação económica, aliada aos vários conflictos armados ( Guerra dos Balcãs de 1912-13 e I 
Guerra Mundial 1914-18), não permitiram avanços significativos até ao final da década de 20. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.63 Elevador Santa Justa Lisboa de Raul Mesnier du Ponsard,1900                 Fig.64 Edifício na rua dos Navegantes de Miguel  
                                                                                                                                 Nogueira,1922 

Após a II Guerra Mundial – Programas de Industrialização 

Após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas modernistas são retomadas em Portugal (embora de 
uma forma tímida inicialmente). Começam-se a dar os primeiros passos na pré-fabricação, sendo 
ensaiado um sistema de construção industrializada, levado a cabo pelo engenheiro Guimarães Lobato, 
com peças pré-fabricadas adaptadas à realidade da indústria da construção portuguesa incluindo 
escadas, portas, janelas, etc.203 

Paralelamente, inicia-se o projecto de urbanização de Alvalade, de João Guilherme Faria da Costa, de 
1944. Este bairro de 230 hectares é de promoção municipal e integra-se na campanha de expropriação 

201 Idem. p.8 
202 Idem. p.176 
203 TOSTÔES,Ana Cf. Guimarães Lobato, A Experiência de Alvalade.Lisboa: ,Técnica, IST, nº209-210,fevereiro-Março 1951 p.75 
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de solos rurais na periferia da área urbana de Lisboa, levada a cabo pelo ministro das Obras Públicas 
Duarte Pacheco. O número previsto de habitantes é de quarenta e cinco mil, sendo que a maioria das 
habitações (cerca de trinta mil habitantes) eram colectivas, de renda económica (habitação social), 
existindo, no entanto, habitações para classes sociais mais altas (habitações de renda não limitada e 
moradias unifamiliares.204 Pelas suas características construtivas (o uso de novas tecnologias 
industriais e de pré-fabricação), pelo seu carácter social e pela escala da intervenção, este 
empreendimento aproxima-se dos bairros construídos na Bulgária Comunista. 

Este bairro dividido em oito células ou sub-bairros, que foram projectados por diferentes arquitectos, 
“constituiu a oportunidade de ensaio para a nova geração lisboeta propor as experimentações 
tendencialmente racionalistas que começavam a aplicar os princípios da Carta de Atenas”205.  

Estas influências resultaram numa malha composta, na sua maioria, por volumes autónomos com a 
mesma orientação (garantindo uma ampla exposição solar), separados por extensas zonas verdes e 
com separação entre o trânsito pedestre e o automóvel206. 

As oito células do bairro eram organizadas em torno de uma escola primária, passando esta a ser 
entendida como o núcleo da vida comunitária. Estas escolas foram uma oportunidade importante 
para os arquitectos nascidos na década de 20, e foram construídas segundo os princípios da 
racionalidade e funcionalidade modernistas, constituindo um dos primeiros exemplos de 
equipamentos públicos de carácter modernista.207  

A escala deste empreendimento e o seu financiamento público estimularam a implementação de 
novos métodos e técnicas construtivas, por um lado, recorrendo à repetição modulada dos edifícios 
na procura da normalização (estes eram construídos em alvenaria de peças betão produzidas 
industrialmente) e, por outro, começando a integrar componentes pré-fabricados (escadas, janelas, 
portas).208 Convém referir, que mesmo neste tipo de empreendimentos estatais e sob um regime 
político equivalentemente ditatorial, os arquitectos portugueses tiveram uma maior liberdade, quer 
na escolha dos matérias e técnicas construtivas, quer na linguagem usada, em relação aos arquitectos 
búlgaros. 

 

204 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p. 349-350 
205 Idem p.352 
206 Idem p.337 
207 Idem p.389 
208 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p. 337 
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Fig.65 Bairro de Alvalade de João Guilherme Faria da Costa   Fig.66 Bairro de Alvalade imagem aérea, primeiras células 
 planta geral,1944               
 

Estes acontecimento, levam os arquitectos e engenheiros a dar uma importância cada vez maior à 
racionalização, normalização dos elementos construtivos, trabalho em série e uniformização das 
plantas, assim como na relação entre o preço da casa e o número de quartos/camas, a localização das 
infra-estruturas e a orientação da casa e dos seus diferentes espaços. Também nesta altura, em 1946, é 
criado o LNEC, constituindo um acontecimento importante para a profissionalização do sector da 
construção e para a proliferação do betão armado. 

No entanto, apesar destes esforços, o atraso tecnológico na indústria construtiva era patente, 
justificando-se pela falta de investimento em novas tecnologias. Esta falta devia-se, nas palavras de 
Ana Tostões ao “congelamento que caracteriza o desenvolvimento Salazarista (...) que teve o efeito de 
atrasar a aparição do consumismo em Portugal distinguindo-o à partida dos outros países da Europa 

Ocidental e obrigando os arquitectos portugueses a uma efectiva adaptação e mesmo invenção no 
domínio das tecnologias”209. 

A Bulgária, por seu lado, também apresentava uma indústria muito deficitária e atrasada, sendo que a 
pré-fabricação na construção, antes da Segunda Guerra Mundial, era praticamente inexistente, 
cingindo-se à construção de infra-estruturas e fábricas. 

Esta situação altera-se profundamente com a chegada do partido comunista ao poder e com a rápida 
industrialização que os planos de desenvolvimento de cinco anos trouxeram (o primeiro abrangendo 
o período 1948-1953). Como explica o professor Lioben Nikolov210, este rápido desenvolvimento 
industrial, aliado à forçada cooperativização da produção agrícola  e à nacionalização dos meios de 

209 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p. 290 
210 Lioben Nikolov Tonev (1908-2001), é um importante arquitecto e urbanista búlgaro do século XX., Formou-se em Paris no 
início da década de 30, tornando-se muito prolífico na Bulgaria, ainda aintes da II GG, tendo estado envolvido na concepção 
dos planos urbanísticos de várias cidades. Participou activamente nos movimentos anti-fascistas de esquerda durante a II 
Guerra Mundial (esteve preso nos últmos anos desta) e como tal teve uma posição de grande respeito durante o Regime 
Comunista. Após a guerra esteve directamente envolvido nos vários planos urbanísticos de Sofia e também chefiou as 
equipas que conceberam os planos urbanísticos de Burgas, Lovech, Pleven e o já mencionado Dimitrovgrad. Publicou uma 
obra teórica bastante extensa, importante para o entendimento do urbanismo e arquitectura deste período. 
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produção e propriedades, levou a bruscas mudanças urbanísticas e a um crescimento demográfico, 
territorial e industrial descontrolado das principais cidades211. 

Apesar destas mudanças repentinas, o planeamento e construção destas cidades tiveram como base 
de acção os exemplos do urbanismo e teoria e prática arquitectónica Soviética, com algumas 
adaptações mais pragmáticas e menos ideológicas, o que fez com que as tendências do 
esquematismo e decoração não fossem aprofundadas, chegando até a ser repudiadas de uma forma 
comedida em algumas obras teóricas212.  

Este aumento populacional exponencial, esteve obviamente ligado às novas indústrias impulsionadas 
pelo regime, que se concentravam nas principais cidades e que necessitavam urgentemente de mão-
de-obra. Para além disso, a vida na cidade representava uma melhoria considerável para a maioria das 
pessoas que vinham das aldeias, e por isso uma forte motivação para esta migração. O resultado foi 
um claro défice habitacional em meados da década de 50, em especial em Sófia (por um lado por ser o 
maior centro industrial e por outro por já ter problemas de carência de edificado devido à destruição 
provocada pela Segunda Guerra Mundial213). 

Datam dessa década, os primeiros complexos habitacionais construídos de uma forma monolítica214. 
Os edifícios destes bairros encontram-se afastados das avenidas e ruas que os definem e o espaço 
entre eles é transformado em amplos espaços verdes (carta de Atenas). A maior parte dos fogos são 
em tipologias de T0 ou T1, com uma tendência de loggias cada vez mais amplas, tratando-se de 
construção tradicional em tijolo com armação metálica215. No entanto, e apesar de um grande número 
de voluntários, fruto do entusiasmo dos primeiros anos comunistas, os ritmos de produção, eram 
insuficientes, para as necessidades habitacionais.   

Para responder a esta situação, o Governo Comunista vira-se naturalmente para o uso do betão pré-
fabricado justificado tanto pela rapidez e economia de construção como pelo facto de ser este o 
material e a técnica construtiva mais abundante em todo o Bloco Socialista. Aliás, tal como se passou 
nas outras indústrias216, a de painéis de betão pré-fabricado foi financiada e apoiada em termos 
técnicos directamente pela União Soviética. Sendo que, no que toca aos empreendimentos de maior 
escala, a sua projecção era “ permitida apenas a um círculo de arquitectos favorecidos pelo regime”217 
que pertenciam às empresas estatais que, dada a falta de iniciativa privada, detinham o monopólio e 
estavam directamente controladas pela vontade do Partido Comunista. 

A partilha dos novos processos e técnicas construtivas , assim como de maquinaria, entre os diferentes 
membros do Bloco de Leste era estimulada pela União Soviética, o que beneficiou os países mais 
atrasados como a Bulgária (ao contrário de países como a Checoslováquia e a Alemanha de Leste, que 
já estavam muito desenvolvidos nestas áreas). Os arquitectos destes países viviam em sociedades 

211 TONEV, Lioben Nikolov - Processos urbanísticos e indagações sobre planeamento urbano após as Grandes Guerras e o seu 
reflexo na Bulgária. Sofia, Bulgaria: Arhitektura 1, Edição Ordem dos Arquitectos Bulgária, 1993, p.48 
212 Idem p.48 
213 Mais de 12 000 edifícios foram destruidos ao longo da guerra. 
214 Esta é a palavra usada na maioria das publicações búlgaras quando se fala de construção não pré-fabricada 
215 Sofia-127 anos capital-Historicismo e Modernismo 
216 HRISTOVA, Nataliya - O universo ideológico, de ideias e valores dos búlgaros durante a segunda metade do sec XX in Estudos 
sobre a história do socialismo na Bulgária 1944-1989, (p.157-177) p.203 
217 GEORGIEV, Ljubo(organizador) -  Bairros nos extremos- Debate. Sofia: Sofia architecture week, 2009 Parte4/min 3. 
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similares, com sistemas económicos iguais e com as mesmas influências artísticas e, mais importante, 
meios construtivos 218. Estas semelhanças (enfatizadas através de todos os mecanismos estatais sob o 
lema do Socialismo Internacional) aliadas às prioridades dos governos comunistas de economia e 
rapidez de construção resultaram em paisagens urbanas quase idênticas em todos os países 
comunistas. Podemos admitir que se fossemos visitar algumas destas zonas construídas a seguir a 
Guerra seria mais fácil discernir a época em que foi construído do que o país em que nos 
encontrávamos219. 

Este ênfase na semelhança tanto entre países como dentro de cada um, para além de ser uma questão 
económica, era também claramente um traço de ideologia, seguindo o mote de estandarte de vida 
mínima para todos inerente ao comunismo, que leva ao desenho de cidades e habitações sem uma 
estrutura de classes evidenciada220. No entanto pela sua posição secundária dentro da estratégia de 
desenvolvimento soviética, estas técnicas só começaram de forma massificada na Bulgária no final da 
década de 50.  
 

Fig.67-Edifício de Habitação em Sófia, anos 70                                            Fig.68-Edifício de Habitação em Tomsk, Rússia, anos           
50/60 

218 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.3 
219 FRENCH, R.A.; HAMILTON, F.E. Ian - The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy. Chichester/New York: Wiley, 1979, 
p.14-15 
220 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.3 
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Fig.69 Complexo habitacional em Moscovo, construído nos anos 60/70 

No que toca à habitação em Portugal na década de 50, as principais ideias modernas tinham entrado 
no quotidiano arquitectónico sob o lema da casa utilitária. Defendendo-se as formas simples, pouco 
ornamentadas e com especial cuidado na optimização do espaço. Estes conceitos eram aplicados, 
tanto em habitação colectiva e social (as quais se adequam pelas vantagens económicas que trazem a 
esta construção de maior escala) como em habitação unifamiliar burguesa, sendo entendida como 
condição da modernidade.221  

As pesquisas feitas na década de 20 sobre a habitação mínima na Alemanha, tornam-se muito 
influentes, “sendo apresentadas como um conjunto de regras directamente aplicáveis na construção” 
para atingir um estandarte mínimo de vida com o menor custo possível. “Na organização desta casa 
moderna valorizava-se a racionalidade dos percursos” como forma de diminuir as zonas de circulação, 
para além disso uma grande mudança em termos funcionais foi a articulação da zona de estar/comer 
com a cozinha, muitas vezes com a utilização de passa-pratos.222 

As primeiras habitações do Bairro de Alvalade de Miguel Jacobetty Rosa, desenvolvidas entre 1949 e 
1951, incorporam estas preocupações de forma clara (apresentando áreas mínimas, reduzindo 
espaços de circulação e ligação directa cozinha-sala, etc.). Outro exemplo em que as ideias dos CIAM 
estão claramente presentes, em especial os cinco pontos de arquitectura do Corbusier, é o Bairro das 
Estacas (fig.71 e 72), construído entre 1951 e 1954, da autoria dos arquitectos Ruy Athouguia e 
Sebastião Formosinho Sanchez, que constitui a célula oito do Bairro de Alvalade. Para além disso, o 
conjunto de blocos habitacionais na Avenida dos Estados Unidos dos arquitectos Filipe Figueiredo e 
José Segurado concluído em 1957, também revela as suas inspirações corbuasianas. 

221 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP,  2015 p. 304 
222 Idem. p.304 
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Contudo, convém referir que o sistema de investimento estatal fez com que estes edifícios, de carácter 
social, acabassem por se destinar à classe média/alta 223 estando por isso, mais próximos deste tipo de 
exemplo modernos da década de 20/30.  

Na Bulgária, as unidades fabrís que permitiram a construção em painéis de betão chegam ao país (ver 
em anexo plantas deste tipo de habitação na Rússia) em meados da década de 50, sendo que os 
primeiros edifícios habitacionais que utilizam esta técnica datam de 1958, tendo sido construídos em 
Sófia (ver fig.74). Estes primeiros projectos experimentais são da autoria dos colectivos NISI e NIPRO-
ITIS, a cargo do engenheiro G.Brankov, tratando-se de edifícios de quatro andares com estrutura de 
paredes pré-fabricadas portantes com 3/3.60m por 5.10mx2224. Dois anos depois, começa a 
construção do primeiro complexo habitacional de painéis pré-fabricados na Bulgária, chamado 
Tolstoi-1, com nove edifícios de quatro pisos. Este projecto tinha um carácter experimental e viria a 
servir de base para vários empreendimentos, nas décadas seguintes. 

Fig.70  Planta R/C Primeiras Habitações do Bairro de Alvalade                         Fig.71 Bairro das Estacas -planta piso tipo, 1951-
1954- arq. Miguel Jacobetty Rosa 1949-51                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 72 Bairro das Estacas na célula 8 do Bairro de Alvalade, 1951-1954                    Fig.73 Edifício na avenida dos Estados Unidos    
d                                                                                                                                                          de Filipe Figueiredo e José Segurado,1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

223 SILVA,  Gonçalves Monsanto de Serra e; MARGARIDA, Maria - A.S.A.P.2: As Social As Possible, As Soon As Possible: Habitação e 
Custos Controlados em Portugal. Coimbra: Faculdade de Arquitectura da Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado, 
2010, p.57 
224 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p.1 
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Fig.74 piso-tipo 1º edifício de betão pré-fabricado na Bulgária, 1958                    Fig.75 Planta piso-tipo da sérieTolstoi-1, 1960 
 

Anos 60 

Em 1962, após estes primeiros edifícios experimentais, o governo atribui aos colectivos NIPRO-ITIS, 
Glavproekt e Softproekt (que no fundo detinham o monopólio na área do urbanismo e construção de 
grande escala na área metropolitana de Sófia assim como aprovação e apoio do Partido Comunista) a 
criação de uma “Nomenclatura” Unificada225 para edifícios em betão pré-fabricado de quatro a seis 
pisos, tendo por base painéis com distância entre eixos de 3.60m por 5.10mx2. 

A maioria dos edifícios nos bairros de Sófia de Svoboda, Momkova Mahala, Suhata Reka  assim como 
no resto das principais cidades do país, foram construídos segundo esta tipologia, comumente 
denominada “2-63”. Esta apresentava duas variantes, uma com varandas individuais e outra com uma 
loggia contínua (na fachada Sul/Este), como pode ser visto nas imagens abaixo. 
 

Fig.76 Tipologia 2-63, alçado sul , 1962                 Fig.77 Tipologia 2-63, alçado Norte              Fig.78 Tipologia 2-63, alçado sul 
com varandas independentes 

Em 1964, começa a construção de uma nova nomenclatura, a BS-2-64 de oito pisos, feita com 
instalações industriais importadas da União Soviética, com distância entre eixos de trezentos e vinte 
metros por 5.76mx2. Estas tecnologias importadas permitiram tornar mais rápida a construção de 

225 A palavra nomenclatura neste caso era usada pela propaganda comunista em muitos contextos diferentes, mas no fundo 
eram sempre directrizes/regras elaboradas pelo governo e que pretendiam ordenar e organizer a sociedade. No caso 
concreto em questão, correspondiam a um conjunto de modulos tipo, elaborados pelos colectivos de arquitectos 
escolhidos,formando no fundo uma espécie de catálogo, do qual os arquitectos das diferentes obras escolhiam e 
combinavam para formarem os edifícios de habitaçaõ específicos. Estes módulos tipo estavam por seu lado condicionadas 
pelos técnicas industriais importadas, de uso obrigatório, e pelas condicionantes económicas que obrigaram a áreas 
mínimas, e a plantas, o mais simples possíveis com poucas variações espaciais para expeditizar o processo construtivo. 
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habitações, tendo capacidade para cerca de cinco mil apartamentos anuais226. Uma característica que 
define o exterior destes edifícios é a caixa de escadas/elevadores que se projecta para fora do volume 
principal, sendo que os elevadores param entre os pisos.  

À medida que esta tipologia foi sendo produzida constatou-se que a sua organização interna não 
estava a ser optimizada, sendo que a dimensão das divisões (3.20 m de largura devido a métrica) era 
demasiado reduzida. Provavelemente devido a esta razão, começa por esta altura a contrução da série 
a BS-VIII-SF, paralelamente às nomenclaturas acima referidas, que se destaca pela remoção das loggias 
e melhoria da organização interna e já com uma distância entre eixos de 3.60m. Para além disso, estes 
edifícios já chegavam aos 8 pisos de altura227. 

 

 

Fig.79 Planta  Piso Tipo Nomenclatura BS-2-64                                    Fig.80- Esquema piso tipo  Nomenclatura BS-VIII-SF, 1965-66 
 Secção(módulo-tipo) nº 64-213-312, 1964                                        
                                                                                     

Em meados da década de 60, começa a construção do bairro de Habitação de Mladost, da autoria do 
arquitecto Bogdan Tomalevski, na zona sudoeste de Sófia. Trata-se de um empreendimento de 
enorme escala (para o país), e após várias fases de alargamento, a sua construção termina em meados 
dos anos 80, com mais de vinte mil fogos construídos para cerca de cem mil habitantes. Todos os 
edifícios utilizam o sistema de painéis de betão pré-fabricado (séries BS-2-64; BS-VIII-SF e a partir da 
década de 70, BS-2-69  e BS-69-SF)228. 

Tendo em conta que estas habitações foram construídas durante uma crise de habitação, sendo 
impulsionadas e controladas pelo governo comunista cuja ideologia era fornecer habitação para toda 
a população, podemos considerar que, para todos os efeitos, se trata de habitação de carácter social. 

226Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p.1 
227 Este tipo de edifícios podem ser encontrados nos bairros de habitação de Mladost, Sveta Troica, Drujba 1, Ilinden etc. 
228 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p.16 
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Esta ideia é reforçada pelo uso de tipologias T0, T1 e T2 (já em menor quantidade)229, pela optimização 
e redução das áreas habitáveis e das zonas comuns. A política habitacional estatal obrigou a uma 
densa ocupação destes apartamentos, em que num T0 (com cerca de 35m2) viviam duas pessoas, 
num T1 (54m2) três a quatro pessoas e num T2 (70 m2) entre quatro a seis pessoas. 

No que diz respeito à habitação social em Portugal, as áreas mínimas na década de 60 eram muito 
próximas, sendo que, no caso do Porto os estandartes aplicados eram de cerca de cinquenta metros 
quadrados para uma habitação para três a seis pessoas, enquanto que, em Lisboa eram um pouco 
superiores, com uma área de cinquenta e seis a sessenta metros quadrados para o mesmo tipo de 
habitação230 Ambos os casos eram praticamente idênticos aos do bairro de Neues Frankfurt, embora, 
trinta anos mais tarde. 

Todavia, durante a década de 60, devido à intensa crise habitacional sentida a nível nacional, na 
Bulgária (a percentagem da população que vivia em áreas urbanizadas passou de 20% em 1920 para 
quase 50% em 1965),  foram construídas muitas habitações, paralelamente a estes empreendimentos 
de betão pré-fabricado, com métodos mais convencionais (betão armado e tijolo). No entanto, mesmo 
nestes projectos, os arquitectos búlgaros tinham a obrigatoriedade de usar um mínimo de materiais 
pré-fabricados que em alguns casos chegava aos 70%, o que levou a uma espécie de “ditadura da 
construção modular”,231 sendo muitas vezes estas soluções quase indistinguíveis das pré-fabricadas. 

Por esta altura, em Portugal, vivia-se uma situação igualmente grave, visto que em 1964 “os défices de 
habitação eram da ordem dos 500 000 fogos para uma população de 8,5 milhões de habitantes o que 
conduz a um índice de carência de 59 fogos a menos por 1000 habitantes, contra 12 fogos a menos 
por cada 1000 habitantes na Itália em 1969 e 37 fogos a menos por cada 1000 habitantes na Espanha 
em 1961”232. Estas insuficiências levaram, por exemplo, à construção de casas clandestinas nos 
arredores de Lisboa233 o que obrigou o Estado Novo a reavaliar a sua política habitacional.  

Os resultados mais visíveis são vários empreendimentos estatais/municipais de grande escala em, 
Lisboa, incluídos nos Planos de Fomento desta década, e alguns bairros sociais construídos no Porto, 
incluídos no Plano de Melhoramentos (1956-1966), de escala bem mais pequena. Nestes casos foi o 
estado que adquiriu ou expropriou os terrenos e elaborou os planos de urbanização.234  

Os exemplos mais relevantes são o empreendimento dos Olivais (subdividido em zona Norte e Sul), 
que se iniciou em 1959, contando com dez mil e quinhentos fogos e cerca de cinquenta mil habitantes 
e o de Chelas (projectado para cinquenta e cinco mil habitantes)235, iniciado em 1964, ambos em 
Lisboa. A prioridade, nestes empreendimentos, foi dada à habitação de carácter social, com uma 

229 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p.2 
230 PORTAS, Nuno - Funções e exigências de áreas de habitação. Lisboa :LNEC,1969, p.10 
231 GEORGIEV, Ljubo (organizador) - Bairros nos extremos - Debate. Sofia: Sofia architecture week,2009 (original em búlgaro, 
tradução do autor da tese), parte4/min 1. 
232 PINTO, Alberto Reaes - A pré-fabricação na industrialização da construção. Lisboa: Revista Binário-Revista de Construção, 
Arquitectura e Equipamento 182, 1973, p.470 
233 RTP - A casa e a cidade episódio 5- A Cidade em Debate. min.20 
234 HEITOR, Teresa Valsassina - Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala. Lisboa. Consultado em Maio de 2015 
em: http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_c.pdf, p.3 
235 Idem. p.3 
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“proporção de 70% de fogos sociais e 30% de habitações de renda livre”236, idêntica à do bairro de 
Alvalade. Pela primeira vez, começam-se a generalizar edifícios de habitação com mais de quatro pisos 
(o estandarte em Alvalade) chegando aos oito pisos nos Olivais e aos doze em Chelas 237. 

Paralelamente, a pré-fabricação estava lentamente a entrar no sector da construção, através das 
empresas ligadas ao betão. Empresas como a Somapre, que em 1957, produzia pavimentos pré-
fabricados e em 1961 já ofereciam mais elementos, como casas inteiras pré-fabricadas. Um pouco 
mais tarde, em 1966, a empresa Sociedade de Pré-Fabricação e Obras Gerais Novobra, Ldaª, 
publicitava a qualidade superior dos seus produtos pelo derivado do uso de processos industriais, 
sendo que na década seguinte esta já disponibilizava pilares, vigas, lajes, painéis industriais, 
revestimentos de fechada em betão armado, pré-esforçado ou leve, pré-fabricados.238  

Para além disso, o sistema de betão pré-fabricado é aplicado pela primeira vez a uma escala que 
poderemos considerar de urbana, no projecto para a urbanização privada Stº António de Cavaleiros 
(1964-1968) de autoria do arquitecto Alberto Cruz Reaes Pinto, nos futuros subúrbios de Lisboa239, que 
representa a plena adopção desta técnica no país, tratando-se, contudo de um caso algo isolado. 
Trata-se de um projecto inspirado nas cidades-jardim, executado pela ICESA-Indústrias de Construção 
e Empreendimentos e portanto de carácter privado, que utiliza um sistema pré-fabricado aberto (os 
painéis de betão poderiam variar de tamanho conforme a necessidade projectual), dando uma 
liberdade maior na definição dos fogos. Este projecto serviu de base a urbanização da Quinta do 
Morgado240, construída pela mesma empresa. 

 
 Fig.81 Stº António de Cavaleiros Vista Geral (actual)    Fig.82 Stº António de Cavaleiros, 1968 

Aliás, a maioria dos grandes empreendimentos habitacionais da década de 60/70, em Lisboa, em 
especial nos concelhos mais periféricos foram levadas a cabo por privados. Sendo que empresas como 
a acima mencionada, ICESA (Santo António dos Cavaleiros, Quinta do Morgado, etc.), “a URBANCO 
(Carnaxide), a SIURBE (Alfragide), a EUTJ. Pimenta (Amadora, Cascais, Paço de Arcos), a EMACO, a 

236 Idem. p.1 
237 HEITOR, Teresa Valsassina - Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala. p.7 
238 OLIVEIRA, Daniel Filipe Sousa, A construção pré-fabricada de betão. Contributo para o estudo da sua aplicação em Portugal na 
segunda metade do século XX. p.71  
239 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p.29 
240 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
p.115 

72 
 

                                                            



Torralta ou a Grão-Pará encontravam-se na época implicadas, quer na edificação,  quer na promoção 
deste tipo de objecto habitacional e urbanístico241. 

Estas empresas aplicavam diferentes graus de pré-fabricação, para além de implementarem sistemas 
distintos. No que toca a construção pré-fabricada total, o sistema que teve maior penetração no 
mercado nacional foi o sistema de origem francesa FIORIO, importado pela empresa acima 

mencionada ICESA, segundo o qual foram construídos cerca de 10 000 
fogos242. Este sistema baseia se no uso de betão e tijolo (material 
abundante em Portugal), sendo mais leve e simples que os processo que 
utilizam exclusivamente o betão, necessitando maquinaria de transporte 
e montagem menos potente243.  

As características deste sistema faziam com que este fosse especialmente 
adequado ao contexto nacional, por vários motivos. Por um lado, o uso 
do tijolo, baixava consideravelmente o preço da obra, para além de 
facilitar o encontro de mão-de-obra qualificada. Por outro, o facto deste 
necessitar maquinas menos potentes, implicava um menor investimento 
inicial, facto muito importante tendo em conta a situação económica do 
país na década de 60. 

Fig.83 Pormenor Sistema FIORIO                        
 
No entanto, apesar destes sinais positivos, a penetração em Portugal da pré-fabricação era muito 
baixa. As principais razões deste facto, segundo o arquitecto Nuno Portas era o carácter privado de 
praticamente todo o sector construtivo, apresentando características predominantemente 
especulativas, estando “pulverizado” em pequenas empresas de construção (em especial no que se 
refere à habitação). Esta indústria empregava mão-de-obra muito pouco qualificada e apresentava 
baixos níveis de mecanização e,  por consequência,  apresentando baixos valores de produtividade244.  

Este paradigma é justificado por duas razões. Por um lado, a procura estatal de edifícios de carácter 
social  era escassa, com excepção do Bairro de Alvalade, do Plano das Ilhas do Porto, da Urbanização 
dos Olivais e Chelas (sendo que, mesmo nestes exemplos, a implementação era de pequenas 
componentes e nunca estrutural). Por outro lado,  a inexistência de legislação (que permitia a 
libertação de terrenos que pudessem viabilizar extensos planos de urbanizações) aliada à especulação 
existente também excluía as empresas de construírem este tipo de projectos. Como tal, a procura 
construtiva na década de 60, manteve-se, fragmentada, uma vez que a procura não garantia a 
viabilidade económica dos sistemas pré-fabricados no país. 

Um pormenor técnico interessante e exemplificativo deste atraso é que, até 1967, o regulamento de 
Betão Armado que estava em vigor continuava a ser o de 1935 e como tal os engenheiros portugueses 
baseavam-se na regulamentação estrangeira (em especial na alemã) para calcular e corresponder às 
exigências das estruturas mais complexas245. 

241 Idem. p.68 
242 Idem. p.77 
243 Idem. p.216 
244 PORTAS, Nuno, Industrialização da Construção – Política Habitacional p 100 
245 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP, 2015 p.21 
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Anos 70/80 

No início da década de 70, as melhorias económicas e a viragem social na Bulgária, para um estilo de 
vida mais consumista (representados pela nova constituição de 1971 e pelo plano de Melhoramentos 
da qualidade de vida, implementado a partir de 1972 pelo Partido) tiveram o seu reflexo na política 
habitacional. São introduzidas várias normas (com o intuito de melhorar as condições de vida), uma 
das quais é aumentar a quadratura média de um apartamento para sessenta e quatro metros 
quadrados, e oitenta metros quadrados no caso de Sófia, (convém ter em conta, que segundo 
estatísticas de ONU, a Bulgária tinha uma média de 2.2 divisões por apartamento246, uma das mais 
baixas da Europa), assim como a obrigatoriedade de o elevador não ficar entre os pisos (de forma a 
facilitar o acesso a idosos e a pessoas com mobilidade reduzida). 

Como tal, em 1969, a cooperativa estatal NAPROITIS introduz uma nova série denominada BS-2-69, 
que se baseia na de 1964, mas a métrica muda, introduzindo um eixo de 3.60m, que alternando com o 
de 3.20m, permite o aumento de algumas divisões dos fogos. Contudo, esta praticamente não foi 
implementada, sendo preterida pela BS-69-SF, da autoria do colectivo SOFTPROEKT, que começou a 
ser implementada em 1972. Esta veio substituir a BS-2-64 e a BS-VIII-SF, sendo que um dos intuitos 
principais era um sistema que permitisse quadraturas maiores. A distância entre eixos já é maior, 
nomeadamente 3.60m por 5.10x2 ( que em alguns casos ganhava uma extensão de 1.2m). A altura dos 
edifícios ia dos cinco aos nove pisos.  

Esta nomenclatura tornou-se na mais utilizada na cidade de Sófia,  com mais de três mil e quinhentos 
edifícios de habitação construídos, tendo sido também utilizada em muitas outras cidades do país, a 
partir do final da década. A sua produção estendeu-se até meados da década de 90, altura em que a 
indústria de produção de painéis de betão é descontinuada. Ao longo dos anos, foi sofrendo 
pequenas adaptações e alterações, ganhando mais “secções tipo” (módulos), em especial para os 
gavetos e topos livres, assim como mudanças de pormenor nos alçados das fachadas. 

 

Fig. 84- Esquema piso tipo de secção 04-222 de Nomenclatura BS-69-SF, 1972  Fig.85 Construção Ed. Habitação Ilinden,1973 

246 Câmara Municipal de Sofia – Sofia 127 anos capital - Historicismo e Modernismo. Sofia: Site Oficial Câmara Municipal de 
Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt=1&update=all 
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 Associado a esta evolução, procede-se, novamente em Sófia, à 
construção do maior empreendimento habitacional do país, o 
bairro de Liolin247. O projecto, de autoria dos arquitectos 
Nedelcho Paskalev e posteriormente Kiril Bochkov, inicia a sua 
edificação em 1973. Este foi dividido em onze células, sendo 
cada uma relativamente independente, possuindo lojas, 
escolas, jardins infantários e equipamentos desportivos. Um 
pormenor importante para a pré-fabricação é o facto de, a 
partir de 1968, as séries de módulos-tipo criadas para as 
habitações serem alargadas para este tipo de equipamentos, 
facto que é demonstrativo da globalidade das intervenções 
feitas e da convicção do regime neste tipo de metodologia 
construtiva.248 

Fig.86 Planta complexo habitacional Ilinden, 1973 

Os principais pontos fortes destes complexos, era a sua infra-estrutura completa, uma rede bastante 
densa de jardins-de-infância, escolas, assim como de pequenos comércios (muitos destes inseridos no 
rés do chão dos edifícios de habitação), complementada por zonas de grande comércio (mercados). 
Para além disso, a existência de espaços de estar de carácter verde entre os edifícios,  aliados às 
extensas zonas verdes complementares, consistia um factor de melhoramento da qualidade de vida, 
para além de minorar, em parte, os problemas de integração na paisagem destas habitações.249 

Em Portugal, por outro lado, também começam a ocorrer certas mudanças no que toca às políticas 
imobiliárias do Estado Novo, exemplificativas da continuidade da falta de habitação e da construção 
ilegal. Ainda em 1969, o Estado Novo implementa a Lei dos Solos, que tem como objectivo permitir 
uma “expropriação sistemática, com apropriação definitiva dos solos pela Administração”250,com o 
intuito de libertar terrenos para a construção de urbanizações. No entanto,  mesmo neste novo 
paradigma de uma intervenção estatal mais activa no mercado imobiliário, nunca se chegou a criar 
um programa de construção habitacional estatal, sendo que a finalidade destes terrenos era a sua 
venda a empresas privadas, que levavam a cabo a construção e promoção das urbanizações. Devido à 
Revolução de Abril de 1974, esta lei teve pouco impacto no panorama habitacional nacional. 

 A revolução, por outro lado, tem um impacto profundo na política habitacional do país, com um claro 
alargamento do apoio público ao sector251. Este apoio foi expresso, por um lado, através de verbas 
para vários empreendimentos de cariz social, e por outro através de apoio técnico, infra-estrutural e 
disponibilização de terrenos estatais252. Para além disso, abriu uma ampla linha de crédito, para as 
famílias de classe média e alta, o que por seu lado mobilizou o mercado privado. 

247 No final da década de 80 tinham sido construidos cerca de 27 000 fogos para mais de 100 000 habitantes. 
248 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p.2 
249 Idem. p.17 
250 SALGUEIRO,Teresa Barata - A Promoção Habitacional e o 25 de Abril.Coimbra: Revista Crítica de Ciências Sociais nº 
18/19/20,1986, p.674 
251 Idem. 
252 Idem. 
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Um dos exemplos paradigmáticos deste esforço pós-revolução foi o programa SAAL (Serviço de Apoio 
Ambulatório Local), que contou com “a participação activa e organizada dos moradores, na resolução 
dos seus problemas de alojamento e na apropriação de espaços urbanos”253. Tratava-se de um 
programa completamente inovador a nível nacional, quer pelo envolvimento e controlo exercido pela 
população local, quer pelo facto deste programa não implicar uma mudança de zona da cidade, isto é, 
estes projectos eram implantados no mesmo sítio onde, até então, existiam habitações precárias . 
Contudo, este processo durou apenas dois anos, tendo sido terminado de forma prematura, mais uma 
vez, por motivos políticos. 

Tendo em conta, esta situação transitória e algo instável, e apesar de um maior investimento e 
intervenção estatal (tanto antes, como depois da revolução), a situação da indústria construtiva 
continuava fragmentada e claramente insuficiente, sendo que, dados da segunda metade da década, 
apontam para um encolhimento do sector construtivo e um aumento da construção de carácter 
ilegal254. Como tal, a pré-fabricação neste período foi praticamente inexistente, tendo sido apenas 
adoptados sistemas deste género (tipo túnel), nos anos 80, em Chelas255. 

No caso da Bulgária, o ímpeto construtivo prolongou-se durante a segunda metade da década de 70 e 
ao longo dos anos 80. As principais cidades continuavam a sua expansão, com base nos sistemas pré-
fabricados. Bairros, como o de Nadejda e Ovcha Kupel (com cerca de trinta e cinco mil habitações ), em 
Sófia, são exemplos dessa tendência.  

É importante enfatizar que ao longo do processo de projecção e investimento neste tipo de edifícios 
habitacionais, os principais critérios para a sua eficácia foram de teor quantitativo, em vez de 
qualitativo. Ou seja, durante a tomada das decisões projectuais prevaleciam sempre as condicionantes 
económicas a curto prazo, em detrimento dos custos posteriores de utilização256.  , uma vez que todo 
o tipo de encargos de manutenção e utilização (electricidade, aquecimento, água, limpeza, 
tratamento dos espaços entre edifícios) ficava a cargo do estado 257. Para além disso e, pelos mesmos 
motivos, eram sempre utilizados “módulos inteiros, em vez de elementos tipizados de edifícios, sendo 
que na maioria das vezes não eram tidos em conta as especificidades do terreno nem a imagem do 
lugar”258. 

Tendo em conta os preceitos destes empreendimentos, de carácter social, em que a economia de 
espaço e de meios eram fundamentais, os debates da casa mínima das décadas 20/30 foram 
revisitados e aplicados, pelos arquitectos búlgaros. No entanto, ao analisar as tipologias mais 
utilizadas, torna-se claro que alguns dos preceitos modernistas não tinham sido apropriados em 
pleno. Deste modo, enquanto de um lado os projectos apresentam muitos dos princípios de 
racionalidade e optimização da planta, de poupança de espaço e eliminação de circulação 
(importantes para os objectivos puramente económicos), por outro não incorporam os importantes 

253 PEREIRA, Gaspar Martins -SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário. Porto: História. Revista da 
FLUP Porto, IV Série, vol. 4 - 2014, p. 13  
254 SALGUEIRO,Teresa Barata - A Promoção Habitacional e o 25 de Abril. p.674 
255 HEITOR, Teresa Valsassina - Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala. p.13 
256 Câmara Municipa de Sofia - Levantamento Especializado dos edifícios de habitação, construídos segundo o sistema de placas 
de betão pré-fabricado e a sua disposição nas zonas de habitação em Sofia. Sofia: Cãmara Municipal de Sofia, 1998, p. 17 
257 Um pormenor muito exemplificativo é a implementação de isolamentos claramente insuficientes para o clima do país, 
facto que até aos anos 90 tinha sido colmatado pelo aquecimento centralizado nas cidades, financiado pelo Estado. 
258 Idem. p.17 
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conceitos modernistas, nomeadamente uma maior flexibilidade no uso, a ligação entre a cozinha e a 
sala ou até a necessidade do quarto individual  (muito defendida pelo Karel Teige por exemplo). 

Para finalizar, após esta análise comparativa, é visível que, em Portugal, a adopção dos pressupostos 
conceptuais e espaciais do movimento moderno foi mais profunda do que na Bulgária, fruto do maior 
contacto e da maior liberdade dada aos arquitectos portugueses. Enquanto que, na Bulgária, se deu 
maior ênfase ao espírito industrial e ao seu potencial transformador da sociedade, dadas as 
prioridades do regime e ao seu fechamento em relação a influências ocidentais. 

No final dos anos 80, a construção na Bulgária abrandou consideravelmente, devido à crise económica 
e política que assolou todo o Bloco Soviético, acabando com a queda dos regimes comunistas na 
Europa. Em Portugal por outro lado, começaram-se a sentir melhorias económicas consideráveis, 
associadas à entrada na União Europeia em 1986, resultando num desenvolvimento muito acelerado. 
O mercado habitacional sofreu um crescimento explosivo, em especial nas zonas periféricas, levando 
ao fim da crise habitacional e à diminuição da densidade populacional nos centros urbanos. 
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Capítulo 4 – Casos de Estudo 

Para o melhor entendimento dos temas tratados, nesta fase do trabalho são expostos três exemplos 
de urbanizações construídas através de métodos de pré-fabricação de betão. Dois destes casos são 
búlgaros e o outro é português e servirá de termo de comparação. Sendo que, para que o contexto 
dos primeiros dois, localizados na cidade de Sófia, se torne mais claro, no início deste capítulo 
encontra-se uma breve exposição da evolução urbanística desta. 

Para o melhor entendimento dos temas tratados, nesta fase do trabalho são expostos quatro 
exemplos de urbanizações,  três dos quais construídas através de métodos de pré-fabricação de betão 
total e um que utiliza técnicas convencionais. Dois dos casos são búlgaros e os outros dois 
portuguesesde, facilitando , assim a comparação. Sendo que, para que o contexto dos primeiros dois, 
localizados na cidade de Sófia, se torne mais claro encontra-se, no início deste capítulo uma breve 
exposição da evolução urbanística desta. 

Nos casos búlgaros, optei por duas zonas habitacionais, ambas da década de 70, mas com terrenos de 
implantação bastante distintas em termos de origem, função e localização na cidade. Por uma lado a 
escolha recaiu sobre uma zona no já referido bairro de Liulin, por este ser o maior empreendimento 
(em termos de fogos) deste tipo no país. Para além disso, por estar implantado numa zona periférica 
da cidade, possibilitou o desenho livre da toda a urbanização e permite verificar até que ponto os 
princípios da carta de Atenas e da cidade Jardim (tão populares no país) foram implementados. Por 
outro lado, optou-se por uma zona no bairro de Ilinden, de caracter mais central na cidade e que já 
apresentava uma malha consolidada. 

Em Portugal são analisados ,a urbanização de Santo António dos Cavaleiros implantada na periferia de 
Lisboa, perto de Loures e o Conjunto Habitacional “Cinco Dedos”  implantado na zona N2 da 
Urbanização de Chelas. A razão da escolha do primeiro exemplo projecto no facto de este ser uma das 
primeiras obras de pré-fabricação pesada em Portugal259, aplicadas a habitação, para além de possuir 
uma escala comparável (o projecto ocupa uma área de 42 hectares 260) com os dois de Sófia e de se 
inserir numa janela de tempo comparável (a obra foi iniciada em 1966 e finalizada no início dos anos 
80) . O segundo caso data de 1973 e foi escolhido por ser um caso mais exemplificativo de habitação 
social em Portugal, em termos de meios e técnicas contrutivas e por ser de iniciativa Estatal. 

Os principais pontos de análise são a função urbana do conjunto habitacional, a relação entre os 
diferentes edifícios habitacionais e a sua envolvente, a forma como se organizam os percursos viários 
e pedonais e uso dado aos espaços intersticiais. Para além disso, factores como insolação, infra-
estruturas composição global e impacto paisagístico também são considerados.  

Seguidamente é analisado um fogo tipo, as suas características espaciais e a sua relação com a 
envolvente. Ponto fulcral desta análise é evidenciar de que forma as especificidades do sistema 
construtivo tiveram impacto nas opções espaciais, assim como verificar que tipo de adaptações 
projectuais relacionadas com os modos locais de habitar foram implementadas. 

 

259  FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
p.115 
260 Idem. p.115 
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Breve exposição da evolução urbanística de Sófia 

A cidade de Sofia traça a sua origem até aos 3000 a.C. altura em que era 
denominada por Sérdica. Uma das primeiras menções históricas da localidade 
como um centro populacional considerável foi a sua conquista por Filipe II da 
Macedónia261 em 339 a.C. Cerca de 3 séculos depois em 29 a.C. a cidade é 
outra vez conquistada, desta vez pelo império Romano, tornando-se numa 
das mais importantes cidades da região262. Data dessa altura o seu primeiro 
plano urbano de cariz romana.  

 Fig.87 Cidade de Sérdica séc. IV d.C. 

Segue-se um período de relativa estabilidade sob domínio Romano e posteriormente Bizantino que se 
estende até ao século V. A partir deste momento a zona é o reflexo dos acontecimentos na toda a 
Península Balcânica, sendo conquistada, destruída e reconstruída várias vezes, quer por tribos 
bárbaras vindas do norte, quer pelo império Bizantino, quer pelos Búlgaros e mais tarde pelos 
Otomanos. Durante os primeiros reinos búlgaros era a cidade mais importante da região. A partir de 
finais do séc. XIV com o domínio do império Otomano na região consolidada, Sófia, torna-se num 
importante centro religioso.  

Esta situação estende-se, até 1878 altura em que Bulgária fica novamente independente. Em 1879 
Sófia é escolhida para capital do novo reino búlgaro. O recém coroado príncipe Alexander Battenberg 
(de origem Austro-Húngara) convida arquitectos e urbanistas263 do seu país natal para darem uma 
nova imagem a cidade. Esta renovação resulta no plano urbanístico de “Battenberg” de 1881.  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fig.88 Cidade de Sófia séc. XVI-XIX            Fig.89 Plano Battenberg de 1881                 Fig.90 Evolução da malha urbana de Sófia 

 

261 TRUDY, Ring; NOELLE, Watson; PAUL, Schellinger - Southern Europe: International Dictionary of Historic Places.Reino Unido: 
Routledge, 2013, p.65 
262 FLOROV, Irina; FLOROV, Nicholas. Three-thousand-year-old Hat. Michigan University: Golden Vine Publishers. 2001 p. 303. 
263 Collective (1980). Encyclopedia of Figurative Arts in Bulgaria, volume 1. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. p. 209–210. 
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No início do séc. XX as ideias da cidade jardim de Ebenezer Howard, começam a ser divulgadas e a ter 
uma aceitação popular considerável. Contudo estas não tiveram uma implementação prática de 
relevo, na altura264. No entanto, tendo isso em consideração, não é de estranhar que o primeiro plano 
geral aprovado de Sófia, deste século, da autoria do arquitecto alemão Adolf Mussman tinha como 
premissa transformar Sófia numa cidade jardim. Isto tornar-se ia possível através da junção dos três 
principais parques da cidade com outros espaços verdes (existentes e propostos) de dimensões mais 
pequenas, com intuito de criar um sistema de espaços verdes contínuo ao longo da cidade, para além 
disso este plano previa uma densificação e extensão da cidade para poder acarretar uma população 
de 600 mil habitantes. 

 Este plano que data de 1938, não chegou a ser executado na íntegra, devido ao início da II GG e a as 
mudanças político-sociais que ocorreram após o seu fim, aliadas a destruição provocado em Sófia pela 
Guerra. Contudo este plano foi usado como referência e termo de comparação para a maioria dos 
planos que lhe sucederam, de modo que, os vastos espaços verdes que se prolongam do centro para 
as periferias continuam a marcar profundamente a malha da cidade. 

Fig. 91 Plano “Musman” de 1938                                                                      Fig.92 Estrutura verde actual (actual) 

Após a criação de um plano de emergência em 1945, é desenvolvido um plano mais abrangente em 
1949 da autoria do arquitecto L.Tonev em que aparecem pela primeira vez a estrutura policêntrica , 
com centralidades locais e um claro  zonamento funcional dos principais sistemas citadinos.265  No que 
concerne a zona central da cidade este plano inspira-se claramente no “realismo soviético” , através da 
construção de monumentais edifícios para albergar os novos poderes criados e com a geometrização 
e monumentalização dos principais espaços públicos.266 

Em 1956, é encomendado um novo plano geral (provavelmente uma consequência indirecta das 
mudanças ideológicas que ocorreram com a morte de Estaline como foi enunciado acima). Esta 
encomenda é feita entre duas cooperativas a Sofproekt e a Glavproekt267 O plano vencedor é o da 
primeira organização e aposta na consolidação da malha existente e na densificação da mesma.268Este 

264 JELEVA, Dobrina - O Urbanismo bulgaro a caminho do modernismo. Sofia, Bulgaria: Arhitektura 2, Edição Ordem dos 
Arquitectos Bulgária, 1994, p.36-39 (original em búlgaro, tradução do autor) 
265 Câmara Municipa de Sofia – Sofia 127 anos capital - Desenvolvimento Urbanístico Contemporrâneo (1938-1999). Sofia: Site 
Oficial Câmara Municipal de Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt 
266 Idem. 
267 De notar que estas duas corporações estatais são responsáveis pela maioria das obras públicas que ocorreram em Sofia 
até 1989, sendo que muitas vezes os nomes dos arquitectos específicos envolvidos não é conhecido. 
268 Sofia-127 anos capital-Desenvolvimento Urbanístico Contemporrâneo(1938-1999)  
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plano foi feito com uma população projectada de 1 milhão de habitantes em 1980, uma estimativa 
bastante precisa, no entanto este falha em avaliar de forma correcta o rápido desenvolvimento do 
transporte automobilístico o que rapidamente começa a levar a problemas de congestionamento do 
trânsito. 

Datam dessa década (1950) os primeiros complexos habitacionais construídos de uma forma 
monolítica. Os edifícios destes bairros encontram se afastadas das avenidas e ruas que as definem e o 
espaço entre eles é transformado em amplos espaços verdes. A maior parte dos fogos são em 
tipologias de T0 ou T1 com uma tendência de lodgias cada vez mais amplas, sendo que se trata de 
construção tradicional de tijolo com uma armação metálica.269 

Sófia, como capital do pais foi a cidade em que mais se sentiu o impacto da industrialização e 
consequente migração populacional, resultando num problema habitacional grave ao ponto de o 
governo se vir forçado a criar entraves burocráticos a migração das aldeias para os principais centros 
industriais270, controlando assim de forma artificial os fluxos migratórios. Este facto aliado a 
disponibilidade e viabilidade económica dos sistemas em betão pré-fabricado, apoiados pela União 
Soviética levou a uma construção de enormes complexos habitacionais que marcaram 
profundamente a paisagem e a malha de Sófia. 

Como tal, nos anos 60, o estado inicia um vasto programa habitacional. Começando com a construção 
do pequeno bairro de Tolstoi, e de carácter experimental, seguido pelos complexos habitacionais de 
Mladost (Arq. B. Tomalevski) e já no início da década de 70 o de Liolin (Arq. K. Bochkov), tratando-se no 
fundo de pequenas cidades de 100 mil habitantes cada,  para além muitos zonas habitacionais de 
escala menor também foram empreendidas. 

      

  

Fig.93 Planta de  Sófia, 1947                                                                                Fig.94 Planta de  Sófia,1972 

 

 

269 Câmara Municipal de Sofia – Sofia 127 anos capital - Historicismo e Modernismo. Sofia: Site Oficial Câmara Municipal de 
Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt=1&update=all 
270 MARCHEVA, I. - O Movimento de Brigadeiros na Bulgária 1946-1989. p.198 
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Convém referir que estas zonas não seguiam uma lógica funcional do tipo subúrbio-cidade(descanso-
trabalho/lazer) mas sim funcionavam como um micro-sistema semiautónomo quer se encontrassem 
nas extremidades da cidade ( e por isso supostamente afastados de certos serviços) ou perto do 
centro. 

Estes empreendimentos, são  impulsionadas por uma progressiva industrialização e tipificação na 
construção de habitação na sua maioria em betão pré-fabricado (sendo que em 1969 a percentagem 
de edifícios novos seguindo o método convencional era de 60 %, em 1975 estes eram apenas 15%).271 
Trata-se de grandes empreendimentos urbanos que incluem a construção de escolas e hospitais, 
também foram projectados vários centros sociais que acabaram por ficar inacabados por falta de 
verbas que se começaram a sentir na década de 80. 

Nos anos 90, devido a crise económica e a instabilidade política, os ritmos construtivos na capital 
abrandaram consideravelmente, e consequentemente a sua evolução urbana. Dez anos mais tarde 
estes foram recuperando, desta vez com uma construção extremamente especulativa e com pouco 
respeito pelos planos reguladores. 

Para concluir, no que toca ao urbanismo na Bulgária, este seguia a ideia base do urbanismo comunista 
que consistia numa estreita relação espacial entre a zona de trabalho e de descanso que são no 
entanto separadas por áreas verdes. Esta ideia advém por um lado da ideologia comunista, do 
trabalho como ideal moral e da ênfase dada a vida social e em comunidade, por outro das ideias da 
Cidade Jardim e da carta de Atenas. Trata-se de uma tentativa consciente de  “moldar a sociedade 
através do planeamento urbano”272 , no fundo, uma ideia muito própria do movimento moderno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.95 Esquema bairros de Sófia 

271 Câmara Municipa de Sófia – Sófia 127 anos capital - Desenvolvimento Urbanístico Contemporrâneo (1938-1999). Sofia: Site 
Oficial Câmara Municipal de Sófia, Consultado em 2014 em: http://www.sofia.bg/history.asp?lines=2051&nxt 
272 RODRIGUES, Migue Verdasca -  Forma e imagem na Arquitectura Soviética de 1910 a 1991-Da revolução á queda do muro-
Analogias com o Contemporâneo Ocidental. Porto: FAUP, Dissertação de Metrado Integrado em Arquitectura, 2011/2012, 
p.123 
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Ilinden  

Análise das características da zona de estudo 

 O primeiro caso de estudo insere-se na zona de Ilinden, uma zona 
relativamente central da cidade de Sófia, que já se encontrava consolidada 
nos anos 70, altura em que se inicia o empreendimento habitacional 
existente, recorrendo a painéis de betão pré-fabricado.  

A malha urbana apresenta uma densidade superior à dos complexos 
semelhantes na periferia, fruto da adaptação feita à malha pré-existente. 
Apesar disto é notório o carácter global e em parte pouco importado com 

a paisagem pré-existente e a adopção de certos princípios modernistas. Nomeadamente, a construção 
de habitação em altura, uma clara hierarquização das vias, os amplos espaços vazios no interior dos 
quarteirões, apenas percorríveis a pé, normalmente ajardinados ou então com equipamentos como 
campos de jogos e parques infantis 

Característica importante desta zona (e partilhada pela maioria dos complexos habitacionais 
desenhados durante o regime comunista ) é a sua semi-autonomia. Com um leque de equipamentos 
(hospital, escolas, jardins de infância, zonas de cariz comercial, etc.) assim como zonas exteriores de 
lazer integradas no complexo habitacional, mais próxima da cidade tradicional do que da Carta de 
Atenas. 

Fig.96-100 Imagens Bairro de Ilinden, 2014 
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 Fig.101  Planta Geral da zona de estudo no bairro Ilinden, actual                                                                                                                                      

Fig.102  Vista Aérea da zona de estudo no bairro Ilinden, actual                                                                                                                    
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Fig.103  Planta Aproximada ao Conjunto Habitacional - Ilinden                                                                                                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Fig.104  Esquema fogos- Edifício exemplo Ilinden                                                                                                                                     
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Análise específica do edifício e do módulo 

O edifício  habitacional apresentado abre-se para todos os quadrantes, sendo que as entradas estão 
viradas para o interior do quarteirão, que é constituído por um espaço verde e uma rua de acesso de 
carácter terciário. A este, é limitado por um parque, enquanto que a sul, separada por um filtro 
arborizado,  encontra-se uma via estruturante da cidade. A  seguir a esta via encontra-se uma escola 
secundária, enquanto que a oeste localiza-se um centro comercial e parque de estacionamento. 

Este edifício é composto pela junção, espelhada, do módulo-tipo 22-213 de nomenclatura BS-69-SF, e 
pelo módulo-tipo 01-322, no caso dos gavetos, da mesma nomenclatura (planta disponível em anexo). 
Pormenor interessante é o pequeno desvio, propositado entre os módulos, com intenção de quebrar a 
monotonia provocada pela extensão do volume e repetitividade do alçado, introduzindo alguma 
dinâmica. 

A autoria pertence ao colectivo de arquitectos estatal SOFTPROEKT, tratando-se de uma construção 
em painéis de betão armado (com espessura de 14 cm) pré-fabricado do tipo fechado, com excepção 
das fundações em betão armado aplicados no local. O volume mais longo tem 8 pisos enquanto o 
mais curto tem 9 pisos, ambos apresentando uma cobertura plana, não praticável. 

Quanto ao módulo tipo 22-213, este é composto por 4 fogos, dois T0’s, um T1 e um T2. Os fogos 
apresentam áreas úteis bastante modestas com cerca de 45m2, , 70 m2 , e 95 m2 , respectivamente. 
Facto agravado pelo número elevado de habitantes médio destas habitações, durante a época 
comunista. Devido ao sistema usado, praticamente todas as paredes são portantes, exceptuando as 
que definem as casas de banho e a cozinha, como tal a largura das divisões é definida pela distância 
entre eixos dos painéis de betão armado, que neste caso e 3.6m. O pé direito por seu lado também é 
condicionado pelas dimensões do painel, sendo neste caso de 2.7m2 . 

Consequentemente, a diferença de hierarquias dos espaços é atingida através da manipulação da 
profundidade das divisões. Por isso a sala apresenta um cumprimento ligeiramente maior em 
detrimento do quarto, e para além disso (com excepção do T2) o seu espaço é aumentado com o 
prolongamento que a varanda oferece. Os espaços de circulação foram reduzidos ao mínimo, estando 
associados à entrada do fogo, facto ainda mais evidente no T1 em que a entrada para os quartos é 
feito através da sala. 

Como foi explicado, durante a sua concepção e utilização na época comunista, e em muito casos 
ainda hoje em dia, estes apartamentos eram densamente ocupados. Na maioria dos casos a sala 
também servia como quarto. Provavelmente terá sido esta uma das razões pela qual a dimensão da 
cozinha é maior do que os modelos modernos, uma vez que esta servia como um espaço de estar 
principal em muitas alturas do dia. 
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Fig.105 Esquema piso tipo de secção 22-213 de Nomenclatura BS-69-SF 

 
Fig.106  Alçado de entrada da secção 22-213 de Nomenclatura BS-69-SF 
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Luilin 
Análise das características da zona de estudo 

O segundo caso de estudo , localiza-se no complexo habitacional Luilin, 
mais especificamente a sub-zona 4. Ao contrário do exemplo de Ilinden 
esta urbanização foi implantada numa zona periférica da cidade, cuja 
construção foi iniciada em 1972, fazendo parte de uma intervenção de 
grande escala levada a cabo pelo Partido Comunista. 
 
Devido ao carácter desocupado do terreno de implantação, existiu uma 
maior liberdade no seu planeamento, e por isso os princípios de Carta de 

Atenas são muito mais visíveis. Por um lado, a malha urbana é pouco densa, orientando-se segundo os 
eixos nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste, garantindo uma exposição optimal aos edifícios 
habitacionais construídos. Os espaços entre quarteirões, de carácter verde, são mais extensos que os 
do caso anterior, sendo e a hierarquização das vias é ainda mais presente.   

Neste exemplo, é patente a organização da célula urbana em torno das escolas e jardins de infância, 
algo muito semelhante ao exemplo do Bairro de Alvalade em Portugal. Contudo este exemplo 
apresenta um leque menor de serviços, provavelmente devendo-se a sua localização periférica na 
cidade. 

 

 

 
Fig.107-Fig.110 Imagens Bairro de Luilin, 2014 
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Fig.111  Planta Geral da zona de estudo no bairro Luilin, actual                                                                                                                                      

 
Fig.112  Vista Aérea da zona de estudo no bairro Luilin , actual                                                                                                                    
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Fig.113  Planta Aproximada ao Conjunto Habitacional - Luilin                                                                                      
                                                                                                                                                                                     0                                                100 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fig.114  Esquema fogos- Edifício exemplo Luilin, actual                                                                                                                                                                       
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Análise específica do edifício e do módulo 

O edifício analisado, neste segundo exemplo, insere-se no interior do quarteirão e segue uma 
orientação noroeste-sudeste. A envolvente é quase na totalidade de carácter verde percorrível, com 
excepção das vias de acesso que o atravessam em certos pontos. Tal como no caso anterior a uma 
pequena distância encontram-se duas escolas, uma primária e uma secundária.  

Este edifício é composto pela junção espelhada, do módulo-tipo 04-222, sendo a única excepção um 
dos topos livres que implementa o mesmo que o utilizado no gaveto no caso de Ilinden. Este volume 
também apresenta o desalinhamento entre os módulos encontrado no caso anterior, sendo que, para 
além disso estes vão crescendo em altura de noroeste para sudeste (6, 7 e 8 pisos respectivamente ). O 
sistema construtivo é idêntico ao do caso de estudo anterior, sendo da autoria do mesmo colectivo 
estatal. 

O módulo tipo 04-222, é um módulo mais simples que o anterior, composto por 3 fogos, todos T1, 
com 70 m2 de área útil. Os dois fogos laterais apresentam duas frentes, enquanto que o central 
apresenta uma, no entanto em contrapartida tem acesso a duas varandas. Para além disso, devido ao 
facto do quarto e da sala serem iguais, era muitas vezes utilizado como dois T0’s com casa de banho e 
cozinha partilhada. 

Este módulo partilha muitas das características do primeiro caso de estudo, como a distância entre 
eixos (3.6m) o pé-direito(2.7m) e a lógica de optimização das áreas (especial às de circulação). Sendo 
que estas semelhanças devem-se, como já foi referido, à aplicação em massa do sistema pré-fabricado, 
em Sófia e no país inteiro, com a criação centralizada de módulos-tipo pelos mesmos grupos de 
arquitectos. 

Estes dois casos de estudo são exemplificativos da uniformidade espacial e formal imposta pelo 
método construtivo aplicado e pelas prioridades ideológicas, políticas e económicas do regime 
comunista.  
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Fig. 115 Planta piso tipo de secção 04-222 da Nomenclatura BS-69-SF                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.116 Alçado de entrada da secção 04-222 da Nomenclatura BS-69-SF 
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Santo António dos Cavaleiros  
Análise das características da zona de estudo 

O terceiro caso de estudo é a urbanização de Santo António dos Cavaleiros 
localizada na periferia de Lisboa. Trata-se de um empreendimento de 
carácter privado de habitação colectiva com cerca de 3000 fogos273, levado 
a cabo pela empresa ICESA (Indústria de Construção e Empreendimentos), 
aplicando um sistema pré-fabricado de painéis de betão, com a inclusão 
de tijolo ( nomeadamente o acima mencionado sistema Fiorio) 

Ao contrário dos dois casos anteriores, a malha presente é muito irregular, 
devendo-se à adaptação necessária ao terreno acidentado, facto agravado 

pelo uso de maquinaria pesada, cujo acesso era dificultado. Para além disso, esta abordagem mais 
orgânica poderá ser o reflexo de uma maior preocupação com a paisagem existente e menos ligada à 
Carta de Atenas. Por outro lado a hierarquização viária também é patente aqui, com as vias de carácter 
secundário que servem apenas os edifícios e não têm saída. 

O projecto organiza-se em torno de vários equipamentos e edifícios comerciais, contudo a escola 
localiza-se numa zona periférica da urbanização ao contrário dos outros exemplos. Neste caso, a 
relativa autonomia da urbanização deve-se ao seu distanciamento do centro de Lisboa. No que toca 
aos espaços intersticiais, estes são mais estreitos, com uma menor distância entre volumes, facto que é 
contrabalançado pela altura mais reduzida dos edifícios (com a excepção das torres, não ultrapassam 
os 5 pisos), e, tal como em Sófia, estes são de carácter verde e percorríveis a pé.  

Quando comparámos o projecto original com a imagem aérea actual, é visível o grande crescimento 
habitacional que ocorreu nas décadas seguintes e que seguiu parcialmente a lógica de implantação 
do projecto original. Nos dois exemplos búlgaros, por outro lado, a quase totalidade dos edifícios 
habitacionais foi construída até 1990, facto justificado pela crise política e económica que ocorreu, 
resultando num mercado bastante pulverizado e fragmentado actualmente. 

Fig.117 - 119 Imagens zona habitacional Santo António dos Cavaleiros, actual 

 

273 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
p.133 
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Fig. 120 Planta Geral Santo Antóno dos Cavaleiros –projecto de 1968                                                                     0              100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 121 Vista Aérea Santo Antóno dos Cavaleiros –imagem actual                                                                                                         
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Fig.122  Planta Aproximada ao Conjunto Habitacional –Santo António dos Cavaleiros, 
actual             
                                                                                                                                                                                      0 m                                                  100m 

 
 

 

 
 
Fig. 123  Esquema fogos- Edifício exemplo, actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Análise específica do edifício e do módulo 

Neste terceiro exemplo, o edifício escolhido está orientado segundo o eixo norte-sul, com as entradas 
viradas para sul, onde se desenvolve uma via de acesso. A norte localiza-se um pequeno espaço verde 
limitado por outro volume de habitação, enquanto que a oeste está ladeado por uma via estruturante 
da urbanização, encontrando-se em proximidade o centro cívico. 

Os painéis pré-fabricados utilizados na construção, eram produzidos em Villa Franca de Xira, bastante 
próximo do local da obra, sendo que tal como nos dois casos anteriores as suas fundações eram de 
betão armado aplicado in situ. 

A semelhança dos casos búlgaros, para este projecto também foram criadas várias módulos-tipo 
(disponíveis em anexo), que procuravam a utilização do maior número de painéis e outros 
componentes 274 iguais entre eles. Contudo, estes módulos-tipo inseriam-se em diferentes categorias, 
às quais estavam associados graus crescentes de áreas e qualidade dos acabamentos destinados a 
diferentes classes sociais. Este tipo de diferenciação económica era impensável sob o regime 
comunista búlgaro. Consequentemente, este edifício de 5 pisos é composto pela junção espelhada de 
dois módulos I3 com fogos T2 e T3 e por um módulo I3 com T3 e T4. 

O módulo tipo apresentado é o composto por 2 fogos, um T2 e um T3. As áreas apresentadas são de 
cerca de 75 m2  para o primeiro e de 90m2  para o segundo. Os painéis usados eram normalmente de 
3m de altura por 2.8m, condicionando portanto a métrica e o pé-direito deste. A espessura das 
paredes portantes interiores é de 17 cm e as dos exteriores de 21 cm (em comparação na Bulgária 
utilizava-se um tipo único de painel de 14 cm). 

Pelo facto de as peças fabricadas serem destinadas apenas a este empreendimento, existiu uma maior 
liberdade projectual no que toca à variedade de peças pré-fabricadas (caso existisse a necessidade 
crava-se uma peça nova com o formato necessário pelo arquitecto). Isto é visível na maior 
diferenciação entre os espaços da casa e na possibilidade de as salas disporem de dois módulos na 
fachada.  

 

274 FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. 
p.47 
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Fig. 124- Planta piso tipo série I3 –Santo António dos Cavaleiros, actual                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.125  Alçado de entrada série I3 –Santo António dos Cavaleiros, actual             
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Conjunto Habitacional “Cinco Dedos”, Chelas 

Análise das características da zona de estudo 

O  último caso de estudo, da autoria do arquitecto Vitor Figeiredo, esteve 
integrado no Plano de Urbanização de Chelas275. Este conjunto habitacional 
está inscrito no actual Bairro dos Loios, antiga Zona N-2 da Urbanização de 
Chelas, uma zona periférica de Lisboa. Ao contrário dos exemplos anteriores 
este empreendimento aplica um sistema construtivo convencional, sendo 
usado como exemplo de habitação social promovida pelo Estado. 

O conjunto habitacional tem uma dimensão inferior à dos outros casos de 
estudo apresentados, contando com cinco volumes de nove pisos, com um total de 330 fogos. Está 
integrado num tecido urbano de pouco densidade e irregular, à semelhança do que acontece em 
Santo António dos Cavaleiros, também se verifica uma preocupação em se adaptar à topografia 
acidentada do terreno, sendo que “Os edifícios estão orientados de nascente até poente, implantados 
perpendicularmente à curva de nível”276. 

Apesar de existirem alguns pontos de contacto com a Carta de Atenas , como a clara hierarquização 
de vias, incluindo ruas sem saida, apenas para acesso dos moradores, este conjunto e a zona em que 
esta integrado, divergem bastante dos modelos tradicionais. Por um lado, a malha é 
considerávelmente menos rígida, não apresentando a ortogonalidade característica, por outro , os 
amplos espaços verdes em vez de se desenvolverem no espaço adjacente aos edifícios, acontecem na 
envolvente de todo o conjunto habitacional. 

O empreendimento esta organizado como um micro-complexo semi-autónomo localizado em estreita 
proximidade a várias escolas, jardins de infância e outros equipamentos públicos. Para reforçar esta 
autonomia possui uma galeria comercial que liga os 5 volumes. O formato radial da implantação, 
direcciona os espaços intersticiais para a zona verde que se desenvolve a sudoeste, permitindo uma 
ampla exposição solar e ao mesmo tempo resguardando-os dos principais eixos viários localizados a 
Nordeste. 

Fig.126  Imagem Conjunto Habitacional “Cinco Dedos”, 2014 

275 MALDONADO, Vanda; BORGES, Pedro Namorado -  Vítor Figueiredo: Projectos e Obras de Habitação Social 1960-1979, 
Portugal: Circo de Ideias, 2015 p.199 
276  MILHEIRO, Ana Vaz (coordenadora) – Habitar em Colectivo – Arquitectura portuguesa antes do SAAL, Lisboa: 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE, 2009,  p.118  
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Fig. 127 Planta Geral Conjunto Habitacional “Cinco Dedos , Chelas projecto de 1973                                                        0              100 

Fig. 128 Vista Aérea Conjunto Habitacional “Cinco Dedos , Chelas, 2015                                            
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Fig.129  Planta Aproximada ao Conjunto Cinco Dedos , Chelas,  actual             
                                                                                                                                                                                      0 m                                                  100m 

 
 

 

  

Fig. 130  Esquema fogos- Edifício exemplo, actual 
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Análise específica do edifício e do módulo 

O edifício escolhido, para o último caso de estudo, é o volume que se localiza mais a norte, fechando o 
conjunto habitacional. Este está rodado 45 graus em relação ao eixo norte-sul, com as entradas viradas 
a nordeste, onde se desenvolve a via de acesso seguida de um dos principais eixos estruturantes da 
zona. A noroeste, por outro lado, o edifício vira-se para a ampla zona verde existente. 

O volume de 9 pisos foi construído em betão armado e alvenaria possuindo uma cobertura executada 
em laje de betão com duas águas, em fibrocimento , sendo o acabamento usado o reboco. 277 O 
edifício conta com sete fogos por piso (6 T3s e 1T2s), sendo o módulo tipo composto pela junção de 2 
T3s espelhados. 

Tal como nos outros casos estudados, o carácter social do empreendimento é patente na 
espacialidade dos fogos. Por um lado estes são de áreas muito reduzidas, com o T3 com  65 m2 e o T2  
com 55m2. As áreas de circulação, também são reduzdas ao mínimo, cingindo-se a dois pequenos halls 
de distribuição (o de entrada  e o da casa de banho). O pé-direito é relativamente baixo de 2.46 m e de 
2.22 m nas instalações sanitárias.   

A utilização de métodos convencionais, aliada a uma preocupação social do autor, levou a uma  maior 
definição e hierarquização dos espaços (em especial em relação aos casos na Bulgária). Este facto está 
patente nas diferentes proporções das divisões e na estratégia de subdivisão do espaço central do 
fogo, através de paredes, que organizam diferentes funções dentro de um espaço comum. 

Em termos de áreas este fogo é equivalente à area de um T2 apresentado nos projectos búlgaros, com 
mais uma divisão e uma sala mais pequena. Tendo em conta que a sala nos projectos da Bulgária era 
muitas vezes utilizada como mais um quarto, considero que se trata de uma adaptação interessante e 
proxima dos ideais modernos de privacidade e individualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

277 MILHEIRO, Ana Vaz (coordenadora) – Habitar em Colectivo – Arquitectura portuguesa antes do SAAL, Lisboa: 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE, 2009,  p.118 
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Fig. 131- Planta piso tipo Conjunto Habitacional “Cinco Dedos”, actual                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 132- 
Alçado de entrada 
Conjunto 
Habitacional “Cinco 
Dedos”, planta 
original                         
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Conclusão 

Ao longo do estudo desenvolvido chegou-se à conclusão que a situação geo-política e 
cultural muito diversa entre os dois países, teve reflexo directo nas políticas habitacionais e 
nos meios e técnicas usadas. Isto é notório na escala dos empreendimentos, no grau de 
industrialização implementada e na liberdade criativa dotada aos arquitectos e engenheiros. 

Contudo, ambos enfrentaram desafios semelhante em termos de falta de habitação derivado 
principalmente da industrialização e consequente êxodo rural e do crescimento e evolução 
da cidade. Isto levou os profissionais dos dois países a buscar referências aos Movimento 
Moderno que já tinha debatido a temática da habitação social e habitação mínima de forma 
extensiva e a tinham ligado directamente à novo ideia de cidade na Carta de Atenas. 

Este facto resultou na adopção de esquemas semelhantes, apesar das diferenças 
supracitadas. Em termos de sistema urbano identificámos a característica hierarquização das 
vias, o tratamento dos espaços entre edifícios como micro-parques, a procura de tornar as 
zonas independentes munindo-as de equipamentos educacionais, de lazer, culturais e de 
comércio e zonas verdes de grande escala. A principal diferença identificada nesta escala é a 
ortogonalidade muito mais demarcada na Bulgária e uma maior adpatação ao terreno em 
Portugal , resultando geralmente em malhas de caríz mais orgânico. 

No que toca às tipologias implementadas, as semelhanças também são claras. Em especial na 
métrica dos alçados e proporções dos quartos, na  optimização da planta, nas áreas reduzidas 
dos fogos e de cada divisão e na supressão ao máximo dos espaços de circulação.  
Concluindo, quando deparados com o mesmo problema os profissionais dos dois países 
procuraram e adaptaram as soluções discutidas e desenvolvidas pelo Movimento Moderno. 
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Notas Finais 
Como foi visto nos capítulos anteriores, tanto Portugal como a Bulgária apresentaram uma entrada 
tardia na industrialização, dando os primeiros passos no período entre as duas Guerras Mundiais. 
Contudo, os avanços mais significativos foram dados a partir do final da II GG em que são 
implementados, pelos dois regimes de carácter ditatorial, programas de industrialização e 
desenvolvimento do país.  

Estes desenvolvimentos deram-se a um ritmo inferior aos dos países mais desenvolvidos. Por um lado 
devido ao atraso patente em termos económicos e técnicos que se verificava em ambos. Por outro 
devido ao fechamento cultural e económico do regime do Estado Novo e da dependência económica 
e técnica da Bulgária em relação à União Soviética. No entanto, a partir dos anos 60, acompanhado por 
uma maior estabilidade económica, o impacto pleno da industrialização já se sentia. 

Um dos resultados mais visíveis deste processo, foi o crescimento populacional exponencial, nos 
grandes centros urbanos. Na Bulgária, por exemplo, a percentagem da população que vivia em áreas 
urbanizadas passou de 20% em 1920 para quase 50% em 1965, chegando a 60% na década de 70278, 
sendo que no período 1965-1975 cerca de 100 000 pessoas migravam para as cidades anualmente. 
Dados portugueses, por seu lado, também demonstram esta tendência com a população do distrito 
de Lisboa a crescer de 1.2 milhões em 1950 para 2 milhões em 1980 e a do Porto de 1 milhão para 
sensivelmente 1.5 milhões279. 

Este crescimento levou a uma clara falta de habitação nas grandes cidades (ainda mais acentuada, no 
caso de Sófia, devido aos danos provocados pelos bombardeamentos da II GG), obrigando os 
governos dos dois países a intervir. Contudo, a forma como estes responderam é bastante divergente 
e explícita as suas ideologias e contextos geopolíticos muito distintos, sendo que a primeira diferença 
que se torna evidente ao analisar as tendências e políticas habitacionais dos dois países, neste 
período, é a diferença de escalas dos empreendimentos estatais. 

No caso da Bulgária, devido à ideologia comunista do partido no poder, uma das prioridades era 
garantir uma habitação equivalente à toda a população. Para o efeito, o Estado implementou um 
programa massivo de habitação que a partir do final da década de 50 se apoiou fortemente na pré-
fabricação de betão, à semelhança do que se passou no resto da Europa, embora com algum atraso280. 

Este programa dependeu de tecnologia e materiais, assim como de apoio financeiro, da União 
Soviética, e foi aplicado de uma forma extensiva em todo o país. Sendo que no período entre os anos 
60 e finais de anos 80 foram construídos cerca de 700 000 fogos para mais de 1.7 milhões de 
habitantes281 (quadro disponível em anexo). Este empreendimento habitacional garantia a viabilidade 
económica dos sistemas pré-fabricados, facto reforçado pelo seu uso em muitos outros projectos 
associados (escolas, hospitais, estádios,) aos novos bairros que estavam a surgir. 

278 TAFFE, Robert N. - Population Structure. Grothusen: Südosteuropa handbuch, Bulgarien, Vol VI, Klaus-Detlev,1990, p. 445-446 
279 ARROTEIA, Jorge Carvalho -  A evolução Demográfica Portuguesa: Reflexos e Perspectivas.Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa Ministerio de Educação, 1985 p. 32,42  
280 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior- Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: FAUP,  2015 p. 335 
281 Programa nacional para a renovação dos edifícios habitacionais da República da Bulgaria. Sófia: República da Bulgaria, 2005 
(Em Bulgaro-Documento Oficial) anexo III, p.2 
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Por outro lado, devido a este controlo estatal, até os finais dos anos 80, os arquitectos “tiveram poucas 
oportunidades de desafiar a consistente e sistemática preferência por edifícios estandardizados, 
tipizados e produzidos em massa (em especial no que toca a habitação). O betão pré-fabricado, usado 
como elemento estrutural, painéis de fachada e construção do espaço público, era o principal material 
construtivo disponível para a maioria dos projectos, obrigando os arquitectos a encontrar formas 
criativas de trabalhar com as suas limitações. Outras componentes, como por exemplo as janelas, 
portas e mobília, também eram produzidas industrialmente, em massa, e em tamanhos e 
acabamentos limitados, contribuindo para a natureza repetitiva e uniforme do ambiente”282.  

Actualmente, a opinião, quer dos arquitectos quer da população sobre este tipo de habitação é algo 
contraditória. Por um lado, algumas características são universalmente consideradas como positivas, 
nomeadamente, a sua organização interna extremamente pragmática e funcional, baseada em 
exemplos ocidentais283 e a sua estrutura bastante resistente e durável, assim como e os vastos espaços 
livres entre os edifícios. Por outro, são apontadas muitas críticas a excessiva uniformização e 
monotonia dos complexos compostos por estes edifícios, assim como à falta de consideração pela 
envolvente, durante a sua construção. 

Independentemente de todas as críticas apontadas, a qualidade de vida que estas habitações 
ofereciam aos seus habitantes era muito superior à das suas casas anteriores (na maioria das vezes 
casas autoconstruídas na aldeia). Para além disso foi fundamental para evitar uma crise gravíssima de 
habitação, e permitiu ao país colmatar, embora parcialmente, um atraso industrial, económico e social, 
muito considerável em relação ao resto da Europa. 

Em conclusão, considero que a ideologia que conduziu o Partido Comunista da Bulgária está 
claramente reflectida na política habitacional e urbanística do país. Trata-se de um programa nacional 
massivo, apoiado em várias ferramentas autoritárias de carácter comunista (expropriação de terrenos, 
abolição da posse privada), que visava garantir uma habitação mínima equitativa para a totalidade da 
população. Esta ideia de habitação social resultou em habitações bastante modestas, com 
quadraturas reduzidas e com organizações internas muito racionais que maximizavam a economia de 
espaço e meios. 

Em Portugal, por outro lado, a resposta a falta de habitação foi mais contida, devendo-se à uma 
multiplicidade de factores. Em primeiro lugar, o Estado Novo não exibia o mesmo nível de 
preocupações sociais e, portanto, era menos interventivo na indústria construtiva de habitação. Como 
tal, apesar de alguns projectos de escala considerável, como o bairro de Alvalade ou dos Olivais, a 
maior parte dos empreendimentos habitacionais eram de carácter privado e, portanto, não de cariz 
social. 

Para além disso, devido ao fechamento económico e tecnológico do regime, o sector da construção 
estava dividido em pequenas empresas pouco mecanizadas, o que, aliado à especulação do mercado 
imobiliário e à inexistência de legislação que permitisse a sua libertação, não viabilizava 
empreendimentos habitacionais de grande escala.  

282 ZARECOR, Kimberly E. - Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2014, p.7 
283 GEORGIEV, Ljubo (organizador) - Bairros nos extremos - Debate. Sófia: Sófia architecture week, 2009 (original em búlgaro, 
tradução do autor da tese), parte1/min 6. 
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Este panorama não era propício à implementação de sistemas pré-fabricados (em especial do tipo 
fechado), que necessitavam de uma procura massificada para se tornarem economicamente viáveis e 
justificar os consideráveis investimentos iniciais. Consequentemente, a penetração destes métodos 
construtivos em Portugal foi bastante reduzida e tardia, sendo que durante as décadas de 60 e 70, 
salvo raras excepções, a sua utilização continuava a ser parcial (principalmente pilares e vigas 
estandardizadas, e revestimentos de fachadas com painéis).  

Em contrapartida, os arquitectos portugueses, pelo estatuto que tinham conquistado junto ao Estado 
Novo e pelo carácter menos restritivo dos métodos construtivos tradicionais, tinham uma maior 
liberdade aquando da concepção dos projectos de habitação. Como tal, considero que de uma forma 
geral, as soluções espaciais reflectem uma maior flexibilidade e adaptabilidade aos modos de habitar 
locais, aos supostos usoários e à paisagem envolvente. 

 

 

Para finalizar, a título pessoal, a elaboração da presente tese permitiu-me aprofundar os meus 
conhecimentos sobre o Movimento Moderno em geral e a história da construção pré-fabricada, e em 
especial alguns dos fenómenos políticos e sociais que os moldaram. Para além disso levou me a 
investigar mais sobre a construção  de habitação, em especial social, em Portugal , uma temática que 
sempre me interessou. A elaboração deste trabalho também me impeliu e motivou a saber mais sobre 
a arquitectura da Búlgaria, com a qual estava apenas familiarizado de forma empírica.  

Contudo a temática que mais me interessou e guiou este trabalho foi investigar de uma forma focada, 
isto é cingindo-me a um tipo de arquitectura (a de habitação plurifamiliar de betão), num período 
histórico e movimento artísitco concreto, em dois países, uma das eternas questões na arquitectura, 
nomeadamente a relação entre sociedade, política, economia e a arquitectura. 
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Fig.9  Maquete do Plan Voisin de Le Corbusier , 1925. Fonte: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/900x720_2049_1708.jpg?r=0 

Fig.10  Zona de Habitação em Liverpool, 1930. Fonte: http://streetsofliverpool.co.uk/wp-
content/uploads/Byrom-Terrace.jpg 

Fig.11  Zona de Habitação em París, 1930. Fonte:    
http://www.ushmm.org/lcmedia/photo/lc/image/66/66045.jpg 

Fig.12  Imagem Aérea Brasília, Brasil, 2008. Fonte: 
https://downtowncreator.files.wordpress.com/2008/07/brasilia-21-04-2008.jpg 

Fig.13  Imagem aérea Burgas, Bulgária, imagem actual. Fonte: 
http://static.panoramio.com/photos/large/6386662.jpg 

Fig.14  Exemplo de arquitectura Metabolista - Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa, 1972. Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Nakagin.jpg 

Fig.15  Exemplo de arquitectura Brutalista - Pirelli Tire Building de Marcel Breuer, 1969. Fonte: 
http://woostersquaredailyphoto.blogspot.pt/2011/08/pirelli-building.html 

Fig.16  Sony Building de Philip Johnson, 1984 Fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/6c/7b/4e/6c7b4e6d1ec4da1405b535d23594b7ea.jpg 
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Fig.17  Neue Staatsgalerie de James Stirling, 1984. Fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/e8/cd/d0/e8cdd0822efe98430a8944fb4dcd2bf8.jpg 

Fig.18  Construção em Ferro - Ponte Maria Pia, De autoria do engenheiro Gustave Eiffel ,1877 Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ponte_Maria_Pia_-_Porto.JPG 

Fig.19  Palácio de Cristal de Joseph Paxton, 1850. Fonte: http://www.materialscouncil.com/wp-
content/uploads/2014/04/MC_blog_Crystal_Palace.jpg 

Fig.20  Smeaton’s Tower de John Smeaton. Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Smeaton's_Tower_south_side.jpg 

Fig.21  Sistema de Betão Armado de François Hennebique, 1892. Fonte: 
https://daniloarquiteto.files.wordpress.com/2008/11/fig-01-hennebique1.jpg 

Fig.22  Pont Camille-de-Hogues em Châtellerault de  autoria de François Hennebique (utilizando o 
sistema de betão armado), 1899. Fonte: 
http://intranet.pogmacva.com/uploads/img/275656d77bd77d8977b4c9459cabd780f40abe96
.jpg 

Fig.23  Forest Hill Gardens de Grosvenor Atterbury,1907. Fonte: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/images/photo/2009/10/21/1025-
scapes/30922759.JPG 

Fig.24  Edifício habitacional em Liverpool- John Brodie, 1904. Fonte: http://i43.tinypic.com/jq477a.jpg 
Fig.25  Três possíveis organizações para apartamentos em Estugarda- Weissenhof de Mies van der 

Rohe ,1927. Fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/25/d6/67/25d6670000bebf561f84a241e2b0449a.jpg 

Fig.26  Dymaxion House de Buckminster Fuller, 1933. Fonte: 
http://images.adsttc.com/media/images/51de/e1f6/e8e4/4eb8/0800/0010/large_jpg/tumblr_
mdcezvFN1d1rwkvi9o1_1280.jpg?1417704306 

Fig.27  Cité de la Muette deMarcel Lods e Eugène Beaudouin, 1934. Fonte: 
http://img4.hostingpics.net/pics/158171drancyavantguerre.jpg 

Fig.28  Neues Frankfurt- Römerstadt, 1928. Fonte: http://www.stadtgeschichte-
ffm.de/images/chronik/roemerstadt.jpg 

Fig.29  Packaged House System - habitação tipo, 1942. Fonte: http://tinyurl.com/horl4y7 
Fig.30  Packaged House System - sistema de juntas, 1942. Fonte: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/c5/0d/dd/c50ddd6a78d48eb7bacbe4e8e0120536.jpg 
Fig.31  Habitação de Marselha de Le Corbusier, 1952. Fonte: http://www.house42.com/wp-

content/uploads/2010/10/unite02.jpg 
Fig.32  Promontory Apartments em Chicago de Mies van der Rohe, 1949. Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Promontory_Apartments#/media/File:Promontory_Apartments_
%287375074472%29.jpg 

Fig.33  Destruição de um edifício pré-fabricado  do complexo urbano Pruitt–Igoe em St. Louis nos 
Estados Unidos,1973. Fonte: http://www.failedarchitecture.com/wp-
content/uploads/2012/11/Pruitt-Igoe-collapses.jpg 

Fig.34  Exemplo de edifício com sistema hibrido actual -Empreendimento do Burgo de Eduardo Souto 
de Moura, 2007. Fonte: http://goart.it/wp-content/uploads/2014/09/Eduardo-Souto-de-
Moura-Torre-Burgo.jpg 

Fig.35  Exemplo vertente tridimensional - Habitat 67 de Moshe Safdie,  . Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Montreal_-_QC_-_Habitat67.jpg 

Fig.36  Vertente plana -  Montagem de um painel de betão  em  Aylesbury Estate, 1963. Fonte: 
https://municipaldreams.files.wordpress.com/2013/12/building-begins.jpg 

Fig.37  Mapa de Europa – Bulgária. Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulgaria_in_Europe_%28-rivers_-mini_map%29.svg 
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Fig.38  Representação aérea da cidade de Dimitrovgrad, 1947. Fonte: 
https://graddimitrovgrad.files.wordpress.com/2011/12/2_2.jpg 

Fig.39  Propaganda Comunista sobre o programa de fomento, anos 50. Fonte: 
http://kultura.bg/web/wp-content/uploads/2013/10/1av.jpg 

Fig.40  Mapa de Europa – Portugal. Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portugal_in_Europe_%28-rivers_-mini_map%29.svg 

Fig.41   Propaganda do Estado Novo. Fonte: 
https://fmcandido.files.wordpress.com/2009/12/propaganda-2.jpg 

Fig.42  Entrada da Exposição do Mundo Português de Cottinelli Telmo , 1940. Fonte: 
http://www.arqnet.pt/imagens/imag0601.jpg 

Fig.43  Mercado Central de Sofia do arq. Naum Torbov,1911 . Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/CentralMarketHall-Sofia-C.jpg 

Fig.44  Banhos Centrais de Sofia de Petko Momchilov e Iordan Milanov ,1913. Fonte: 
http://tripvel.com/assets/data/images/0/b_7103d837162b1ab34b22571e76d87af9.jpg 

Fig.45  Instituto Superior Técnico de autoria de Pardal Monteiro, 1927. Fonte: 
https://c2.staticflickr.com/4/3207/2710461252_f8a537d2d0_b.jpg 

Fig.46  Fig.46  Pavilhão da Rádio no Instituto Português de Oncologia de Carlos Ramos, 1929. Fonte: 
http://38.media.tumblr.com/860875d66af4ca6d11a4fa9326aa9ecb/tumblr_inline_ngjeo7hZ5
v1qi7eo3.jpg 

Fig.47  Edifício de habitação multifamiliar de Cassiano Branco em Lisboa, 1933. Fonte: 
http://tinyurl.com/ouemwgr                                

Fig.48  Fig.x Exemplos de edifícios de habitação multifamiliar de betão em Sofia da década de 30 
(autores incertos) . Fonte: GEORGIEV, Ljubo - Modernism in Bulgarian Magazines in the period 
between the the two World Wars (1920-1945). Delft: TU, Architectural history thesis, 2007, p.8 

Fig.49  Comuna de Habitação Narkonfim  de Moisei Ginsberg, 1930. Fonte: 
http://tajvedelem.hu/Tankonyv/TH_en/images/web/3_XXsz_1kuldoldi/1930_moisei_ginzbur
g_ignati_milinis_narkomfin_moszkva/TH31930GINZBURG_8_r_%281%29.jpg 

Fig.50  Comuna de Habitação Narkonfim Duplex tipo (piso1) Fonte : FRENCH, Hillary - Key Urban 
Housing of the Twentieth Century. Londres: Laurence King Publishing Ltd, 2008                    

Fig.51  Comuna de Habitação Narkonfim Duplex-tipo(piso2) Fonte : FRENCH, Hillary - Key Urban 
Housing of the Twentieth Century. Londres: Laurence King Publishing Ltd, 2008                    

Fig.52  Pavilhão Central Exposição Russa ,Moscovo, 1937 Fonte: 
https://en.wikipedia.org/wiki/VDNKh_%28Russia%29#/media/File:Russia-Moscow-VDNH-3.jpg      

Fig.53  Teatro do Exército Vermelho, Moscovo, 1929 Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Red_Army_Theatre_in_Moscow.jpg     

Fig.54  O Largo de Sofia, 1952-57. Fonte: httpstatic.panoramio.comphotosoriginal87218754.jpg 
Fig.55  Praça do Arrieiro em Lisboa de Cristino da Silva, 1938-45. Fonte: 

httpfotos.sapo.ptjOm1FPZH4BHP3G1mRqw4500x500 
Fig.56  Torre Televisiva em Sofia do arquitecto L. Popdonev,1960 . Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sofia_Old_TV_Tower_edit-2.jpg 
Fig.57  Fachada Principal da Agência Telegráfica da Bulgária de Evgeni Zidarov,1960. Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ea/BTA_Bulgarian_News_Agency_002.JPG        
Fig.58  Sala Universiada, do conjunto de arquitectos: Al.Barov; Iv.Ivanchev;Iv.Tatarov e D. Vladishki 

,1961. Fonte: http://detstvoto.net/uploads/posts/2010-09/1283448059_sofia-11.jpg 
Fig.59  Radio Nacional de Sofia do arq. G. Stoilov, 1971. Fonte: 

htthttp://static2.novatv.bg/public/pics/news/640x480_1386277225.jpg 
Fig.60  Fig. 60 Casa-Monumento do Partido Comunista do arq.G.Stoilov, 1981. Fonte: 

https://c2.staticflickr.com/6/5536/14488801131_25c80346d6_b.jpg 
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Fig.61  Monumento Comemorando os 1300 da Bulgária dos arquitectos  Krum Damyanov and Ivan 
Slavov, 1981. Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/14/Shumen-Monument-to-
1300-Years-of-Bulgaria.JPG 

Fig.62  Teatro de Sofia do arq. J.Jecov, 1971. Fonte: 
http://sofiatheatre.eu/img/GALERIA2/BIG_IMG_12251985002.jpg 

Fig.63  Elevador Santa Justa Lisboa de Raul Mesnier du Ponsard,1900. Fonte: 
httpcarris.transporteslisboa.ptfotoseditor2elevador_de_santa_justa_2.jpg                

Fig.64  Edifício na rua dos Navegantes de Miguel Nogueira,1922. Fonte: 
http://www.lisboapatrimoniocultural.pt/imoveis/imoveis//CML_Pecas_Suporte/AcoresFoto%2
0J.S.C.,%20Depto.Patrim.Cultural.jpg 

Fig.65  Bairro de Alvalade de João Guilherme Faria da Costa, planta geral,1944. Fonte: 
http://home.fa.utl.pt/~camarinhas/alvalade.GIF 

Fig.66  Bairro de Alvalade imagem aérea, primeiras células. Fonte: 
http://lh6.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TSiSlF4lIlI/AAAAAAAAMOE/m8e7p1LGwdE/s1600-
h/b506%5B1%5D.jpg 

Fig.67  Edifício de Habitação em Sofia, anos 70. Fonte: 
https://webnews.bg/uploads/images/07/9207/69207/320x180.gif?_=1446821818 

Fig.68  Edifício de Habitação em Tomsk, Rússia, anos 50/60. Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Panel_Khrushchev_house_in_Tomsk.
jpg 

Fig.69  Complexo habitacional em Moscovo, construído nos anos 60/70. Fonte: 
https://nekuronomikon.files.wordpress.com/2009/11/4983998.jpg                

Fig.70  Planta R/C Primeiras Habitações do Bairro de Alvalade do arq. Miguel Jacobetty Rosa 1949-51. 
Fonte:                                                                                        
http://s6.photobucket.com/user/antoniobaptistacoelho/media/02.jpg.html      

Fig.71  Bairro das Estacas -planta piso tipo, 1954. Fonte: SANTOS, Patricia Pedrosa - Habitar em 
Portugal nos anos 60: Ruptura e Antecedentes – Um caminho pelo interior do discurso. Barcelona: 
Universidade Politécnica de Catalunha, Tese de Doutoramento, 2010, p. 225 

Fig.72  Bairro das Estacas na célula 8 do Bairro de Alvalade 1951-1954. Fonte: 
Fig.73  Edifício na avenida dos Estados de Filipe  Figueiredo e José Segurado,1952. Fonte: 

http://lh5.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TSiS6_NVKUI/AAAAAAAAMP0/VNNmps12unA/s1600-
h/eua7%5B1%5D.jpg 

Fig.74  Planta primeiros piso-tipo do primeiro edifício de betão pré-fabricado na Bulgária, 1958. 
Fonte: http/imageshack.com/fmypany/nj 

Fig.75  Planta piso-tipo da nomenclatura Tolstoi-1, 1960. Fonte: 
http://engineer.ovo.bg/_nw/2/99878418.jpg 

Fig.76  Tipologia 2-63, alçado sul , 1962. Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Block2-63ob_1.JPG/120px-
Block2-63ob_1.JPG              

Fig.77  Tipologia 2-63, alçado Norte. Fonte: http://highmontages.com/pic_x/b_1.gif          
Fig.78  Fig.78 Tipologia 2-63, alçado sul com varandas independetes. Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Block2-63ob_2.JPG/120px-
Block2-63ob_2.JPG 

Fig.79  Planta  Piso Tipo Nomenclatura BS-2-64  Secção(módulo-tipo) nº 64-213-312. Fonte: Câmara 
Municipal de Sofia - Levantamento Oficial das Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia 
Consultado em dezembro de 2014 em : http://www.sofia-agk.com        

Fig.80  Esquema piso tipo  Nomenclatura BS-VIII-SF, 1965-66. Fonte: 
http://www.zdanija.ru/forum/uploads/monthly_10_2013/post-30994-1381008966.jpg 
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Fig.81  Stº António de Cavaleiros Vista Geral( actual). Fonte: SANTOS, Patricia Pedrosa - Habitar em 
Portugal nos anos 60: Ruptura e Antecedentes – Um caminho pelo interior do discurso. Barcelona: 
Universidade Politécnica de Catalunha, Tese de Doutoramento, 2010, p. 131 

Fig.82  Stº António de Cavaleiros, 1968. Fonte: SANTOS, Patricia Pedrosa - Habitar em Portugal nos 
anos 60: Ruptura e Antecedentes – Um caminho pelo interior do discurso. Barcelona: Universidade 
Politécnica de Catalunha, Tese de Doutoramento, 2010, p.122 

Fig.83  Pormenor Sistema FIORIO. Fonte: SANTOS, Patricia Pedrosa - Habitar em Portugal nos anos 60: 
Ruptura e Antecedentes – Um caminho pelo interior do discurso. Barcelona: Universidade 
Politécnica de Catalunha, Tese de Doutoramento, 2010, p.76 

Fig.84  Fig. 84- Esquema piso tipo de secção 04-222 de Nomenclatura BS-69-SF, 1972. Fonte: Câmara 
Municipal de Sofia - Levantamento Oficial das Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia 
Consultado em dezembro de 2014 em : http://www.sofia-agk.com        

Fig.85  Construção Ed. Habitação Ilinden,1973. Fonte: 
http://img16.imageshack.us/img16/7303/sdc10302u.jpg 

Fig.86  Planta complexo habitacional Ilinden, 1973. Fonte: 
http://img16.imageshack.us/img16/7303/sdc10302u.jpg 

Fig.87  Cidade de Sérdica séc. IV d.C. Fonte: http://ulpiaserdica.com/history_en.html 
Fig.88  Cidade de Sofia séc. XVI-XIX. Fonte: http://ulpiaserdica.com/history_en.html 
Fig.89  Plano “Battenberg” de 1881. Fonte: http://ulpiaserdica.com/history_en.html 
Fig.90  Evolução da malha urbana de Sofia. Fonte: http://ulpiaserdica.com/history_en.html 
Fig.91  Plano “Musman” de 1938. Fonte: http://www.capital.bg/shimg/zx620y348_1016501.jpg 
Fig.92  Estrutura verde actual (actual). Fonte: MOMCHILOV, Danail – Explaining the spatial structure of 

the city of Sofia p.9, disponível em 
http://emastudio2012.be/sites/default/files/Explaining%20the%20spatial%20structure%20of
%20Sofia_0.pdf 

Fig.93  Planta de  Sofia, 1947. Fonte: http://eria-bg.com/wp-
content/uploads/2012/12/Plan_na_Sofiq_1947_0001.jpg 

Fig.94  Fig.94 Planta de  Sofia,1972. Fonte: http://eria-bg.com/wp-
content/uploads/2012/12/Plan_na_Sofiq_1972_0001.jpg 

Fig.95  Esquema bairros de Sofia. Fonte: Desenho do autor da tese 
 Fig.96 – 100 Imagens Bairro de Ilinden, 2014. Fonte: Imagens do autor da tese 
Fig.101        Planta Geral da zona de estudo no bairro Ilinden, actual. Fonte: Desenho elaborado pelo autor   
   da tese 
Fig.102        Vista Aérea da zona de estudo no bairro Ilinden, actual. Fonte: Google Earth 
Fig.103        Fig.103  Planta Aproximada ao Conjunto Habitacional – Ilinden. Fonte: Desenho elaborado  
   pelo autor da tese       
Fig.104        Esquema fogos- Edifício exemplo Ilinden. Fonte: Desenho elaborado pelo autor da tese, a   
   partir de  desenhos disponíveis em: Câmara Municipal de Sofia - Levantamento Oficial das   
   Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado em dezembro de 2014 em:  
   http://www.sofia-agk.com        
Fig.105        Esquema piso tipo de secção 22-213 de Nomenclatura BS-69-SF Fonte: Desenho elaborado  
   pelo autor da tese, a partir de imagens disponíveis em: Câmara Municipal de Sofia -  
   Levantamento Oficial das Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado em  
  dezembro de 2014 em: http://www.sofia-agk.com      
Fig.106        Alçado de entrada da secção 22-213 de Nomenclatura BS-69-SF. Fonte: Desenho elaborado 

pelo autor da tese, a partir de imagens disponíveis em: Câmara Municipal de Sofia -  
Levantamento Oficial das   Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado em 
dezembro de 2014 em: http://www.sofia-agk.com      
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 Fig.107 –110  Imagens Bairro de Lulin, 2014. Fonte: Google Earth 
 Fig.111         Planta Geral da zona de estudo no bairro Luilin, actual. Fonte: Desenho elaborado  
         pelo autor da tese                   
 Fig.112         Vista Aérea da zona de estudo no bairro Luilin , actual. Fonte: Google Earth                                                                                                                                                                                                                                    

       Fig.113         Planta Aproximada ao Conjunto Habitacional – Luilin. Fonte: Desenho elaborado  
          pelo autor da tese      
       Fig.114         Esquema fogos- Edifício exemplo Luilin. Fonte: Desenho elaborado pelo autor da tese, a   
           partir de  desenhos disponíveis em: Câmara Municipal de Sofia - Levantamento Oficial das   
          Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado em dezembro de 2014 em:                             
                              http://www.sofia-agk.com        
  Fig.115         Planta piso tipo de secção 04-222 de Nomenclatura BS-69-SF. Fonte: Desenho elaborado   
          pelo autor da tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: Câmara Municipal de Sofia -  
           Levantamento Oficial das Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado em 
                         dezembro de 2014 em:  http://www.sofia-agk.com        
       Fig.116         Alçado de entrada da secção 04-222 da Nomenclatura BS-69-SF. Fonte: Desenho  
           elaborado  pelo autor da tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: Câmara Municipal de  
           Sofia -  Levantamento Oficial das Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia Consultado            
                               em dezembro de 2014 em:  http://www.sofia-agk.com      
 Fig.117 - 119  Imagens zona habitacional Santo António dos Cavaleiros, actual Fonte: Google Earth 

Fig.120      Planta Geral Santo Antóno dos Cavaleiros –projecto de 1968. Fonte: FERNANDES, Ana 
        Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e   
         desenvolvimento. Coimbra: Departamento de Arquitectura: Faculdade de Ciências e  
         e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado, 2009, p.123               
Fig.121        Vista Aérea Santo Antóno dos Cavaleiros – imagem actual. Fonte: Google Earth          
Fig.122        Planta aproximada ao conjunto habitacional –Santo António dos Cavaleiros, actual. Fonte:                                                                                                             
          Desenho elaborado pelo autor da tese 
Fig.123        Esquema fogos - Edifício exemplo, actual. Fonte: Desenho elaborado pelo autor da   
          tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação 
           (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. p. 137 
Fig.124         Planta piso tipo série I3 –Santo António dos Cavaleiros. Fonte:Desenho elaborado pelo  
          tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: FERNANDES, Ana Patrícia da Silva - Habitação 
          (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e desenvolvimento. p.137 
Fig.125        Alçado de entrada série I3 –Santo António dos Cavaleiros, actual. Fonte: Desenho  
          elaborado pelo autor da  tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: FERNANDES, Ana  
          Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e  
                         desenvolvimento. p.139 
Fig.126        Planta Módulo Tipo - Rússia Anos 50. Fonte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                         https://europeancollections.files.wordpress.com/2015/02/20150203-floor-plans.jpg 
Fig.127          Planta piso tipo de secção 01-322(Gaveto) de Nomenclatura BS-69-SF (a partir de 1972)  

           Desenho elaborado pelo autor da tese, a  partir de  desenhos disponíveis em: Câmara  
           Municipal de Sofia - Levantamento Oficial das  Nomenclatura BS-69-SF e BS-2-64 em Sofia 
                         Consultado em dezembro de 2014 em: http://www.sofia-agk.com        
      Fig.128          Planta piso tipo de secção 68-222 de Nomenclatura BS-2-64  (1964). Fonte: Idem. 

Fig.129         Plantas módulo-tipo – Portugal, Santo António dos Cavaleiros. Fonte: FERNANDES,  
         Ana  Patrícia da Silva - Habitação (colectiva) modular pré-fabricada: Considerações, origens e  
                        desenvolvimento. p.127 
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Anexo 1 Plantas Módulo Tipo - Rússia Anos 50 

 
 

 

Fig.126 Plantas módulo - tipo - Rússia Anos 50 
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Anexo 2 Plantas Módulo Tipo - Bulgária 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 127 Planta módulo-tipo de secção 01-322(Gaveto) de Nomenclatura BS-69-SF (a partir de 1972) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fig. 128 Planta módulo-tipo de secção 68-222 de Nomenclatura BS-2-64  (1964) 
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Anexo 3 Plantas Módulo Tipo – Portugal, Santo António dos Cavaleiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.129 Plantas módulo-tipo – Portugal, Santo António dos Cavaleiros 
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Anexo 4- Quadro da distribuição da habitação pré-fabricada em Sofia 
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