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Nota à edição:

O corpo de texto da presente dissertação encontra-se escrito em português, não obedecendo, por 
opção da autora,  ao novo Acordo Ortográfico.

Todas as citações seleccionadas para a presente dissertação encontram-se nas suas respectivas 
línguas originais, de modo a que seja mantido o rigor de cada expressão.

Algumas das imagens utilizadas, em especial as fotografias, foram editadas.
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Uma ilha no Porto. Uma estrutura que outrora foi palco de vida em 
abundância. Agora, entregue ao tempo e ao esquecimento, surge como 
uma oportunidade de transformação de modo a criar condições para 
novos usos e novos modos de habitar.

A presente dissertação centra-se no projecto de reabilitação de uma ilha 
na Rua João de Deus, Porto, e de todo o processo e experiências que ele, 
o projecto, convoca. Uma viagem que vai desde a procura do lugar do 
objecto na História e na Cidade, à sua análise morfológica e construtiva, 
até à definição de uma estratégia de intervenção e ao seu desenho. 
Um desenho que navega entre o antigo e o novo, entre a memória e a 
transformação.

A escolha da ilha em questão como objecto de estudo e de projecto para a 
presente dissertação, prende-se, em primeiro lugar, com o interesse pessoal 
pelo fenómeno das ilhas do Porto. Depois, surge pela oportunidade de 
estudo e projecto, proposto pelos actuais proprietários, ansiando-se que 
não termine por aqui e que vá para além desta dissertação.

Porto, 2016

Palavras-chave: Porto; Ilhas do Porto; Século XIX; Reabilitação Urbana; 
Memória; Transformação; Análise; Projecto.

Resumo
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Abstract

An “ilha” in Porto. A structure that once had life in abundance. Now, with 
the time and forgetfulness, emerges as an opportunity for transformation 
to create conditions for new uses and new ways of living.

This dissertation focuses on the rehabilitation project on an “ilha” in 
Rua João de Deus, Porto, and the entire process and experiences that the 
project calls. A journey that goes from the site of the object in History and 
in the City, its morphological and constructive analysis, to the definition 
of an intervention strategy and its project. A project that navigates 
between the old and the new, between memory and transformation.

The choice of the “ilha” as an object of study and design for this 
dissertation, emerges, first, to the personal interest in the phenomenon 
of “ilhas” of Porto. Then, emerges from the opportunity of study and 
project, proposed by the current owners, hoping that does not end here 
and that goes beyond this dissertation.

Porto, 2016

Keywords: Porto; “Ilhas” of Porto; XIX Century; Urban Rehabilitation; 
Memory; Transformation; Analysis; Project.
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FIG. 1 
Fotografia a partir da porta de 

entrada da “casa do polícia”
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Objectivo

A presente dissertação tem como principal objectivo realizar uma 
aproximação à prática de projecto de reabilitação e, em simultâneo, uma 
reflexão acerca do processo desse mesmo projecto. Para esta reflexão 
convocam-se temas e questões que se consideram pertinentes seleccionar 
e desenvolver no âmbito do trabalho de dissertação, e que possam 
alimentar o processo de projecto, pretendendo que projecto e reflexão se 
desenvolvam em simultâneo.

A primeira parte desta dissertação consiste, essencialmente, numa 
investigação acerca dos modos de habitar e tem como objectivo construir 
uma base teórica, que possa sustentar o projecto, acerca de temas mais 
específicos e mais directamente ligados ao objecto de estudo e de projecto. 
Este capítulo desenvolver-se-á em três partes: uma primeira dedicada 
a uma reflexão acerca da Arquitectura Popular, das suas morfologias, 
contextos e particularidades, uma segunda parte dedicada ao fenómeno 
das ilhas do Porto, no sentido de uma maior aproximação ao contexto e 
circunstância que que sugiu o objecto de projecto, e uma terceira parte 
dedicada à construção e recolha de modelos de intervenção que possam 
ser operativos para o projecto, tentando construir uma aproximação às 
necessidades reais do contexto urbano em que se insere o objecto de 
estudo e aos modos de habitar da cidade contemporânea.

A segunda parte constitui uma análise e interpretação de uma ilha na 
Rua João de Deus, Porto, procurando uma aproximação ao objecto de 
estudo em causa, englobando desde o enquadramento histórico e urbano, 
passando pelo estudo morfológico e tipológico, até à análise construtiva 
e estado de conservação.

A terceira parte é dedicada inteiramente ao projecto de reabilitação, onde 
se recorrem aos conteúdos trabalhados na primeira e segunda parte da 
dissertação. Aqui, procura construir-se uma estratégia de intervenção que 
possa corresponder, por um lado, a um entendimento pessoal do objecto 
em causa, isto é, uma interpretação própria do contexto urbano, político 
e social em que se insere, e, por outro lado, às aspirações do proprietário 
da ilha.

Deste modo, esta dissertação pretende ser, por um lado, uma síntese de 
todo o percurso académico e dos conhecimentos, experiências e ideias 
desenvolvidos ao longo do mesmo, e, em simultâneo, um registo de 
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uma experiência de projecto que se quer como uma transição entre o ciclo 
académico que agora termina e a prática profissional. 

Objecto

Este trabalho centra-se numa ilha situada na Rua João de Deus, com 
os números de polícia 306, 310, 314, 318 e 322, concelho do Porto, e na 
construção de uma estratégia de intervenção para a mesma. A escolha deste 
objecto de estudo e projecto surge, por um lado, de um interesse pessoal por 
este tipo de construções, e por outro lado, pela solicitação, por parte de um 
familiar, para a realização de uma análise e projecto de intervenção para 
a ilha em causa, da qual é proprietário. A escolha deste objecto de estudo 
surge ainda pelo recente reconhecimento, por parte da Câmara Municipal 
do Porto, do valor e interesse destas estruturas e da intenção em incluir as 
ilhas no panorama de reabilitação urbana do Porto. O trabalho em torno 
deste objecto de estudo procura conjugar e colocar em relação um conjunto 
de experiências que fazem parte do trabalho do arquitecto, desde um 
entendimento pessoal acerca do objecto de estudo, ao diálogo e trabalho 
com o cliente e as suas aspirações, passando pela relação com a legislação, 
regulamentação e outras áreas disciplinares.

Método

O método adoptado assenta, numa primeira fase, na convocação e selecção 
dos vários elementos acumulados ao longo do processo de formação, desde 
registos bibliográficos, fotográficos, desenhados e manuscritos. Em paralelo, 
realiza-se um levantamento bibliográfico e iconográfico que possa ajudar a 
suportar os temas enunciados ao longo do trabalho.

Em simultâneo, considera-se fundamental o diálogo, por um lado, com os 
proprietários da ilha e, por outro lado, o diálogo com outras disciplinas e 
outros agentes, como assistentes sociais, representantes autárquicos e aos 
próprios moradores de ilhas.

Em paralelo, parte-se para a construção de uma estratégia de intervenção e 
projecto de reabilitação, que se alimenta em parte da reflexão feita ao longo da 
dissertação. No entanto, reflexão e projecto vão acontecendo em simultâneo, 
sendo que o projecto e todas as questões que ele levanta contribuem também 
para a construção da reflexão. O projecto inclui, logicamente, o levantamento 
cartográfico, métrico e fotográfico do objecto de estudo
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01. Dos modos de habitar
Notas sobre o habitar e os modos de fazer arquitectura

FIG. 2
Woman in doorway, fotografia 
de Bill Perlmutter, em 
Espanha, 1956
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FIG. 3
Casal junto à sua habitação. 

Fotografia retirada do Inquérito 
da Arquitectura Popular em 

Portugal (4edição). 



19

Arquitectura popular

Morfologias

Nas feições eruditas da Arquitectura, a essa atitude humilde de cooperação 
com a Natureza e aceitação quase fatalista dos seus imperativos, 
contrapõe-se o desejo de a dominar, com o auxílio de técnicas, em 
constantes transes de aperfeiçoamento; ao utilitarismo, as preocupações 
estéticas e estilísticas; à rusticidade, a erudição e os requintes urbanos; 
à permanência, uma inquietação renovadora, com raízes em fenómenos 
de ordem económica, social, e de outras naturezas, cada vez mais 
generalizada e internacionalizada.1

Considerou-se pertinente iniciar a presente dissertação com uma reflexão 
acerca da arquitectura popular. Não se trata de um estudo estilístico, nem 
sequer de um estudo, mas sim uma reflexão que convoca elementos da 
arquitectura popular portuguesa, mas também de outros países europeus 
e sul americanos, que possa informar uma aproximação às ilhas do Porto 
em geral e ao objecto de estudo específico, uma ilha na Rua João de Deus, 
no Porto. 

Quando convocamos a arquitectura popular, pretendemos salientar nela 
valores e modos de fazer arquitectura que possam informar modelos 
de intervenção na nossa contemporaneidade. Não se trata de convocar 
a arquitectura popular no sentido de a mimetizar. Trata-se de a saber 
ler e interpretar no seu contexto e nos seus “modos de ser”. Trata-se de 
ler a arquitectura popular como um modo de fazer arquitectura que é 
produto por um lado, das necessidades mais básicas de uma determinada 
população, cuja resposta surge dos meios disponíveis para se responder 
a essas mesmas necessidades. Trata-se de saber valorizar a utilização dos 
materiais naturais e tradicionais, da sua relação com o território e com o 
quotidinao. 

Vernacular architecture does not go through fashion cycles. It is 
nearly immutable, indeed, unimprovable, since it serves its purpose to 
perfection.2

Deste modo, conhecer o carácter e o valor da arquitectura popular 
contribui para a nossa capacidade análise do território e contexto onde 
vamos intervir, uma vez que representa determinado modo de habitar e 
fazer arquitectura. 

Dos modos de habitar

1. Inquérito Arquitectura 
Popular em Portugal (4a ed. 
Vol. 1), p.19

2. RUDOVSKY, Bernard, 
Architecture without Architects. 
A short introduction to non-  
pedigreed architecture, p.1
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FIG. 4
Ilha localizada na Rua Dr. 
Maurício Esteves  Pereira 

Pinto, Campanhã, Porto. 
Um pequeno espaço mo 

pátio interior comum da ilha 
foi apropriado por um dos 

habitantes, que o utiliza como 
espaço exterior de refeições.   

FIG. 5 
Ilha localizada na Rua Dr. 
Maurício Esteves  Pereira 

Pinto, Campanhã, Porto. 
Construção de uma istalação 

sanitária no interior da 
habitação, que ocupa parte do 

corredor de acesso 

FIG. 6
Ilha localizada na Rua João de 

Deus, Porto. Trsnformações 
realizadas pelos moradores 
como cobertos em acrílico, 

caleiras e tubos de queda em 
pvc , caixilhos em alumínio e 

estores exteriores.
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Sobre a autoconstrução

Autoconstrução: A iniciativa dos autoconstrutores, mais ou menos pobres, 
que fintam a legislação por não se enquadrarem nos padrões de produção 
requer atenção, pois simultaneamente nos dá notícia da desadequação 
do mercado face aos anseios e/ou possibilidades dos habitantes e da 
inventividade ou intuição arquitectónica do homem.3

Insere-se na presente dissertação uma nota sobre a autoconstrução 
pelo facto de ser evidente, nas ilhas do Porto, uma grande presença de 
modificações e transformações das habitações e dos espaços exteriores, 
realizadas por parte dos moradores. De facto, considera-se pertinente 
olhar para este tipo de autoconstrução como algo operativo para o 
projecto, na medida em constituem intervenções que surgem das 
necessidades dos habitantes, que estão estritamente ligadas com a função 
e programa dos espaços. Para além deste aspecto, constituem indícios 
que podem ajudar na análise daqueles que são os modos de habitar de 
determinada população residente nos espaços que são objecto de análise. 

Que possibilidade resta para encarar a construção clandestina como 
arquitectura popular, ou melhor, como uma derivação contemporânea 
desta? 4

A partir destas constatações, e, de acordo com a frase supracitada, 
considera-se esta tipo de construção, rotulada de clandestina ou informal, 
como arquitectura popular, pelo facto de representar uma resposta a 
determinada carência no espaço da habitação e pelo facto de constituir 
uma forma de apropriação do espaço, de acordo com os recursos 
disponíveis.

Apresenta-se como exemplo algumas intervenções a partir da 
autoconstrução numa das ilhas da Rua Dr. Maurício Esteves Pereira Pinto 
(fig. 4 e 5) e numa das ilhas da Rua João de Deus (fig.6), ambas no Porto. 
De facto, a apropriação do espaço comum pelos habitantes é recorrente, 
seja ela através da construção de uma sebe que marca um espaço que 
seria de uso semi-privado como um espaço de uso privado de uma 
única família, seja através da construção de um aumento da habitação, 
geralmente para a construção de instalações sanitárias que muitas vezes 
são inexistentes no interior das habitações. Outra das intervenções de 
autoconstrução comuns são a aplicação de uma pala de chapa acrílica 
junto às entradas, que, para além de proteger das águas da chuva, ajuda 
a definir o grau de privacidade dos espaços adjacentes às fachadas das 
habitações, a par de outros elementos como vasos ou tanques, que são 
elementos utilizados para a apropriação do espaço.

De facto, considera-se importante olhar para este tipo de intervenções 
e elementos de autoconstrução e apropriação do espaço na análise que 
precede uma estratégia de intervenção e desenho do projecto.

3. LOUREIRO, Mónica. 
Arquitectura Popular Urbana. 
Apontamentos para uma 
proposta em torno da 
construção espontânea. 
[Em linha]. [Consultado a 
16.07.2016]. Disponível em: 
<http://www.revistapunkto.
com/2014/03/arquitectura-
popular-urbana-monica.html> 

4. Ibid.
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FIG. 7 
Fotografia de uma ilha do 
Porto, localização e data 

desconhecidas.
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Das ilhas do Porto
Um estudo geral acerca do das ilhas surge a partir da necessidade de 
compreender os processos responsáveis pelo seu aparecimento e 
proliferação na cidade do Porto. Deste modo, parte-se para a análise 
deste fenómeno, realizando uma breve contextualização histórica, onde 
se estabelece um paralelismo com outros modelos de habitação operária 
em Portugal e América Latina, passando pela sua distribuição no 
território, as suas morfologias e tipologias, e, por fim, pela reflexão acerca 
do paradigma de habitante das ilhas do Porto.

Contextualização histórica

As ilhas do Porto surgem a partir do século XIX, a maioria entre 1864 e 
1900 5, num contexto de emigração da população, proveniente, na maior 
parte dos casos, de meios rurais. Esta vaga de emigração fez com que 
houvesse uma grande procura de habitação com custos acessíveis, sendo 
que essa resposta já não poderia ser dada através da construção de novos 
edifícios nas áreas centrais da cidade do Porto, que já se encontravam num 
nível de densidade bastante elevado.6 A procura por habitação de baixo 
custo surge porque os salários dos trabalhadores, eram manifestamente 
baixos.7

Esta grande procura de emprego na cidade do Porto e, consequentemente, 
de habitação, acompanhou um rápido crescimento urbano, a nível de 
população, e, consequentemente do edificado, sendo que as principais 
transformações na malha urbana se verificaram após 1864, ao mesmo 
tempo que de verifica os maiores níveis de desenvolvimento industrial.8

Deste modo, as ilhas desenvolveram-se, assim, em consequência da 
industrialização e da necessidade de alojar as vagas crescentes de 
emigrantes que tinham vindo a estabelecer-se na cidade na segunda 
metade do século XIX. 9

Relativamente aos promotores deste tipo de habitação, estes correspondiam 
essencialmente aos estratos mais baixos da classe média, que, muitas das 
vezes, construíam as ilhas nos seus próprios quintais.10 

De facto, os recursos financeiros limitados dos promotores, juntamente 
com os recursos financeiros ainda mais limitados dos habitantes da 
maioria das ilhas do Porto, constitui a principal razão da morfologia e 
tipologia deste tipo de habitação.11 Deste modo podemos afirmar que os 
promotores das ilhas foram capazes de explorar, quer as características da 
procura de habitação, quer as características espaciais da cidade, às quais 
eles adaptaram os seus métodos e escala de investimento, a fim de tirarem 
o maior partido possível dos seus recursos limitados.12

5. TEIXEIRA, Manuel C. - A 
Habitação Popular No 
Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994). p.556 
- 567

6. Ibid., p.559

7. TEIXEIRA, Manuel C. - As 
estratégias de habitação em 
Portugal, 1880-1940. Análise 
Social, Quarta Série, 27, no. 115 
(1992). p.68

10. Id.,  As estratégias de 
habitação em Portugal, 1880-
1940. Análise Social, Quarta 
Série, 27, no. 115 (1992). p.68

11. Ibid.

8.Id., A Habitação Popular No 
Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994) p.559

9. Ibid., p.559-560

12. Id., A Habitação Popular 
No Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994) p.562
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FIG. 8
Fotografia aérea da cidade do 

Porto : 1939-1940 : f iada 23, 
n.º 193. Vista aérea da zona 

residencial e industrial de 
Campanhã e Bonfim, desde a 
Rua de Brás Cubas (Norte), à 

Rua das Eirinhas (Sul). 
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13. TEIXEIRA, Manuel C. 
- A Habitação Popular No 
Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994). p.562

14. Ibid., p.568

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.

Distribuição no território

Quando analisamos a distribuição dos núcleos de ilhas no território, 
realizamos uma análise em dois momentos. Numa primeira instância, 
a sua distribuição e relação com os edifícios de produção industrial, 
comércio e serviços, no século XIX. Depois, a sua distribuição no 
território e relação com a cidade actual.

A maioria das ilhas localizava-se ou em antigas zonas de habitação da 
burguesia, construídas na primeira metade do século XIX, ou em áreas 
da cidade que, embora perto do centro, estavam ainda por construir na 
segunda metade do século. Em ambos os casos as ilhas localizavam-se 
em zonas que por qualquer razão, a maior parte das vezes a localização 
da indústria ou de zonas de habitação operária na vizinhança, tinham 
deixado de ser atractivas como locais de residência para as classes médias.13

Como podemos verificar na nota supracitada, podemos deduzir que 
distribuição das ilhas no território, na primeira metade do século XIX, 
podia estar relacionada com a proximidade das unidades industriais. Uma 
vez que os operários industriais e os artesãos constituíssem a maioria da 
população trabalhadora das ilhas, cerca de 68% 14, a proximidade com a 
indústria parece lógica, mas também porque constituíam zonas da cidade 
pouco atractivas para as restantes classes. No entanto, os trabalhadores 
fabris eram uma minoria, pouco mais de 6% do total,  havendo um grande 
número de sapateiros, carpinteiros, serralheiros, pedreiros e chapeleiros 15 
sendo que o outro terço da população residente nas ilhas tinha ocupações 
bastante diversas: polícias, militares, bombeiros, empregados comerciais, 
lavadeiras, vendedores ambulantes, carregadores 16.

Se observarmos todas as fotografias áreas da cidade do Porto, de 
1939-40, podemos verificar que, na sua grande maioria,  as fotografias 
onde se verifica a existência de aglomerados de “ilhas” estão presentes 
unidades industriais (fig. 8, anexo 1.1 e anexo 1.2). No entanto, algumas 
das fotografias mostram-nos que existiam ilhas em zonas onde a 
presença de unidades industriais não se verificava, mas sim a presença 
de unidades comerciais ou de serviços (anexo 1.3 e anexo 1.4). A partir 
destes elementos, podemos afirmar que, embora muitas das “ilhas” se 
localizassem nas proximidades das unidades industriais, esta não era 
uma condição para a sua distribuição no território. Podemos ainda 
afirmar, e de acordo com as expressões supracitadas, as ilhas não se 
destinavam exclusivamente a alojar a população operária mas também 
artesãos, comerciantes ou prestadores de serviços. Considera-se portanto 
desadequada a ideia generalizada que as ilhas consistiam em alojamentos 
operários próximos às fábricas, pois muitas das vezes a sua localização 
não tinha qualquer relação com a localização industrial.17

Ao longo dos séculos XX e XXI, a indústria foi decrescendo na cidade 
do Porto, assim como as actividades industriais, artesanais e mercantis, 
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FIG. 9
Distribuição dos núcleos 

habitacionais na cidade do 
Porto. Imagem retirada de 

Ilhas do Porto: Levantamento e 
Caracterização .

FIG. 10
Distribuição dos núcleos 

habitacionais na cidade 
do Porto, por tipologia 

morfológica e por freguesia. 
Tabela retirada de Ilhas 

do Porto: Levantamento e 
Caracterização . 
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18. Notícia 10 mil pessoas a 
viver em ilhas. Disponível em < 
http://www.porto.pt/noticias/
no-porto-ha-mais-de-10-mil-
pessoas-a-viver-em-ilhas>

que foram dando lugar a outro tipo de comércio e ao desenvolvimento 
dos serviços. No entanto, as “ilhas” continuaram a fazer parte do tecido 
urbano da cidade. Através do estudo “Ilhas” do Porto -  Levantamento 
e Caracterização verificamos a existência de 957 “ilhas” na invicta, onde 
vivem cerca de 10.400 pessoas. Estas quase mil ilhas são compostas por 
mais de oito mil casas, mas somente cerca de 4.900 estão habitadas. 18

De facto, cerca de metade das habitações em ilhas encontram-se 
desabitadas, o que, geralmente, coincide com o seu avançado estado de 
degradação. Actualmente já não se coloca a questão de proximidade com 
as unidades industriais e os serviços que existiam no século XIX, que 
entretanto desapareceram, mas coloca-se outra questão: a sua proximidade 
com diversos equipamentos e a sua localização próxima com a rede de 
transportes públicos. 

Deste modo, quando analisamos a distribuição das ilhas no território, 
reconhecemos que, quer pelo seu número, quer pela sua localização, 
constituem um grande potencial de transformação e adaptação à cidade 
contemporânea, já não nos moldes do Porto industrial e comercial do 
século XIX, mas no Porto da nossa actualidade, com as suas dinâmicas 
sociais e culturais, e, logicamente, com as suas dinâmicas económicas e 
produtivas. 
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FIG. 11 
Diferentes morfologias  das 

ilhas  do Porto

FIG. 12 
Diferentes relações da ilha 

com a casa de frente de rua
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19. TEIXEIRA, Manuel C. 
- A Habitação Popular No 
Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994). p.555

20. Ibid., p.562

21. Ibid., p.560-561

Morfologias e tipologias

A nível de morfologia, as ilhas consistiam em filas de pequenas casas 
térreas, com uma média de 16m2, construídas nas traseiras de antigas 
habitações das classes médias.19

A forma deste modelo de habitação provém, em primeiro lugar, do tipo 
de parcelamento regular existente na cidade do Porto: lotes estreitos e 
profundos, com uma frente de, regra geral, 5,5 metros e profundidades 
que podiam alcançar os 100 metros. Aqui, a casa senhorial ocupava a 
frente dos lotes, ficando o logradouro livre. É nas traseiras destes edifícios 
que se vão desenvolver as ilhas, que, regra geral, possuíam de dez a doze 
habitações de um só piso, embora hajam casos onde existem dois pisos. 20 

Outra das razões que podem ajudar a entender as características das ilhas, 
geralmente construídas de forma rudimentar e com materiais de pouca 
qualidade 21 são o tipo dos promotores das mesmas, que, na maior parte 
dos casos, possuíam recursos financeiros limitados, não possuindo por 
isso grandes capacidades de investimento.22

Relativamente à relação da ilha com a rua, esta podia acontecer de formas 
distintas. Nos casos onde a habitação principal ocupa toda a frente do lote, 
o acesso à ilha faz-se por um corredor, em forma de túnel, que atravessa 
a casa da frente de rua. Nos casos onde a construção da ilha acontece 
em simultâneo com a construção da habitação principal, verifica-se, em 
alguns casos,  a existência duas portas: uma para a habitação principal e 
outra para o acesso às habitações da “ilha. Já nos casos onde a habitação 
principal não ocupa todo o lote, acede-se à ilha por um corredor a céu 
aberto. 

Genericamente, a largura destes corredores não ultrapassa 1metro. Em 
alguns casos, a ilha ocupa todo o lote, sem a presença de qualquer edifício 
na frente de rua, existindo, em alguns casos, apenas uma parede com a 
porta de acesso à ilha. 23

A nível de organização, e considerando o modelo tipo de habitação de 
ilha, de aproximadamente 4x4metros, existe uma sala, que poderia servir 
também de quarto, um pequeno quarto ou alcova e uma cozinha.24

Embora este seja o modelo mais comum de habitação presente em ilhas, 
verificamos a existência de outras morfologias e tipologias ao longo 
da cidade do Porto, que resultaram, muitas das vezes, da presença de 
lotes com características distintas do típico lote estreito e comprido. 
Mesmo nesses casos, verificam-se as dimensões reduzidas, a utilização 
de materiais e técnicas construtivas rudimentares e a falta de condições 
de salubridade e conforto, que, muitas das vezes, só eram melhoradas por 
iniciativa dos próprios moradores.

22. Ibid., p.560

24. Ibid.

23. Ibid.
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FIG. 13 
Fotografia de uma ilha na Rua 

Monte da Bela, Porto

FIG. 15
Fotografia de uma ilha na Rua 

Dr. Maurício Esteves Pereira 
Pinto, Porto. 

FIG. 14 
Fotografia de uma ilha na Rua 

Dr. Maurício Esteves Pereira 
Pinto, Porto. 

FIG. 16
Fotografia de uma ilha na Rua 

Dr. Maurício Esteves Pereira 
Pinto, Porto. 

FIG. 17
Fotografia de uma ilha na Rua 

Dr. Maurício Esteves Pereira 
Pinto, Porto. 

FIG. 18 
Fotografia de uma ilha na Rua 

Dr. Maurício Esteves Pereira 
Pinto, Porto. 
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O paradigma de habitante em ilhas

Como forma de estabelecer uma aproximação ao tipo de habitante 
em ilhas, parte-se para uma análise daquele que é o paradigma da 
população residente nas ilhas do Porto e, em paralelo, tenta construir-se 
um entendimento acerca dos novos modos de habitar emergentes, em 
especial no contexto urbano da cidade do Porto. 

Não se trata de uma análise exaustiva nem fechada, mas procura recolher 
indícios que informem o projecto e em especial a formulação de uma 
estratégia de intervenção e um programa para o objecto de estudo 
específico da presente dissertação. 

As famílias “nucleares sem  filhos” e as “pessoas isoladas” constituem 
os tipos de família mais presentes nas “ilhas” do Porto, correspondendo, 
segundo a informação do inquérito socioeconómico, a cerca de 60% das 
famílias. (...) As famílias inquiridas têm nas reformas a principal fonte de 
rendimento (62%).25

De acordo com os dados do inquérito supracitado, verificamos que a 
presença de pessoas isoladas e famílias nucleares sem filhos destacam-se 
na caracterização da população residente em ilhas, sendo que a média 
de idade dos habitantes das “ilhas” será de 53 anos e 37% da população 
residente tem mais de 65 anos, face aos 11% de residentes com menos de 
18 anos.26

Numa análise de aproximação ao contexto social e demográfico da 
população residente em ilhas, salienta-se a presença de um contexto 
de envelhecimento e de vulnerabilidade social 27, relacionada com os 
problemas de desemprego, associados ao rendimento proveniente de 
subsídios de desemprego e rendimento social de inserção e, por outro 
lado, ao elevado número de reformados associados a rendimentos baixos, 
provenientes das pensões.28

Embora, de um modo geral, a população residente em ilhas se caracterize 
por um contexto de baixos rendimentos e situação social vulnerável, 
assim como uma população genericamente envelhecida, devemos 
analisar cada ilha como um caso específico e não nos limitarmos a uma 
análise geral e estatística da realidade das “ilhas” do Porto. É possível 
observar que, embora existam denominadores comuns, existem também 
situações bastantes distintas, que a nível de estado de ocupação, estado de 
conservação ou características dos habitantes. 

Considera-se deste modo que, embora seja fundamental um conhecimento 
geral das ilhas do Porto e da sua situação sociodemográfica, uma análise 
específica a cada uma delas é necessária. Também, considera-se importante 
a abertura de espaço à introdução de novos habitantes que não têm que 
corresponder ao dito paradigma de habitante em ilhas, abrindo espaço a 
uma maior diversidade.

25. VÁZQUEZ, Isabel Breda; 
CONCEIÇÃO, Paulo (coord.). 
“Ilhas” do Porto, Levantamento 
e Caracterização. Porto: 
Município do Porto, 2015. p. 58

26. Ibid.

27. Ibid., p. 59

28. Ibid.
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FIG. 19
Pátio do Biaggi, localizado na 

Rua das  Amoreiras, Lisboa 
(actualmente já não existe). 

Fotografia por Eduardo 
Portugal, de 1930

FIG. 20
Vila Ramos, localizada na Rua 

Maria Pia, Lisboa. Fotografia 
por Artur João Goulart, de 

1962.
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Paralelismo com outros modelos de habitação

Relativamente ao paralelismo com outros modelos de habitação operária 
do século XIX, encontramos vários exemplos. Em Portugal, mais 
especificamente em Lisboa, surgem primeiro os pátios, e, posteriormente, 
as vilas, onde, por se tratar de uma cidade com um desenvolvimento 
industrial e um nível de salários superiores à cidade do Porto, o mercado de 
habitação operária era mais estruturado.29 Deste modo, embora partilhem 
o mesmo país e a mesma época, os “pátios” e as vilas distinguem-se das 
ilhas na sua morfologia e tipologia.

De um modo sintético, os pátios (fig.19) surgem na primeira metade do 
século XIX e resultam da ocupação, por parte das classes operárias, de 
habitações de origem rural, próximas das unidades industriais, servindo 
de modelo ao desenvolvimento das chamadas “vilas”.30 A nível de 
morfologia, um “pátio” consistia num espaço mais ou menos regular, 
situado no interior de um quarteirão, com pequenas casas construídas 
à volta viradas para um espaço livre comum.31 No entanto, por se tratar, 
na maioria dos casos, do resultado do aproveitamento de habitações já 
existentes, não existe uma tipologia definida para os mesmos, mas sim 
tipologias muito diversificadas entre si. 32

Relativamente às “vilas” (fig.20), estas surgiram a partir de 1870 33 e 
consistiam em grupos de pequenos edifícios construídos em volta de um 
espaço comum, geralmente uma rua privada, e progressivamente menos 
segregadas e melhor integradas na estrutura urbana.34 

Dentro das vilas, existem várias tipologias: vilas em correnteza, as vilas 
formando pátio, vilas construídas atrás de prédios, vilas formando ruas, 
vilas directamente associadas à produção e vilas de escala urbana.35 

Embora possuam características distintas, os pátios e as vilas possuem 
algumas características que os aproximam das ilhas. Primeiro, porque 
constituem habitação para as classes operárias, surgindo a partir da 
procura crescente de habitação, resultado do desenvolvimento industrial. 
Depois, porque partem, na sua generalidade, de promotores privados, 
geralmente de classe média. E, por fim, pela sua proximidade com as 
unidades industriais, no caso de alguns dos pátios.36 

A tipologia que mais se aproxima das ilhas é, talvez, a das vilas construídas 
atrás de prédios, seguindo-se das vilas formando pátios, principalmente 
pelo facto de a relação com a rua não ser directa.

Os dois grandes factores que distinguem os pátios e as vilas das ilhas são, 
por um lado, o seu número, onde as ilhas surgem com um número muito 
superior, apesar de o número de habitantes de Lisboa ser muito superior 
ao do Porto. 

Por outro lado, as ilhas permaneceram como forma de habitação operária 
dominante, enquanto que os pátios e as vilas foram evoluindo dando 
lugar a outras formas de habitação.37

29. Id.,  As estratégias de 
habitação em Portugal, 
1880-1940. Análise Social, 
Quarta Série, 27, no. 115 (1992). 
p.68-69

30. Ibid.,p.69

31. Ibid.

33. TEIXEIRA, Manuel C, op. 
cit.,p.69

34. TEIXEIRA, Manuel C, op. 
cit.

36. TEIXEIRA, Manuel C, op. 
cit.,p.69

37. TEIXEIRA, Manuel C, op. 
cit.,p.70

32. PEREIRA, Nuno Teotónio 
- Pátios e Vilas de Lisboa: 
a promoção privado do 
alojamento operário; in Análise 
Social, vol. XXIX (127), 1994 
(3o). p.511

35. PEREIRA, Nuno Teotónio , 
op. cit.,p.512-522
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FIG. 21 
Cortiço no Rio de Janeiro, 

Brasil,  no início do século XX.

FIG. 22
Cortiço. Rua das Flores,, Rio 

de aneiro, Brasil, década 
de 1930. Fotografia por B. J. 

Duarte
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38. Id., A Habitação Popular 
No Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994) p.556
39. Ibid.

41. Ibid., p.571

43. Ibid., p.572-573

40. Ibid., p.572

42. Ibid., p.572

44. Ibid., p.576

45. Ibid.

Podemos estabelecer também um paralelismo com os cortiços, muito 
presentes no Rio de Janeiro, no Brasil. Devido à forte emigração de 
portugueses para o Brasil, e dadas as fortes ligações entre estas duas 
cidades, houve, provavelmente, uma influência directa das ilhas do 
Porto nos cortiços do Rio de Janeiro, 38 podendo dizer-se que os cortiços 
evoluíram precisamente a partir do modelo de ilhas, adaptando-se a um 
novo contexto a nível económico, social, político e geográfico.39

Os cortiços (fig.21 e fig.22) surgem, tal como as ilhas, num contexto 
de emigração, desenvolvendo-se principalmente a partir da segunda 
metade do século XIX. 40 Estes emigrantes surgiam quer do interior 
rural do Brasil, como de Portugal, sendo que, no final do século XIX, os 
portugueses eram cerca de 20% da população total da cidade.41

Ainda relativamente ao contexto em que surgem os cortiços, estamos 
perante condições bastante próximas das condições do Porto do século 
XIX: mudanças na estrutura económica da cidade; crescimento da 
população (...) crescente procura de habitação por parte das camadas 
populares; existência de uma classe dinâmica de detentores de pequenos 
capitais 42 que se tornaram os principais promotores deste tipo de 
habitação. 

O cortiço caracterizava-se por filas de casas com dimensões mínimas, 
construídas ao longo de terrenos com grande profundidade, orientadas 
para um pátio ou um corredor central, onde existia, geralmente, um 
conjunto de instalações sanitárias e tanques, de uso comum. Muitas das 
casas dos cortiços consistiam em apenas um ou dois quartos, sendo que 
as casas maiores podiam conter uma pequena sala comum e uma pequena 
cozinha, que, caso contrário, se localizava no exterior da habitação, tal 
como as instalações sanitárias. No caso dos cortiços de dois pisos, o 
acesso às habitações do segundo piso era feito por uma escada e galeria 
exterior. 43

Relativamente à população residente em cortiços, também se aproxima 
bastante do caso do Porto, sendo que em 1850 grande parte da população 
era constituída por artesãos ou desempregados, sendo que a percentagem 
de operários fabris era de apenas 12%.44 A partir daqui podemos deduzir 
que o aparecimento e desenvolvimento dos cortiços não está ligado ao 
desenvolvimento industrial, tal como acontece no caso das ilhas, uma vez 
que o desenvolvimento da indústria no Rio de Janeiro deu-se a partir do 
final do século XIX e início do século XX. 45

De facto, sao inúmeros os elementos que nos permitem estabelecer uma 
forte relação entre as ilhas do Porto e o aparecimento e desenvolvimento 
dos cortiços no rio de Janeiro, constatando a forte capacidade de adaptação 
a novos contextos de que este modelo de habitação popular foi capaz no 
século XIX, estendendo-se até ao início do século XX.
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FIG. 23
Factores e questões 
estratégicas. Tabela 
retirada de Ilhas do 

Porto: Levantamento e 
Caracterização, p.153. 
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 Dos modos de intervir

Modelos de intervenção em ilhas

As ilhas do Porto são “uma oportunidade de repovoamento” e “não um 
mal a erradicar da cidade”. 46

Isso significa que há aqui um problema sério, mas esse problema sério é 
ao mesmo tempo uma oportunidade de regeneração urbana que recupera 
uma parte das ilhas (...) muitas delas são recuperáveis para os antigos 
usos, isto é, para o problema da habitação que continua a afligir milhares 
de famílias portuenses, ou para novos usos (...). 47

Antes de se apontar modelos de intervenção para as ilhas do Porto, 
importa salientar o reconhecimento, por parte do actual executivo da 
Câmara Municipal do Porto, das ilhas como estruturas com potencial 
e fonte de oportunidades. Reconhece também que essa oportunidade 
corresponde não só a uma resposta os antigos usos 48, com a questão da 
habitação básica e a custos controlados, mas como uma resposta aberta 
a novos usos e novos modos de habitar. Esta mudança, por parte dos 
dirigentes autárquicos,  naquele que é o entendimento sobre a questão das 
“ilhas” do Porto, é considerada fundamental na definição de modelos de 
intervenção para as mesmas. 

Que intervenção em ilhas de propriedade pública? Que intervenção em 
ilhas propriedade dos residentes? Que intervenções em ilhas em que os 
proprietários terão dificuldades (ou pouco interesse) na intervenção? 
Que intervenções em ilhas em que os proprietários terão capacidade e 
interesse na intervenção? 49

As questões supracitadas, colocadas no estudo Ilhas do Porto -  
Levantamento e Caracterização, são consideradas fundamentais na 
definição desses mesmos modelos de intervenção. De facto, não é possível 
estabelecer esses modelos sem primeiro ter em consideração o regime de 
propriedade da ilha alvo de intervenção. Mesmo em casos onde o regime 
de propriedade seja semelhante, haverão certamente particularidades que 
farão com que um mesmo modelo não possa ser aplicado da igual forma. 
Outros dos factores a ter em consideração são a localização e integração 
urbana, o estado de ocupação, estado de conservação e tipo de problemas 
e a posição dos residentes em relação ao processo de intervenção.50

Ainda no estudo Ilhas do Porto -  Levantamento e Caracterização, são 
apontados cinco hipóteses para lidar com a questão das ilhas: um modelo 
de demolição e realojamento imediato, um modelo de intervenção baseado 
nos proprietários existentes, um modelo de alteração das relações de 
propriedade, um modelos de “saída” e um modelo de desenvolvimento 
de novos tipos de ocupação. 51

49. VÁZQUEZ, Isabel Breda; 
CONCEIÇÃO, Paulo (coord.). 
“Ilhas” do Porto - Levantamento 
e Caracterização. Porto: 
Município do Porto, 2015. p.152

46. Intervenção de Rui 
Moreira na sessão de 
apresentação do livro “Ilhas” 
do Porto, Levantamento e 
Caracterização, realizado a 
21.04.2015. Disponível em < 
http://www.porto.pt/noticias/
rui-moreira-as-ilhas-do-
porto-sao-uma-oportunidade-
de-repovoamento-e-nao-um-
mal-a-erradicar-da-cida>

47. Intervenção de Manuel 
Pizarro na sessão de 
apresentação do livro “Ilhas” 
do Porto, Levantamento e 
Caracterização, realizado a 
21.04.2015. Disponível em < 
http://www.porto.pt/noticias/
rui-moreira-as-ilhas-do-
porto-sao-uma-oportunidade-
de-repovoamento-e-nao-um-
mal-a-erradicar-da-cida>

48. Ibid.

50. Ibid., p.153

51. Ibid., p.150
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FIG. 24 
Fotomontagem do corredor de 
acesso 318 de uma ilha na Rua 

João de Deus, Porto. Imagem 
alusiva aos novos modos de 

habitar as “ilhas” do Porto. 
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Os modelos de intervenção para ilhas que sejam propriedade de entidades 
públicas, embora, segundo o estudo Ilhas do Porto -  Levantamento e 
Caracterização, sejam uma minoria, deve ser, logicamente, distinto dos 
modelos de intervenção para ilhas em regime de propriedade privada, 
uma vez que as entidades públicas, como os órgãos de poder locais ou 
as associações, devem ter como principal objectivo, do nosso ponto de 
vista, responder às necessidades e carências de habitação dos cidadãos 
em situação socioeconómica mais desfavorecida, através de modelos de 
reabilitação a custos controlados que façam com que seja possível praticar 
rendas acessíveis.

Relativamente aos modelos de intervenção partem de um regime de 
propriedade privada, e quando existe vontade por parte dos proprietários 
em intervir nas ilhas, considera-se de igual forma desejável um tipo de 
intervenção que permita que os imóveis, depois de reabilitados, possam 
também estar acessíveis à maioria dos cidadãos, embora se admita uma 
abertura a novos usos como por exemplo ao comércio e serviços. 

Para isto existem mecanismos de comparticipação, a fundo perdido 
ou provisões de garantias e isenções fiscais, com objectivo de que os 
mesmos proprietários pratiquem padrões de renda acessíveis, no caso da 
habitação.  Um dos programas é o “Reabilitar para Arrendar - Habitação 
Acessível” que tem como objetivo o financiamento de operações de 
reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após 
reabilitação deverão destinar-se predominantemente a fins habitacionais 
e que se destinem ao arrendamento em regime de renda condicionada. 52

É de salientar ainda o Programa Operacional Regional do Norte 2014-
2020 que prevê o apoio à reabilitação integral de edifícios e o privilégio 
a “ações que possam desencadear investimentos privados” 53 com os 
seguintes objectivos: eficiência energética; a melhoria do ambiente urbano 
e revitalização das cidades; a inclusão social em territórios urbanos 
desfavorecidos 54

Embora não hajam muitos exemplos de intervenções reabilitação ou 
reconversão de ilhas no Porto, seleccionam-se três exemplos que divergem 
entre si quer pelo programa, quer pela sua morfologia e tipologia, e 
também nos modelos de intervenção. Apresentam-se então três casos de 
estudo: uma ilha na Rua das Aldas, com projecto de reabilitação do atelier 
Pedro Mendes Arquitectos, uma Ilha na Rua de S. Victor, do atelier 
BAAU, e, por fim, a reabilitação da casa 6 do Bairro Ignez, do atelier [A] 
ainda Arquitectura. 

53. VÁZQUEZ, Isabel Breda; 
CONCEIÇÃO, Paulo (coord.). 
Op. cit., p.152

52. Programa "Reabilitar 
para Arrendar - Habitação 
Acessível "  Disponível 
em: <http://www.
portaldahabitacao.pt/
pt/portal/reabilitacao/
reabilitarparaarrendar_ha/
reabilitarparaarrendar_
habitacao_acessivel.html>

54. VÁZQUEZ, Isabel Breda; 
CONCEIÇÃO, Paulo (coord.). 
Op. cit.
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FIG. 25
Ilha das Aldas, plantas do 

projecto

http://pmendes.com/19-
renovation-of-ilha-in-rua-das-

aldas-porto

FIG. 26
Ilha das Aldas. Fotografia 

de um dos pátios de acesso 
(esquerda) e fotografia do 

interior de uma das habitações 
(direita)

FIG. 27
Ilha das Aldas. Fotografia 

de um dos pátios de acesso 
(esquerda) e fotografia do 

interior de uma das habitações 
(direita)
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Ilha na Rua das Aldas

A ilha na Rua das Aldas constitui um exemplo de ilha com características 
morfológicas distintas dos modelos comuns presentes na cidade do Porto, 
onde o acesso se faz por um pátio central. Localiza-se no gaveto das Ruas 
da Penaventosa e das Aldas e foi alvo de uma operação de reabilitação, 
realizada pelo atelier Pedro Mendes Arquitectos, entre 1994 e 2001, 
para a Câmara Municipal do Porto, no âmbito do programa CRUARB 
(Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo).

Antes da intervenção, as casas possuíam áreas mínimas e condições de 
habitabilidade sub-humanas.55 As casas existentes foram transformadas 
em cinco habitações “com todas as infra-estruturas necessárias e áreas 
que na altura pareciam luxuosas mas hoje já não parecem tão grandes”.56

O pátio de acesso funciona como uma rua interior onde se mantém essa 
lógica de espaço público16, que, segundo o autor, passará a funcionar 
como um atravessamento urbano assim que a Câmara cumpra o projecto 
inicial de ligar o pátio superior à Rua de S. Sebastião.

O corpo edificado assemelha-se a um castelo, com pequenas aberturas 
para a rua e para os pátios introduzidos com a reabilitação e reconversão 
das habitações.

De facto, embora este conjunto de habitações não corresponda ao modelo 
de ilha mais comum na cidade do Porto, podemos identificar várias 
intenções que podem ajudar a definir uma estratégia de intervenção para 
a reabilitação deste tipo de edifícios: a manutenção das principais paredes 
portantes em alvenaria de granito, a manutenção das aberturas existentes 
e a utilização de materiais tradicionais que permitam estabelecer alguma 
relação com a memória do que foi aquele lugar, e, por outro lado, que 
cumpram as exigências de conforto necessárias às habitações. 

55.  MENDES, Pedro, cit.por 
NADAIS, Inês. Ilha na Rua 
das Aldas: uma fortaleza com 
pequenas janelas. [Em linha]. 
[Consultado a 23.03.2016]. 
Disponível em: <http://www.
oasrn.org/obs_termometro.
php?numaut=69 > 

56. Ibid.
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FIG. 28 
Bairro Ignez, casa 6, Porto. 

Planta do piso térreo. 

FIG. 32
Fotografia de espaço de 

refeições da casa 6 do Bairro 
Ignez. 

FIG. 30 
Enquadramento urbano do 

Bairro Ignez.

FIG. 29
Bairro Ignez, casa 6, Porto.  

Corte.

FIG. 31 
Fotografia de espaço de estar 

da casa 6 do Bairro Ignez. 

FIG. 33 
Fotografia do espaço de 

dormir da casa 6 do Bairro 
Ignez. 



43

Bairro Ignez

O Bairro Ignez localiza-se na Rua Sobre-o-Douro, Porto, e constitui, tal 
como o exemplo anterior, um modelo e morfologia distintos do comum 
das “ilhas” do Porto. É uma unidade de habitações operárias, em banda, 
que surge no registo paroquial de Massarelos pela primeira vez em 1743.57

O projecto de reabilitação desta habitação terminou em 2008, realizado 
pelo atelier [A] ainda Arquitectura, e transformou-a num estúdio para 
estudantes. Com este projecto foi introduzido um segundo piso, tipo 
mezzanine, tirando partido da altura do pé-direito e vão do telhado 
existentes 58, sendo possível assim adicionar 30m2 aos 37,5m2 da habitação 
original, dotando-a de 1 quarto adicional – que pode ser dividido – e 
de uma casa de banho com todas as condições de higiene e conforto 
contemporâneas. 59

Resulta então uma habitação com o piso inferior amplo, com sala comum 
e espaço para refeições, uma instalação sanitária completa e um pequeno 
espaço exterior. No piso superior, com a introdução da mezzanine, 
é possivel a existência de um quarto, iluminado por uma clarabóia na 
cobertura. 

Os aspectos e intenções que importa salientar desta intervenção são a 
capacidade de adaptar a habitação aos novos usos e novos modos de 
habitar, neste caso, uma habitação destinada a estudantes, ao mesmo 
tempo que são mantidos alguns elementos pré-existentes, resultando 
numa simbiose entre o antigo e o novo. Outro aspecto a destacar é a 
capacidade de rentabilizar o espaço que, pelas dimensões reduzidas da 
habitação, não permitiria uma habitação completa sem que se criasse um 
segundo piso para o quarto.

58. Descrição do projecto 
de reabilitação da casa 6 
do Bairro Ignez, no Porto.  
[Consultado a 07.05.2016]. 
Disponível em: <http://
architizer.com/projects/
bairro-ignez-casa-6-porto/>

57. MELO, Filinto Pereira 
de - Porto Seguro. [Em linha]. 
[Consultado a 07.05.2016]. 
Disponível em: <http://www.
porto24.pt/opiniao/porto-
seguro/>

59. Ibid.
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FIG. 34
Enquadramento urbano da ilha

photos/?tab=album&album_
id=1583552658585672

FIG. 35
Desenhos de projecto

photos/?tab=album&album_
id=1583552658585672

FIG. 36
Fotografia geral da  ilha  

depois da intervenção  

FIG. 37
Fotografia  a partir do 

corredor de acesso, 
depois da intervenção  

FIG. 38
Fotografia do interior 

de uma das habitações,  
depois da intervenção  

FIG. 39
Fotografia do interior 

de uma das habitações,  
depois da intervenção  
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Ilha na Rua de S. Victor

A intervenção nesta ilha, localizada na Rua de S. Victor, Porto, foi 
realizada pelo atelier BAAU, com Bernardo Amaral em colaboração 
com Sarah Drouet, entre 2013 e 2015. O programa existente, habitação 
permanente, é alterado para residências de artistas, tendo como cliente a 
artista Dalila Vaz. 

A “ilha” em questão, ao contrário dos exemplos anteriormente 
apresentados, corresponde ao modelo de ilha comum na cidade do 
Porto, com uma habitação que faz a frente de rua e com um corredor de 
distribuição ao longo do lote que distribui para as restantes habitações, 
também organizadas ao longo do lote. 

O projecto estabelece três cenários: Cenário 0 “Artist residence - Sharing 
a patio”, Cenário 1 “Artist residence - Studios 2+1” e Cenário 2 “Artist 
residence - Studios houses”.  60 Estes três cenários permitem que cada 
residência possa ser apropriada de diversas formas, com uma mesma 
estrutura. A partir desta intenção, o projecto agrupa as residências duas 
a duas, com a excepção da residência no limite tardoz do lote, com um 
pátio entre grupos de habitações. 

A reabilitação foi feita com materiais de baixos custos, aproveitando 
as paredes pré-existentes, com a excepção das paredes dos espaços que 
passaram a corresponder aos pátios. Mantiveram-se também algumas 
portas e mobiliário existentes. A luz foi também trabalhada com a 
introdução de clarabóias na cobertura. 

Nesta intervenção, destaca-se a versatilidade das residências e na sua 
capacidade de se adaptar a várias exigências ou intenções de uso dos 
espaços. Destaca-se ainda preservação de elementos pré-existentes que 
permitem estabelecer uma relação do que foi a ilha antes da acção de 
reabilitação. 

60. Descrição do projecto 
de reabilitação de uma “ilha” 
na Rua de S. Victor, Porto.  
[Consultado a 19.11.2015]. 
Disponível em: <http://www.
baau.pt/project/ilha-s-vitor/>
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02. Da circunstância
Análise e interpretação de uma  ilha na rua João de Deus, Porto

FIG. 40
Fotografia do existente, a 
partir da Rua João de Deus. 
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FIG. 41
Fotografia aérea da cidade do 

Porto : 1939-1940 : f iada 13, 
n.º 213. 



49

Depois de, no primeiro capítulo, explorarmos alguns temas relacionados 
directa ou indirectamente com o objecto de estudo, de modo a realizar 
uma primeira aproximação e a referência a elementos que possam 
“alimentar” o projecto, parte-se agora para uma análise apenas centrada 
neste mesmo objecto de estudo: uma ilha na Rua João de Deus. 

Do lugar
Contextualização histórica

Através da documentação disponível no Arquivo Municipal do Porto, 
tentamos estabelecer uma cronologia aproximada, desde a construção 
da ilha, passando pelas diversas transformações que sofreu ao longo do 
tempo, e tentamos compreender a circunstância específica em que foi 
construída. 

Em ambos os casos as ilhas localizavam-se em zonas que por qualquer 
razão, a maior parte das vezes a localização da indústria ou de zonas de 
habitação operária na vizinhança, tinham deixado de ser atractivas como 
locais de residência para as classes médias.61 

Tal como grande parte das ilhas do Porto, as ilhas presentes na Rua João 
de Deus situavam-se próximo das unidades industriais, como podemos 
observar na fotografia aérea da cidade do Porto, de 1939-1940, fiada 13, 
n.º 213 (fig.41) e na sua legenda: Identificando-se vários aglomerados de 
Ilhas; (...) a fábrica de ferramentas agrícolas de Venâncio da Silva Cambra 
& Genro (...) a fábrica de malhas Áurea, de Ramiro Guimarães & Filho 
(...) a fábrica de tacos e tira-tacos de curtumes e correias, (...) e a fábrica 
de tecelagem de Armando Monteiro Pinto (s/n), na Rua Augusto Gil. 62 
Supõe-se portanto que grande parte dos moradores da ilhas presentes 
na Rua João de Deus e nas proximidades, trabalhassem nestas unidades 
industriais. 

Relativamente ao corpo construído da ilha e do seu desenvolvimento ao 
longo do tempo, baseamo-nos na documentação presente no Arquivo 
Municipal do Porto. Pela ausência de documentação que defina a data 
exacta do início da construção da ilha, conseguimos verificar, através 
da planta topográfica da cidade do Porto, levantada entre 188?-1892 
sob direção de Augusto Gerardo Teles Ferreira (anexo 1.5 e 1.6), que 
pelo menos em 1892, grande parte do corpo edificado da ilha como o 
conhecemos hoje já haveria sido construído. Observa-se que ambas as 
filas de habitações operárias estão já construídas, assim como a “casa 
do polícia”, não estando representando o seu acrescento, a habitação 
adjacente, e habitação no interior do logradouro, nem as instalações 
sanitárias. Relativamente à toponímia verificamos que, antes de “Rua 
João de Deus”, a rua onde se localiza a ilha tinha o nome de “Rua do 
Mirante Wanzeller” (anexo 1.6). O documento mais antigo, relativo 

61. TEIXEIRA, Manuel C. 
- A Habitação Popular No 
Século XIX - Características 
Morfológicas, a Transmissão 
De Modelos: As Ilhas Do Porto 
E Os Cortiços Do Rio De Janeiro 
in: Análise Social, Quarta 
Série, 29, no. 127 (1994). p.555

62. Descrição da Fotografia 
aérea da cidade do Porto 
: 1939-1940 : f iada 13, n.º 
213 - zona rural, residencial 
e industrial, de Ramalde e 
Cedofeita, desde a Travessa 
da Pisca (Nordeste), e a Rua 
dos Belos Ares (Sul). Arquivo 
Municipal do Porto
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FIG. 42
Fotografia da cozinha da “casa 

do polícia”.  A sobreposição 
de várias camadas de 

materiais representando as 
transformações da habitação 

ao longo do tempo.



51

especificamente à ilha em questão, a que tivemos acesso corresponde ao 
pedido de licença de obra n.º: 594/1911, para a “construção de retretes e 
fossa” (anexo 1. ), que deu entrada na Câmara Municipal do Porto a 11 
de Abril de 1911, tendo como requerente Adelaide de Jesus Silva. Como 
podemos observar nos desenhos do projecto de licenciamento (anexo 
1.8), o projecto contempla a construção de 4 retretes, duas no final da 
fiadas de casa no limite norte, e outras duas encostadas ao muro no 
limite norte, mas já na parte do logradouro que, através dos muros de 
divisão, se deduz que pertenceria à fiada de casas no limite sul. A partir 
destes dados, podemos deduzir que, embora o actual lote se encontrasse 
dividido, pela presença de duas entradas e dos vestígios dos muros de 
divisão, constituindo duas ilhas distintas, estas pertencessem à mesma 
proprietária, Adelaide Silva. 

Através da licença de obra n.º 252/1921 (anexo 1.9 e 1.10), apresentada 
por Adelino Ferreira dos Santos à Câmara Municipal do Porto a 24 de 
Abril de 1921, para a ampliação do prédio situado na Rua João de Deus, 
314, Porto, correspondente à “casa do polícia”, confirmamos que a parte 
tardoz da habitação foi realizada posteriormente à construção da ilha. 
Embora haja um desfasamento de 10 anos entre esta licença e a licença 
realizada por Adelaide Silva em 1911, supomos que, de facto, a “casa do 
polícia” funcionou de forma autónoma em relação ao resto da ilha. Ao 
compararmos os desenhos da licença para a ampliação da “casa do polícia” 
e o existente actualmente, verificamos que, embora o projecto tenha sido 
aprovado, a ampliação não respeitou o mesmo, ou seja, a ampliação foi 
realizada mas não de acordo com o projecto de licenciamento. 

Pelo facto de a ampliação executada ter uma menor área do que a 
ampliação prevista no projecto, supõe-se que o motivo tenha sido a falta 
de recursos financeiros. No entanto, é apenas uma suposição que pela 
a ausência de mais dados documentais relativos a este processo, não foi 
possível confirmar. Pelo facto de não corresponderem ao construído 
e ser visível a falta de rigor métrico e geométrico, utilizaram-se estes 
desenhos apenas para a formulação do enquadramento histórico, e não 
para o projecto. Ainda relativamente à “casa do polícia”, verificamos a 
existência da licença de obra n.º1339/1923, para “substituir telha, caiar 
e pintar”, requerida por António Matos em 1923, mas subscrita por 
Avelino Ferreira dos Santos, que surge como proprietário. A partir desta 
informação, deduzimos que a habitação estaria alugada, tal como as 
restantes habitações da ilha.

De facto, não é possível reconstituir totalmente aquela que foi a evolução 
da ilha ao longo do tempo. No entanto, as informações recolhidas, em 
especial os desenhos de projecto de licenciamento disponíveis no Arquivo 
Histórico do Porto, permitem-nos estabelecer algumas conclusões que se 
demonstraram bastante úteis na análise e na aproximação e interpretação 
da ilha.



52

FIG. 43
Planta de enquadramento 

urbano | escala. 1 .2000
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Enquadramento urbano

A ilha seleccionada para objecto de estudo e projecto para a presente 
dissertação localiza-se na Rua João de Deus, nº 306, 310, 314, 318 e 322, 
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

Localiza-se a cerca de 800 metros da rotunda da Boavista e da Estação de 
Metro de Francos, e a cerca de 300 metros da intersecção com a Avenida 
da Boavista. 

Situa-se num lote de aproximadamente 19 metros de frente por 77 metros 
de profundidade, com uma área total de 1445m2. A cércea é definida por 
uma habitação de classe média do séc. XIX,  conhecida como a “casa 
do polícia”, pelo facto de o último habitante ter sido precisamente um 
polícia, que por sua vez é ladeada por duas filas de habitações operárias, 
organizadas ao longo de dois corredores, sendo a fila a norte constituída 
por 4 habitações e a fila a sul constituída por 17 habitações. 

Ao contrário da generalidade das tipologias de ilhas, a entrada faz-se por 
dois corredores, um de 1,60 metros de largura e outro com 1,70 metros, 
que se situam entre a “casa do polícia” e as habitações operárias. Supõe-
se que a presença de dois corredores se deva ao facto de, inicialmente, o 
lote estar dividido em dois, e, possivelmente, pertencer a proprietários 
distintos. Através dos vestígios de alguns muros de divisão presentes 
no interior do logradouro, da disposição das construções informais 
destinadas a arrumos e através da presença de dois núcleos de instalações 
sanitárias,  supõe-se então que neste lote funcionariam duas ilhas 
independentes entre si. 

No interior do logradouro encontramos as instalações sanitárias, anexas 
a uma habitação, já em estado avançado de degradação. Encontramos 
ainda outra habitação, em estado de ruína, anexa à “casa do polícia”, que, 
por sua vez, possui uma segunda habitação no sótão, cuja entrada se faz 
pela fachada norte da habitação.  

A posição relativa a edifícios vizinhos difere entre os dois limites. No 
limite Noroeste, as habitações não estão em contacto com nenhum corpo 
edificado, enquanto que no limite Sudeste as habitações encontram-se 
em contacto com a parede tardoz de habitações, também pertencentes a 
uma ilha. 

A ilha encontra-se numa zona da cidade onde a presença das ilhas ainda 
é bastante notável. De facto, se compararmos a cartografia actual com a 
cartografia do séc. XIX, verificamos que, as unidades industriais foram 
desaparecendo, assim como alguns edifícios habitacionais, dando lugar a 
edifícios destinados a equipamentos e serviços, enquanto as ilhas foram 
resistindo e ocupando lugar no tecido urbano.
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FIG. 44
Desenhos de levantamento do 
existente. Planta do piso térreo

0 5

FIG. 45
Desenhos de levantamento do 

existente. Planta do segundo 
piso

0 5

FIG. 46
Desenhos de levantamento do 
existente. Alçado da Rua João 

de Deus.
0 5

FIG. 47
Desenhos de levantamento do 

existente. Perfil  longitudinal

0 5

FIG. 48
Desenhos de levantamento do 

existente. Perfil  longitudinal

0 5

FIG. 49
Desenhos de levantamento do 

existente. Perfil  longitudinal

0 5
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Do programa

Programa

O programa existente é predominantemente habitacional, com a 
excepção do piso térreo da casa 1 da fila a norte, com o acesso pelo 
322. Pelos vestígios recolhidos no lugar, verificou-se que no piso térreo 
desta habitação existiu uma mercearia, o “Pomar”, ocupando parte 
do piso térreo, sendo que a outra parte destina-se a uso habitacional. 
Pela materialidade da parede de divisão do piso térreo deste fogo, uma 
parede em PVC, supõe-se que foi posterior à construção da ilha, ou seja, 
não estava previsto desde o início, sendo que, inicialmente a habitação 
ocuparia todo o piso térreo.

Variações tipológicas

As maiores variações tipológicas observam-se entre a “casa do polícia” e  
as habitações operárias, que, como pudemos constatar no enquadramento 
histórico, foram sofrendo algumas mutações ao longo do tempo.

Relativamente à “casa do polícia”, constitui uma tipologia comum na casa 
portuense. Não segue o modelo de casa burguesa, sendo uma habitação 
de um só piso, com sótão. Possui uma entrada no eixo longitudinal, com 
corredor central com acesso a 4 quartos. No limite tardoz encontramos a 
cozinha e o que pensamos ser a sala de jantar. Estas divisões constituem 
a organização inicial da habitação, como podemos verificar nos desenhos 
do projecto de ampliação de 1921 (anexo 1.9 e 1.10).  A ampliação existente, 
que, como já referimos anteriormente, não corresponde ao projecto de 
licenciamento que deu entrada na Câmara Municipal do Porto em 1921, 
e contém umas instalações sanitárias e um espaço que se supõe que se 
destinaria a lavandaria. 

Outra transformação que não está prevista no projecto de licenciamento 
de 1921, é a adaptação de um dos quartos, o quarto junto à cozinha, para a 
formação de uma habitação independente, com acesso pelo corredor 318. 
Aqui, o espaço que anteriormente fazia parte da “casa do polícia”, deu 
lugar ao piso térreo de uma habitação, com uma escada e uma cozinha, 
com continuidade para o sótão da “casa do polícia”, onde se localiza o 
quarto. Não existe informação que permita determinar o ano exacto 
desta transformação, no entanto, através da informação concedida pelos 
proprietários, percebemos que o último habitante desta casa faleceu há 
cerca de 5 anos, momento em que abandonou a habitação. Supõe-se que 
habitaria esta casa desde os anos 80(anexo 2.15).
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FIG. 50
Paredes resistentes em 

alvenaria de granito. 
Aparelhamento da pedra à 

vista pelo exterior

FIG. 51
Cobertura inclinada com 

acabamento em  telha, já 
em avançado estado de 

degradação. Ao fundo, pode 
observar-se os caixilhos 

em alumínio com estores 
exteriores de sombreamento, 

inseridos posteriormente.

FIG. 52 
Caixilho em madeira, 

provavelmente o original 
desde a construção da 

habitação

FIG. 53
Caixilho em alumínio, 

introduzido num momento 
posterior à construção da 

habitação.

FIG. 54
Interior de uma das 

habitações, Pavimento em 
betão, paredes rebocadas e 
pintadas e azulejo cerâmico 

em alguns pontos. 

FIG. 55
Interior da “casa do polícia”. 

Pavimentos em soalho de 
madeira ou betão.  Paredes 
rebocadas e pintadas. Vãos 

interiores  e rodapé em 
madeira, 



57

Da construção
Caracterização construtiva

A nível construtivo, “a casa do polícia” apresenta uma estrutura típica 
da casa de classe média do Porto, com paredes portantes de alvenaria 
de pedra de granito que variam entre os 25cm e os 38cm nas paredes 
interiores e exteriores, respectivamente, e cobertura de 3 águas com 
estrutura de madeira e acabamento em telha cerâmica e algeroz de 
recolha das águas pluviais. Na fachada virada para a rua, verificamos a 
presença de uma platibanda. No acrescento no limite tardoz, a cobertura 
é feita com chapa metálica. Os tectos são em estuque, com a excepção do 
acrescento no limite tardoz onde o acabamento faz-se em telas de pvc. 

As paredes interiores encontram-se rebocadas e pintadas, com rodapé em 
madeira pintada no corredor. Todas as paredes que não são estruturais são 
feitas em tabique e também estão rebocadas e pintadas, com a excepção 
da cozinha e das instalações sanitárias, onde parte das paredes estão 
revestidas a azulejo cerâmico. 

Os caixilhos existentes variam entre si, que a nível de material, quer 
a nível de desenho. A porta da rua é uma porta em madeira pintada, 
com duas folhas de abrir e bandeira envidraçado, com grade metálica de 
protecção da bandeira (anexo 2.1). Ainda no alçado da rua temos duas 
janelas de peito (anexo 2.23), com caixilharia em madeira pintada, com 
duas folhas de abrir e bandeira e portadas interiores em madeira pintada 
fixadas à ombreira. 

Os vãos interiores de acesso aos quartos, cozinha e zona de estar/jantar 
(anexos 2.20, 2.21 e 2.26) possuem porta de madeira pintada, com duas 
folhas de abrir e bandeira envidraçada. Num dos quartos e na cozinhas 
existem duas pequenas janelas, de uma folha, de madeira pintada (anexo 
2.24 e 2.28). Na parede divisória entre a cozinha/zona de jantar/zona de 
estar e o acrescento, temos uma porta de duas folhas em madeira pintada 
e uma janela de guilhotina de madeira pintada (anexo 2.27). Ainda neste 
acrescento, na parede de divisão da instalação sanitária, encontramos 
uma porta de uma folha, de madeira pintada e uma janela de duas folhas, 
também de madeira pintada (anexo 2.29). Na parede oposta existe um 
portão de chapa, de acesso ao corredor nº310 (anexo 2.25). Por fim, na 
parede que divide o acrescento da habitação e o logradouro (anexo 2.30) , 
encontramos uma porta de uma folha, de madeira pintada, com um vidro, 
e uma janelas de duas folhas, também de madeira pintada e envidraçada.

O pavimento da habitação é feito em soalho de madeira nos quartos e 
corredor, enquanto o pavimento da cozinha, espaço de jantar/estar e 
acrescento é feito em betão, sem acabamento. 

As habitações operárias são genericamente idênticas entre si a nível 
construtivo, variando apenas de dimensões e acabamentos. A nível 
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FIG. 56 
Degradação dos caixilhos de 

madeira

FIG. 58
Degradação da estrutura da 
cobertura, revestimentos e 

caixilharia

FIG. 57 
Queda do acabamento do 

revestimento exterior

FIG. 60
Queda do revestimento 

interior

FIG. 61 
Degradação do pavimento 

interior em soalho de madeira

FIG.59 
Degradação da estrutura da 
cobertura, revestimentos e 

caixilharia
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estrutural estamos perante uma estrutura de paredes resistentes em 
alvenaria de pedra de granito, com uma espessura média de 30cm, 
podendo variar entre 25cm e 35cm. A cobertura e tradicional inclinada, 
de uma água, com estrutura de madeira. O acabamento da cobertura 
é feito com telha cerâmica e caleira exterior ou chapa. As caixilharias 
divergem bastante de casa para casa. Algumas possuem um sistema de 
caixilharia de batente em madeira, com vidro simples incolor, enquanto 
as restantes possuem caixilhos em alumínio, de batente ou de correr, 
também com vidro simples incolor, muito provavelmente substituídas no 
período posterior à sua construção. Na maioria das habitações verificamos 
o acrescento de um coberto de acrílico junto à entrada com estrutura 
metálica (anexo.28).

A nível de pavimento interior, verificamos, geralmente o pavimento 
térreo em  betão e o pavimento do piso superior em soalho de madeira. As 
paredes são rebocadas e pintadas, com a excepção da zona da bancada da 
cozinha, que, normalmente, é revestida a azulejo cerâmico (anexo 2.16), 
assim como as instalações sanitárias, quando estas existem no interior das 
habitações (anexo 2.18).

Estado de conservação

De facto, grande parte das habitações encontram-se em mau estado, e 
outra parte já em estado de ruína (fig 65).

A nível de anomalias, estas são comuns a praticamente todas as habitações 
da ilha. De um modo geral, verificamos a presença de fungos, quer no 
pavimento, quer nas paredes, queda dos revestimentos, descascamento 
das tintas (fig. 65), fissuração, humidade por infiltração, e degradação das 
estruturas do soalho (fig. 61) e coberturas de madeira. Estas anomalias são 
causadas pelo envelhecimento dos materiais, caixilharias e coberturas, e 
logicamente, pela ausência de manutenção. 

Relativamente às paredes estruturais, a principal anomalia é a sua 
fissuração, que pode dever-se a uma irregularidade nas fundações. Nas 
paredes que são revestidas a reboco, verifica-se, em muitos casos, a queda 
do revestimento, que pode dever-se à má qualidade do mesmo, a sua má 
aplicação ou ainda a falta de qualidade do suporte. Observa-se a ainda a 
presença de fungos e bolores, que pode dever-se à fraca exposição solar 
de algumas paredes.

Relativamente aos caixilhos, os de madeira estão em muito mau estado 
de conservação, enquanto os de alumínio se encontram em relativo bom 
estado, embora não possuam muita qualidade a nível de isolamento 
térmico e acústico. 

Os pavimentos interiores em soalho de madeira encontram-se 
maioritariamente em muito mau estado, devido à humidade que leva 
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 Semi-ocupado   Desocupado

 Mau estado  Muito mau estado

FIG. 64 
Estado de ocupação ds 
habitações

FIG. 65 
Estado de conservação das 
habitações
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 Ruína
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FIG. 62 
Divisão actual das habitações 
- números de porta existentes

FIG. 63 
Divisão actual das habitações 
- números de identif icação de 
cada fogo
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à degradação do soalho e da sua estrutura. Onde existem pavimentos 
cerâmicos, estes encontram-se também em mau estado, com peças 
partidas e muito desgastadas. Quando estamos presentes um pavimento 
interior em betão, sem acabamento, este encontra-se regra geral, em bom 
estado, embora desgastado. No entanto, não apresenta condições de 
conforto térmico e visual desejáveis para um pavimento interior de uma 
habitação.

O pavimento exterior, em betão,  encontra-se também em mau estado. 
Devido às grandes oscilações de temperatura e humidade a que está 
sujeito, verifica-se um grande número de fissuras. Verifica-se ainda a 
presença de fungos e bolores, essencialmente nas partes do pavimento 
que têm fraca exposição solar.

Embora consigamos identificar algumas tentativas, por parte dos 
inquilinos, em realizar algumas acções de manutenção nas suas 
habitações, verificamos que, de um modo geral, há anomalias que só 
poderão ser resolvidas com a total substituição do elemento construtivo. 
Tomando como exemplo as coberturas, nenhuma cobertura de nenhuma 
habitação se encontra em estado de conservação suficientemente bom 
para ser possível a sua reparação, sendo necessária a sua total substituição.

Consequência ou talvez motivo do estado de conservação da ilha, esta 
encontra-se praticamente desabitada, sendo que duas casas se encontram 
ocupadas permanentemente e uma fracção encontra-se semi-ocupada, 
ou seja, o inquilino continua a alugar a casa, mas não a utiliza como 
habitação permanente. De acordo com os actuais habitantes, baixa 
taxa de ocupação deve-se, essencialmente à falta de investimento por 
parte dos proprietários na conservação das habitações, e na falta de 
capacidade financeira por parte dos inquilinos  para proceder à reparação 
e manutenção das habitações e dos espaços comuns.
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03. Entre a memória e a transformação
Proposta de intervenção

FIG. 66 
Fotomontagem do alçado da rua 
com a proposta de intervenção
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FIG. 67
Fotografia  de parte do alçado a 

partir da Rua João de Deus.
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63. SANDINO,  Fernando 
Villanueva, Construir sobre 
el Passado. In MENDES, 
Manuel, Baixa Portuense- Pura 
Representação. In Coord. 
MENDES, Manuel, Porto 2011 - 
Regresso à Baixa. Porto, FAUP 
Publicações, 2000

A arquitectura, tanto ciência impura, felizmente, como técnica imprecisa, 
recorre a uma e outra; com a cidade do passado, pedras e memórias; com 
as aspirações do presente, vai dando os passos para conformar essa cidade 
do futuro que só poderá ser perfeita num futuro mais longínquo. 63

A proposta de intervenção surge a partir de uma ideia que navega entre 
a memória e a transformação. Quando analisamos, e mais do que isso, 
interpretamos a circunstância a intervir, reconhecemos nela diversos 
valores, desde o seu valor histórico, a sua relação com o tecido urbano 
e as dinâmicas urbanas, somos capazes de analisar e interpretar as suas 
características formais, funcionais e construtivas, mas, somos também 
capazes de reconhecer o seu valor na construção da memória e da 
identidade da cidade. 

A partir deste reconhecimento e da valorização da importância da 
memória do que foi a ilha, com todas as suas mutações, apresentamos a 
proposta de intervenção assim como o processo que se desenvolveu em 
torno do desenho da presente proposta.

No entanto, não se pode confundir memória com nostalgia. Aceita-se 
o valor da memória como parte integrante do projecto, mas admiti-
se e deseja-se que o projecto admita a transformação. Mais do que 
desenhar com o passado, desenha-se com o presente e com as aspirações 
e necessidades que ele nos apresenta. Integrar o passado e a memória 
no projecto não significa que não haja espaço a transformações. Se os 
espaços da ilha foram sofrendo diversas mutações ao longo do tempo, 
procurando adaptar-se, com os meios disponíveis, às necessidades dos 
seus habitantes, esta constitui uma nova transformação, que procura 
responder a um novo tempo e a uma nova circunstância.

Deste modo, a presente proposta de intervenção procura integrar e 
respeitar a memória e a circunstância presente do objecto de estudo, mas 
foca-se essencialmente no seu processo de transformação, procurando 
responder às aspirações do cliente e aos novos modos de habitar da 
cidade contemporânea.
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FIG. 68 
Divisão actual das habitações
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64. ISAC,  Angel, Duas 
Décadas de Cultura e Política 
de Reabilitação,  In MENDES, 
Manuel, Baixa Portuense- Pura 
Representação. In Coord. 
MENDES, Manuel, Porto 2001 - 
Regresso à Baixa. Porto, FAUP 
Publicações, 2000. p.17

Da estratégia de intervenção

Já não se trata de nenhuma espécie de “malditismo” que impeça o 
exame e a solução dos problemas da cidade, mas sim a tentativa de 
extremar o pensamento que possibilite à arquitectura, sem restrições à 
sua contemporaneidade, intervir no processo histórico que dá forma às 
cidades, com o conhecimento suficiente dos valores que elas encerram.64

Quando se parte para a definição uma estratégia de intervenção 
para a ilha em questão, considera-se fundamental a definição de uma 
estratégia de intervenção clara e estruturada, delineada em conjunto 
com os requerentes, de acordo com os princípios definidos e tendo em 
consideração todas as condicionantes que definem esta circunstância.

A estratégia de intervenção guia-se, essencialmente, por dois princípios: 
o respeito pela identidade desta ilha e do que ela foi, mas, em simultâneo, 
pela capacidade do que ela pode ser no futuro e como pode passar a 
responder à realidade ou ás realidades do habitar contemporâneo. Ou 
seja, por um lado pretende-se recuperar e manter os elementos pré-
existentes como a estrutura base e dos elementos construtivos em relativo 
bom estado de conservação, e, por outro lado, damos espaço para que se 
dê uma transformação. Deste modo, não se trata de uma recuperação mas 
sim de uma transformação.

A questão da flexibilidade é também uma das premissas determinantes 
para o projecto. Tendo em conta a diversidade do habitar contemporâneo 
e as mutações que tem sofrido ao longo do tempo, considera-se 
fundamental garantir alguma versatilidade nas habitações propostas. 

(...) a adição de novos elementos ou partes deve traduzir o seu tempo, 
garantindo assim a distinção entre o que é novo em relação ao antigo e 
evitando o mimetismo (...) mas também soluções dissonantes. 65

Outra das questões importantes para a estratégia de intervenção é a 
relação entre o novo e o antigo. De facto, e como é referido no texto 
supracitado, considera-se, a partir da presente estratégia de intervenção, 
que, quando adicionados novos elementos, seja clara a sua distinção em 
relação ao pré-existente. 

Ainda dentro desta questão do novo e do antigo, considera-se desejável 
a manutenção de elementos pré-existentes, desde que estes se encontrem 
em relativo bom estado de conservação ou com capacidade de serem 
recuperados, e, acima de tudo, desde que não comprometam o desenho 
das habitações e adaptação do existente às necessidades e exigências 
actuais do habitar.

65 . TEIXEIRA, Joaquim 
José Lopes. Salvaguarda 
e valorização do edificado 
habitacional da cidade 
histórica. Metodologia de 
intervenção no sistema 
construtivo da Casa 
Burguesa do Porto. Tese 
de Doutoramento. Porto: 
Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 2014. 
p.569
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FIG. 70
Tabela descritiva das fracções 
propostas e respectivas áreas

FRACÇÃO TIPOLOGIA ÁREA BRUTA ÁREA ÚTIL

1
Tipo B 70 m2 52 m2

2
Tipo B 64 m2 50 m2

3
Tipo B 63 m2 49 m2

4
Tipo B 63 m2 49 m2

5
Tipo A 45 m2 32 m2

6
Tipo A 45m2 32 m2

7
Tipo B 66 m2 49 m2

8
Tipo C 83 m2 62 m2

9
Tipo C 78 m2 58 m2

10
Tipo C 76 m2 57 m2

11
Tipo C 83 m2 61 m2

12
“Casa do polícia” 152 m2 95 m2

12A
“Casa do polícia” - 15 m2

12B
“Casa do polícia” - 15 m2

13
Tipo A 42 m2 28 m2

14
Tipo A 44 m2 31 m2

15 Tipo A 42 m2 28 m2

16 Tipo B 56 m2 38 m2
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Programa

Relativamente ao programa, partimos, em primeiro lugar, para a análise 
do programa actual e verificar se continua a responder às necessidades 
da cidade contemporânea. Considera-se fundamental contemplar as 
aspirações do proprietário, ao mesmo tempo que se procura construir 
aquilo que poderá ser o entendimento e as necessidades dos potenciais 
habitantes da ilha. Trata-se de definir um programa que seja capaz de 
conciliar diversos modos de habitar. 

De acordo com o trabalho desenvolvido com os requerentes, pretende-
se que o programa contemple habitantes como pequenas famílias, e 
regime permanente,  mas também estudantes, trabalhadores e turistas, 
em regime temporário (fig. 69). 

O programa definido propõe a transformação das 23 habitações em 16 
habitações. Estas 16 habitações, no seguimento daquela que é a estratégia 
de intervenção anteriormente definida, , possuem tipologias e dimensões 
distintas (fig.70).  Propõe-se deste modo 5 habitações do tipo A, que 
correspondem a estúdios T1 destinados a estudantes ou trabalhadores e 
regime temporário, ou ainda a turistas. Depois, propõe-se 5 habitações 
do tipo B, que correspondem igualmente a estúdios T1, com maiores 
dimensões, que, para além dos estudantes ou trabalhadores, em regime 
temporário, permite também alojar pequenas famílias em regime 
permanente. Propõe-se ainda  4 habitações do tipo C, que resultam 
da junção de dois módulos de habitação existentes, e correspondem 
a habitações unifamiliares T1/T2, destinados a famílias em regime 
permanente.

Relativamente ao programa para a “casa do polícia”, pensou-se, 
inicialmente, numa única habitação, tipologia T3, para famílias em 
regime permanente. No entanto, e ao longo do processo de projecto, 
surgiu a ideia de permitir que os dois quartos do piso inferior pudessem 
ser individualizados. Deste modo, a “casa do polícia” pode funcionar 
como uma única habitação T3, em regime permanente, ou, se necessário, 
funcionar como uma habitação T1, onde os dois quartos funcionam 
como estúdios-dormitório, em regime temporário. Esta possibilidade 
cria-se apenas com a criação de uma porta no corredor de acesso, que 
permite individualizar estes como é possível observar  nos desenhos de 
projecto (anexo 4). 

A diversidade de tipologias e regimes de ocupação, presentes neste 
programa, prende-se com os parâmetros definidos na estratégia de 
intervenção e das intenções definidas pelos requerentes, que, não 
se tratando de uma reabilitação para habitação própria, pretendem 
um programa versátil que possa responder às várias características e 
necessidades da procura existente.
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FIG. 72 
Planta e alçado de vermelhos 
e amarelos. Plano geral 
de demolições (a amarelo) 
e novas construções (a 
vermelho).

0 5

FIG. 71 
Planta de vermelhos e 
amarelos. Plano geral de 
demolições (a amarelo) 
e novas construções (a 
vermelho).

0 5
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Acções gerais

As acções gerais pautam-se, como já foi referido, pela manutenção dos 
elementos que se encontrem em razoável estado de conservação ou  
que sejam susceptíveis de recuperação, e que permitam responder ao 
programa e às exigências definidas na estratégia de intervenção.

Relativamente ao espaço do logradouro, propõe-se a demolição e remoção 
das construções informais, como os arrumos e instalações sanitárias e a 
demolição dos muros existentes no interior do logradouro. 

No que diz respeito à estrutura, propõe-se manter a localização das paredes 
portantes e dos vãos. Excepcionalmente, parte-se para a demolição 
de paredes de fachada recuadas, das paredes divisórias interiores e de 
algumas paredes de meação entre fogos para permitir a junção de dois 
fogos, originando um fogo maior. Embora se mantenham todos os vãos, 
com as suas distintas dimensões, que compõe o alçado da ilha, em alguns 
casos será necessário subir cotas de soleira e padieira, de modo a que 
os vãos estejam compatíveis com as cotas de pavimento. Pontualmente, 
serão também acrescentados vãos e alterada a largura de alguns vãos, nos 
casos em que os vãos existentes e as suas dimensões não sejam capazes 
de satisfazer as necessidades de iluminação dos espaços. Os caixilhos são 
substituídos por caixilharia de alumínio com corte térmico e vidro duplo, 
de uma folha, sistema oscilo-batente OT da Sosoares, com a excepção de 
alguns vãos na “casa do polícia”, onde se utilizam caixilhos de correr e 
de batente.

As coberturas existentes são substituídas por coberturas inclinadas, de 
uma água nas habitações tipo A, B e C e de três águas na “casa do polícia”. 
A estrutura das coberturas será em madeira e o acabamento em telha 
lusa. Nos revestimentos exteriores, que se encontram na sua generalidade 
em muito mau estado de conservação, utiliza-se o sistema ETICS, que 
permite regularizar, isolar e impermeabilizar as paredes. Isto aplica-se a 
todas as habitações, com a excepção da “casa do polícia”, onde se aplica 
isolamento pelo interior, de modo a manter a fachada existente. No 
interior aplica-se gesso cartonado, com isolamento em lã de rocha, que 
funciona como isolamento térmico no caso de se localizar nas paredes dos 
limites do lote, ou como isolamento acústico no caso de se localizarem 
nas paredes de meação entre fogos ou nas paredes divisórias interiores 
de cada fogo.  Relativamente aos pavimentos, são criadas pendentes 
para o escoamento das águas e introduzido um novo acabamento em 
lajetas de betão. No interior das habitações os pavimentos existentes são 
substituídos por soalho de madeira de pinho maciço, com a excepção de 
algumas instalações sanitárias onde se utiliza microcimento.  A estrutura 
dos pisos será executada com vigas de madeira, que ficarão à vista, tal 
como acontece na estrutura da cobertura.
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FIG. 73
Diagrama alusivo ao processo 

FIG. 74
Desenho de processo de 

reunião com os requerentes, 
realizada a  10.05.2016
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Do processo

O processo de projecto desenvolve-se, essencialmente, em dois elementos: 
por um lado espera-se que se responda a uma determinada necessidade, 
numa determinada circunstância e com um conjunto de condicionantes, 
e, por outro lado, espera-se que convoquemos e trabalhemos com aquilo 
que é a nossa experiência, o nosso entendimento e visão do mundo, 
da cidade, da sociedade, todas as nossas viagens, livros, devaneios, 
inquietudes e preocupações.

O primeiro elemento do processo, talvez um dos mais importantes, trata-
se das visitas à ilha e do reconhecimento da circunstância de estudo e 
de projecto. Foram necessárias várias visitas, em momentos distintos 
e com propósitos também distintos. A primeira visita deu-se em Julho 
de 2015, mesmo antes de se inciar formalmente a presente dissertação.
Foi possível uma primeira aproximação, conhecer a organização da ilha, 
os aspectos morfológicos, tipológicos e construtivos, o seu estado de 
conservação geral, ao mesmo tempo que foi possível conhecer os poucos 
moradores que ainda lá habitam e uma primeira conversa com o cliente. 
Estes dois momentos, a conversa com os moradores e a conversa com o 
cliente, foram determinantes para o início deste projecto: a partir daquele 
momento soube que estava encontrado o objecto de estudo e projecto 
para a esta dissertação.

As visitas seguintes foram sendo cada vez mais frequentes, ou porque era 
preciso “medir aquela porta”, ou porque era preciso “fotografar aquela 
casa”, enquanto ia, dia após dia, envolvendo cada vez mais naquela 
realidade complexa e inquietante. 

Relação com o requerente

O contacto com clientes reais, com imposições e condições reais, tornou-
se bastante enriquecedor e determinante durante o processo de projecto. 

Apesar de programa de reabilitação não ser para habitação própria, 
os modos de habitar e as rotinas dos requerentes não influenciaram 
directamente o projecto. No entanto, existiu, ao longo do processo, 
uma ideia clara para a ilha: a sua reabilitação, com o aproveitamento 
do máximo de elementos em razoável estado de conservação, e a sua 
rentabilização, a nível de número de fogos disponíveis. Existiu também 
uma ideia de que a sua reabilitação aconteceria de forma faseada, para ser 
possível ir recuperando o investimento.

O processo de relação e de desenho com o cliente foi portanto pacífico e 
entusiasmante, essencialmente nas diversas visitas realizadas à ilha e nas 
reuniões de discussão do projecto.
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FIG. 76  (esquerda) 
Regulamento do Plano 

Director Municipal do Porto 
com anotações da reunião 

com o Arq. pedro Baganha, na 
Câmara Municipal do Porto, 

realizada a 22.02.2016

FIG. 75 
Esquema de formulação de 
hipóteses de interpretação 

do Plano Director Municipal 
do Porto. Preparação para 

a  reunião com o Arquitecto 
Pedro Baganha, na Câmara 

Municipal do Porto, realizada a 
22. fev.2016

FIG. 77 (direita)
Documento explicativo do 

processo de candidatura  a 
habitação social, fornecido 

por Ana Carvalho, assistente 
social da Junta de Freguesia 

de Ramalde, em reunião 
realizada a 9.10. 2015
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Relação com a legislação

A questão da legislação foi também determinante para o desenvolvimento 
do projecto. Durante o processo de desenho, estudou-se a possibilidade 
de nova construção, que seguisse o alinhamento do corpo de habitações 
operárias do corredor nº318. Para isso, analisou-se as imposições 
regulamentares para construção nova, desde o Plano Director Municipal 
ao RGEU. Relativamente ao Plano Director Municipal, surgiram algumas 
dificuldades de interpretação, que, na reunião com o Arquitecto Pedro 
Baganha, Adjunto da Vereação no Pelouro do Urbanismo da Câmara 
Municipal do Porto, conseguimos esclarecer. De facto, não é possível 
a nova construção para além do alinhamento de tardoz, uma vez que o 
construído já perfaz os 20% da área compreendida entre a fachada de 
tardoz e o limite posterior do  lote (fig.75).

Para além desta questão, verificamos que, se fosse possível a construção 
nova no interior do logradouro, teria que ser aplicado o RGEU 
(Regulamento Geral das Edificações Urbanas), que não é compatível 
com a profundidade dos edifícios cujo alinhamento seria necessário 
seguir. Deste modo, e uma vez que o projecto consiste na reabilitação 
do edificado existente, aplica-se o RERU (Regime Excepcional de 
Reabilitação Urbana).

Relação com outras disciplinas

A relação com outras disciplinas  adquiriu também um papel importante 
ao longo do processo de projecto. 

O contacto com a área da acção social surgiu pelo facto de, nas várias visitas 
à ilha, ser clara a percepção de que, uma das famílias, habita numa casa, 
a casa 6A do corredor 310, sem as mínimas condições de habitabilidade 
e em muito mau estado de conservação. Deste modo, e porque o 
arquitecto, como ser social, deve estar atento a este tipo de situações, e 
uma vez demonstrada vontade, por parte dos inquilinos, de requerer uma 
habitação camarária, solicitou-se uma reunião com a assistente social Ana 
carvalho, na Junta de Freguesia de Ramalde. De facto, percebemos que 
o casal já haveria iniciado o processo de candidatura. Mesmo assim, foi 
solicitado que o grau de degradação da habitação e perigo para os utentes 
fosse notificado como muito grave, uma vez que o estado de degradação 
da habitação teria avançado substancialmente após a última visita dos 
técnicos da Domus Social. Deste modo, foi possível, em conjunto com 
a assistente social Ana Carvalho e os técnicos da Domus Social, avançar 
com o processo, sendo que até à data o casal já foi notificado de que a sua 
candidatura a habitação camarária foi aceite.



76

FIG. 78
Fotomontagem a partir do 

logradouro, com a proposta de 
intervenção
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Da proposta de intervenção

O resultado final do projecto será uma nova base que não é nem o reflexo 
da preexistência nem da nova sobreposição. (...) Não se trata aqui de 
escolher entre a inovação ou a tradição, mas sim de trabalhar os seus 
limites equilibradamente. 66

Partimos agora para a proposta de intervenção, que procura ser uma 
síntese das aspirações do cliente, e, ao mesmo tempo, do entendimento 
pessoal acerca da circunstância do objecto de projecto e de todos os 
elementos que o conformam. Nesta proposta de intervenção, procuramos 
integrar que as exigências do cliente, como as exigências legislativas e 
normativas aplicáveis à ilha em questão.

Conjunto

c) O alinhamento da fachada de tardoz do corpo dominante do edifício é 
o definido pelo alinhamento do corpo dominante dos edifícios a manter 
nessa frente urbana; 67

h) Admite-se a edificação ao nível do piso térreo para além da fachada 
de tardoz do corpo dominante, até 20% da área compreendida entre esta 
fachada e o limite posterior do lote; 68

A proposta de intervenção em relação ao conjunto parte da ideia de 
manter o máximo dos elementos pré-existentes, de modo a manter 
presente a ideia de ilha, com sua identidade e unidade que a caracteriza.

Pelo facto de constituírem modelos distintos, optou-se por criar dois 
modos de intervenção para as habitações operárias e para a “casa do 
polícia”, sendo que as duas filas de habitações operárias funcionam 
constituem a regra e a repetição, e a “casa do polícia” constitui o elemento 
de excepção. 

Propõe manter-se a relação do conjunto com a topografia, sendo que a 
diferença de cotas se vence de habitação para habitação, ou seja, estabiliza-
se uma cota para cada fogo, e esta adaptação à topografia é feita entre 
cada uma das casas. Deste modo, a alteração das cotas do pré-existente é 
mínima, e garante-se que cada habitação estabilize numa cota. Na “casa 
do polícia” manteve-se também esta adaptação à topografia existente, tal 
como a pré-existência o faz. 

Relativamente aos vãos, procurou manter-se todos os vãos existentes, 
com a excepção da alteração das dimensões de alguns vãos das habitações 
onde os existentes não satisfaçam as necessidades de iluminação e 
ventilação, pelas suas exíguas dimensões. 

67. Câmara Municipal 
do Porto, Plano Director 
Municipal. Artigo 20º - 
Edificabilidade

66. JANECO, Carlos, Cidades 
Sobrepostas - Dois casos 
no Porto em processo de 
Reabiltação. Prova Final ara 
Licenciatura em Arquitecura, 
FAUP, 2008

68. Ibid.
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FIG. 79
Fotomontagem do logradouro 

interior com a proposta de 
intervenção 
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Arranjos exteriores

1 - O interior dos quarteirões destina-se a espaço verde afecto aos 
logradouros das parcelas confinantes com os arruamentos que definem o 
quarteirão ou à utilização colectiva. 69

i) A área do prédio não afecta à implantação de edifícios pode ser 
impermeabilizada no máximo de 10%, desde que não comprometa a 
existência de uma área permeável de 30% da área do prédio. 70

Relativamente ao espaço livre comum, a proposta foi bastante 
condicionada pelas condições determinadas no Plano Director Municipal 
em vigor, que define limites bastante restritos no que diz respeito à área 
de impermeabilização, estabelecendo um limite de 10%, e indica ainda 
que se destina a espaço verde. 

Deste modo, optou-se por eliminar os muros existentes de divisão do 
logradouro, assim como todas as construções informais destinadas 
a arrumos e as instalações sanitárias, sendo se propõe um logradouro 
constituído por uma grande área ajardinada e a repavimentação dos 
espaços exteriores pavimentados de acesso às habitações. 

Uma vez que, pelas limitações de edificabilidade impostas pelo Plano 
Director Municipal, não é possível dar continuidade à fileira de habitações 
no limite Norte do lote, propõe-se uma linha de árvores de pequeno 
porte, preferencialmente de fruto, que ajude a definir a linha do limite 
Norte e a produzir alguma sombra, criando também alguma diversidade 
de vegetação no logradouro.

 

70. Câmara Municipal 
do Porto, Plano Director 
Municipal. Artigo 20º - 
Edificabilidade

69. Câmara Municipal 
do Porto, Plano Director 
Municipal. Artigo 21º - 
Logradouros e interior dos 
quarteirões
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0 5FIG. 80
 Projecto geral - plantas do 
primeiro e segundo piso
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0 5FIG. 81
 Projecto geral - perfis 
longitudinais e transversais
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FIG. 82 
Célula tipo A

0 1
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Células

A opção pelo desenho de diversos tipos de células prende-se essencialmente 
por duas questões: primeiro, pelo programa, definido em conjunto com 
o cliente, que prevê a criação de diferentes tipologias de habitação, e, 
depois, pelo reconhecimento da importância da diversidade na definição 
e desenho das habitações, de modo a ir de encontro aos novos modos de 
habitar. 

A estes dois aspectos juntamos o facto de, pela importância de manutenção 
do máximo de elementos estruturais em bom estado de conservação, 
resultarem células com dimensões distintas.

Célula tipo A 

A célula tipo A, que corresponde a estúdios T1, representa o tipo de 
habitação de menores dimensões, destinada a estudantes ou trabalhadores 
em regime temporário. 

Estas células possuem entre 28 e 32 m2 de área, distribuída em dois pisos. 
No primeiro piso localiza-se a zona de estar e jantar, com uma pequena 
kitchenette, assim como a escada de acesso ao piso superior. No piso 
superior localiza-se a área de descanso, com uma pequena área de trabalho 
e arrumação. Ainda neste piso localiza-se uma instalação sanitária. 

As dimensões deste tipo de células são definidas pelas habitações já 
existentes, sendo mantidas todas as paredes limítrofes e de meação. Uma 
vez que se optou pela manutenção dos vãos existentes, e que no piso 
superior, nas habitações 13, 14 e 15, apenas existe uma abertura, propõe-
se a criação de uma clarabóia que ilumina a escada de acesso e o piso 
superior. 

Célula tipo B

A célula tipo B corresponde também a estúdios T1, embora possuam uma 
área maior, permitindo alguma versatilidade na habitação, que, embora 
se destine a estudantes ou trabalhadores em regime temporário, pode 
também acolher pequenas famílias, em regime permanente.

A área útil destas habitações variam entre 49 e 52 m2, distribuída em dois 
pisos. A nível de organização, tal como as células tipo A, no primeiro 
piso localiza-se o espaço comum de jantar e estar, assim como a escada 
de acesso ao piso superior, onde se localiza a instalação sanitária e o 
espaço de dormir. Neste piso localiza-se ainda espaço de arrumação e de 
trabalho. Tal como na célula tipo A, prevê-se uma clarabóia que ilumina 
a escada e o piso superior.
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FIG. 83 
Célula tipo B

0 1
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Célula tipo C

A célula tipo C corresponde a habitações destinadas a pequenas famílias, 
em regime permanente. No entanto, de modo a responder à estratégia 
geral e condições definidas no programa, este tipo de habitações foram 
desenhadas de modo a permitir alguma versatilidade. 

A área útil destas habitações varia entre 57m2 e 62 m2, distribuída em dois 
pisos, que resultam da junção de duas habitações da ilha pré-existente, de 
modo a ser possível uma célula com dimensões razoáveis para acolher 
pequenas famílias.

A opção por este tipo de habitações foi discutida e ponderada porque, 
por um lado, reduz substancialmente o número de fogos, e, por outro 
lado, implica a demolição de algumas paredes de meação que funcionam 
como elementos estruturais. No entanto, avançou-se com desenho desta 
tipologia pelo facto de se considerar importante a existência de um tipo 
de habitação de maiores dimensões, que possa alojar famílias em regime 
permanente.

A nível de organização, desenha-se a escada de distribuição a eixo, de 
modo dividir a habitação em duas partes e permitindo que os espaços de 
circulação se localizem entre estas duas partes, facilitando deste modo o 
sistema de circulação vertical e horizontal. 

No piso inferior localiza-se, numa das partes, a zona de cozinha que tira 
proveito do espaço inferior da escada para arrumação, com uma zona 
de refeições. Ainda neste piso localiza-se a zona de estar que pode ser 
individualizada, através da parede móvel, se for necessário ser utilizada 
como espaço privado de descanso. 

No piso superior propõe-se, num dos extremos, um quarto, com espaço 
de arrumação, e, no outro extremo uma instalação sanitária e um 
espaço de trabalho, que pode ser transformado num pequeno espaço de 
descanso. Tal como acontece no espaço de estar no piso inferior, o quarto 
e o espaço de trabalho/quarto podem funcionar de modo contínuo ou ser 
individualizados através das paredes móveis.

A utilização de paredes móveis permite espaços amplos e contínuos 
entre si, no caso de ser utilizado como T1. Quando necessário, é possível 
individualizar o espaço de trabalho e o espaço de estar, resultando num 
segundo quarto individual, e, ainda se necessário, utilizar o espaço de estar 
como espaço de dormir. Embora este tipo de habitação seja destinado a 
pequenas famílias, em regime permanente, pode também ser utilizado 
para estudantes e/ou trabalhadores em regime temporário.

A clarabóia de iluminação da escada utiliza-se também neste tipo de 
células, assim como a manutenção dos vãos existentes. 



86

FIG. 84 
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0 1



87

“Casa do polícia”

A casa do polícia constitui um modelo e tipologia distintos das restantes 
habitações da ilha, logo as características da intervenção serão igualmente 
distintas. 

Uma das questões que foram colocadas ao longo do processo de projecto 
tem que ver com as diversas transformações às quais a casa foi submetida. 
A partir do volume inicial, com os quatro quartos, cozinha e espaço 
comum, e corredor de acesso, foi acrescentado um volume com uma 
instalação sanitária e lavandaria. Posteriormente, um dos quartos foi 
individualizado, dando lugar a uma nova habitação, independente e com 
acesso pelo corredor 318, que ocupa parte do piso térreo da “casa do 
polícia” e parte do sótão. Aqui importava entender quais os elementos 
presentes desde o início e as alterações sofridas ao longo do tempo, como 
é descrito no capítulo anterior.

Outra das questões está relacionada com a organização actual, dimensões 
e estrutura da habitação,  e com a sua capacidade de responder às 
exigências do habitar contemporâneo.

A terceira condicionante está relacionada com a questão da economia, da 
manutenção dos elementos estruturais e construtivos que se encontrem 
em relativo bom estado de conservação, e ainda com as  premissas 
definidas na estratégia de intervenção.

A proposta de intervenção surge então a partir do organização inicial, das 
transformações decorridas ao longo do tempo, e das linhas orientadoras 
definidas na estratégia de intervenção. Embora se considere importante 
manter o máximo de elementos e o respeito pela organização inicial, 
abre-se espaço a transformações que permitam adaptar o existente às 
novas exigências do habitar e a uma estratégia que tem como uma das 
prioridades a versatilidade das habitações.

A partir da organização e programa existentes, propõe-se uma habitação 
com três quartos, organizada em dois pisos, onde dois dos quartos podem 
ser individualizados, o que permite, à semelhança das restantes habitações 
da ilha, alguma versatilidade no uso das habitações. Deste modo, e apenas 
com a introdução de uma porta no corredor de distribuição, a habitação 
pode funcionar com três quartos, ou apenas como um quarto no piso 
superior. Neste último caso, os dois quartos no piso térreo funcionam 
de modo autónomo da habitação principal, sendo uma espécie de 
dormitório/espaço de trabalho, com uma instalação sanitária individual 
para cada um dos quartos.

A nível de implantação, mantêm-se os limites e a área pré-existente, 
definido pelas paredes exteriores de alvenaria de granito, com a excepção 
do pátio no limite do tardoz que é proposto de modo a garantir alguma 
privacidade para a habitação. 
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FIG. 85
Fotomontagem a partir do 

corredor de distribuição da “casa 
do polícia”,  com a proposta de 

intervenção
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A nível de organização, mantêm-se todas as paredes resistentes de 
alvenaria de granito, excepto a parede divisão entre o espaço da cozinha 
e zona comum e o espaço onde se encontra a lavandaria e instalação 
sanitária. Optou-se por demolir esta parede pelo facto de fragmentar 
o espaço comum, que possui dimensões reduzidas. Com a demolição 
desta parede, propõe-se um espaço comum contínuo e amplo, que se 
prolonga para  pátio exterior. Este espaço é apenas dividido pelo desnível, 
já existente, que se opta por manter, de modo a garantir a relação com 
as cotas existentes e a relação do espaço interior com o espaço exterior. 

Embora se mantenham praticamente todas as paredes estruturais, optou-
se por propor algumas alterações na organização funcional da habitação. 
O quarto interior dá lugar à escada de acesso ao piso superior, iluminada 
por uma clarabóia, e o espaço de acesso ao sótão dá lugar a uma instalação 
sanitária, tirando proveito do vão existente de contacto com o exterior. 

Os quartos existentes mantêm-se, embora as suas dimensões limitem 
a sua organização. Por este motivo e pelo facto de, tal como definido 
na estratégia de intervenção e no programa, os quartos poderem ser 
individualizados e funcionar de forma autónoma da habitação principal, 
parte-se para o redesenho e reorganização dos mesmos. Propõe-se então 
criação de um módulo em cada quarto, onde na parte inferior se localiza 
uma instalação sanitária e espaço de arrumação e na parte superior se 
localiza o espaço de dormir, onde se acede por uma escada móvel (fig.86). 
A área junto ao vão de contacto com o exterior destina-se a espaço de 
trabalho, podendo também ser usada como espaço de estar.

Relativamente ao espaço comum, propõe-se que se organize num único 
espaço, embora se divida em quatro zonas: uma zona de cozinha, uma 
zona de refeições, uma zona de estar e uma zona de leitura. 

No piso superior, organiza-se um espaço privado, que ocupa todo o piso, 
com zona de descanso, instalação sanitária e espaço de arrumação. Na 
zona de acesso e circulação deste piso, desenha-se uma mezzanine que 
permite o contacto com o corredor de acesso do piso inferior.

O edifício proposto estabelece duas relações distintas entre o espaço 
doméstico e o espaço exterior. Enquanto os espaços no limite da rua 
estabelecem uma relação muito directa com o espaço público, os espaços 
sociais estabelecem uma relação contida com o logradouro, através do 
pátio proposto. No piso superior, embora a parede superior do limite 
tardoz seja reconstruída, mantém-se o vão, mantendo-se a forte ligação 
visual deste espaço sobre todo o logradouro, ficando garantida a 
privacidade pela diferença de cotas. De modo a garantir uma continuidade 
da cobertura do espaço comum com o logradouro, que é visível quer a 
partir do quarto do segundo piso da “casa do polícia” quer do segundo 
piso das restantes habitações, e uma vez que a cobertura da parte da 
sala comum adjacente ao pátio é totalmente substituída, propõe-se uma 
cobertura ajardinada. 
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FIG. 86 
Fotomontagem de um dos 

quartos/estúdios-dormitório da 
“casa do polícia”, com a proposta 

de intervenção
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Pelo facto de se prever que a intervenção na ilha ser realizada de modo 
faseado, e, devido a, de acordo com os requerentes, a “casa do polícia” 
ser a primeira habitação a ser intervencionada, permite-se que o pátio 
tenha um acesso directo ao logradouro, que, quando intervencionado, se 
pretende que seja destinado ao usufruto de todos os habitantes da ilha. 
Ainda no piso inferior, na fachada Noroeste mantém-se o vão existente, 
que ilumina a instalação sanitária, garantindo uma ligação pontual com o 
corredor 318. Já na fachada Sudeste, optou-se por  fechar o vão existente, 
de modo a garantir a existência de uma parede livre para o mobiliário de 
apoio ao espaço de estar.
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FIG. 87
“Casa do polícia”. Plantas do 
primeiro e segundo pisos e 
planta de cobertura

0 1
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FIG. 88
 “Casa do polícia”. Alçado de 
rua, perfil longitudinal e perfis 
transversais

0 1
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FIG. 89
Desenhos de processo. 

Aferição da solução 
construtiva, sessão de 

orientação
 de 20.07.2016
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Proposta construtiva

A tipificação construtiva definida, embora com elementos comuns, 
divide-se em duas soluções: uma para as células A, B e C, e outra para 
a “casa do polícia”. Tal como acontece na estratégia de intervenção e 
organização das habitações, são utilizadas duas soluções construtivas, 
pelo facto de a “casa do polícia” possuir características construtivas 
distintas das restantes habitações. 

Se nas habitações operárias são poucos os elementos com capacidade 
de recuperação ou com valor identitário e histórico que justifique a sua 
recuperação, na “casa do polícia” reconhecemos elementos e características 
construtivas que se opta por manter no projecto de intervenção. 

Relativamente às habitações do tipo A, B e C, define-se uma solução 
construtiva comum, com variações que dizem respeito ao mobiliário ou 
aos vãos interiores. 

A nível de estrutura, propõe-se manter a localização das paredes portantes 
e dos vãos, excepto em algumas situações onde é necessário agregar duas 
habitações, no caso das paredes de meação, e excepto em alguns vãos 
que, pelas suas dimensões insuficientes necessitam de ser modificados, 
de modo a garantir as condições de iluminação e ventilação necessárias 
para a habitação. No entanto, relativamente à alteração de alguns vãos, 
dá-se prioridade à sua manutenção, uma vez que a sua irregularidade 
nas dimensões e na sua disposição faz parte da identidade do conjunto e 
representa o seu desenvolvimento e as suas transformações ao longo do 
tempo. 

A estrutura do piso e da cobertura é totalmente substituída, pelo mau 
estado de conservação da existente, sendo utilizada uma estrutura em 
madeira em vigas de 18x10cm de secção. As vigas de piso ficarão à 
vista, de modo a conferir algum conforto térmico e visual e dinâmica 
ao espaço. No piso superior, opta-se por ocultar as vigas da cobertura 
por estas possuírem, por questões estruturais, dimensões menores e 
espaçamentos entre si maiores, logo pouco expressivas para estarem à 
vista. Optou-se por uma cobertura em telha lusa, com caleira ocultada 
por uma platibanda, com isolamento térmico em poliestireno extrudido.

A questão da estrutura foi diversas vezes discutida ao longo do projecto. 
Ponderou-se a utilização de uma cobertura com estrutura em aço leve, 
com o sistema Light Steel Framing, por questões de economia. No 
entanto propõe-se uma estrutura em vigas de madeira à vista que fazem 
parte do ambiente de cada uma das habitações. Por questões de coerência 
construtiva, optou-se também pela estrutura em madeira para a cobertura, 
ficando esta ocultada por gesso cartonado, pelas razões acima descritas, 
respeitando a inclinação da cobertura. 



96

FIG. 90
Detalhe construtivo tipo pela 

fachada - células tipo A, B, 
e C. Consultar legenda nos 

desenhos de projecto  (anexo 
04)
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Relativamente aos caixilhos, propõe-se também a total substituição, por 
caixilhos de alumínio, de uma folha, do modelo OT oscilo-batente, da 
Sosoares, de modo a satisfazer as necessidades de conforto térmico da 
habitação. Optou-se por caixilhos de uma folha de modo a permitir a 
maior entrada de luz nas habitações e pelo facto de a largura dos vãos 
ser reduzida, logo, não se justificaria a utilização de duas folhas nos 
vãos. A opção pelo sistema oscilo-batente surge no sentido de permitir 
uma maior versatilidade no uso da habitação e facilitar a ventilação dos 
espaços. Relativamente às clarabóias de iluminação das escadas de acesso 
ao piso superior, optou-se por uma janela-cúpula fixa da Velux. 

No que diz respeito ao revestimento das paredes existentes, utiliza-se o 
sistema ETICS no exterior, e, no interior, opta-se por revestir a gesso 
cartonado fixado por perfis omega de 16mm. Esta solução torna-se 
mais eficiente do que a substituição do reboco, uma vez que algumas 
das paredes interiores são irregulares. Nas paredes de meação, opta-se 
também por revestir a gesso cartonado de 12mm, com estrutura em perfis 
de 48mm e lã de rocha no interior, que garante isolamento acústico entre 
habitações, e funciona também como isolamento térmico nas paredes 
que se encontram no limite do lote. No entanto, esta solução só se aplica 
às células do limite Sudeste, uma vez que, na empena,  estas se encostam 
a edifícios do lote seguinte. No caso das quatro habitações presentes no 
limite Noroeste, não existe nenhum edifício adjacente, estando a empena 
exposta, logo, à vista. Deste modo,  opta-se por revestir esta empena com 
o sistema ETICS, por um lado para garantir o isolamento térmico desta 
parede e, por outro lado, para garantir a unidade com as restantes paredes 
limítrofes deste conjunto de células. Quando necessário aumentar a altura 
das paredes existentes, quer para a construção das platibandas, quer para 
garantir a inclinação necessária da cobertura, utiliza-se tijolo cerâmico, 
com espessuras variáveis de 7cm a 20cm, que depois é revestido com o 
sistema ETICS.

 As novas paredes são construídas em gesso cartonado de 12mm, com 
perfis de 70mm e lã de rocha no interior, que funciona como isolamento 
acústico. A opção pelo gesso cartonado deve-se à sua facilidade e rapidez 
de montagem, economia e pelo facto se ser leve, logo não sobrecarregar 
a estrutura do piso. Nas paredes das instalações sanitárias e nas paredes 
junto às bancadas de cozinha utiliza-se microcimento como acabamento 
final, pelo facto de ser um material impermeável, durável e de fácil 
aplicação. 

Os pavimentos das habitações são revestidos a soalho de madeira de 
pinho maciço, de 20mm de espessura. No piso térreo, o soalho assenta 
em sarrafos de madeira,  de 3x5cm de secção, que por sua vez assentam 
na laje térrea existente, devidamente regularizada. Nos espaços entre os 
sarrafos introduz-se lã de rocha, que funciona como isolamento térmico 
do piso. Optou-se pela aplicação do isolamento térmico no espaço entre 
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FIG. 91
Detalhe construtivo pela 

fachada Sudoeste da “casa 
do polícia”. Consultar legenda 

nos desenhos de projecto  
(anexo 04)
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os sarrafos e não sob os mesmos nem sob a laje térrea, uma vez que 
alteraria substancialmente a cota de piso térreo interior, criando um 
desnível acentuado em relação às cotas do piso exterior e às cotas de 
soleira existentes. Para além deste aspecto, pretende manter-se as lajes 
existentes, por questões de economia, não sendo possível aplicar o 
isolamento sob a laje térrea. O acabamento do pavimento das instalações 
sanitárias é executado em microcimento. 

Na laje de piso, o pavimento é igualmente em soalho de madeira de pinho 
maciço, fixado nas vigas de madeira. Entre o soalho e as vigas aplica-se 
uma tela corta impacto. No espaço entre as vigas, sob o soalho, utiliza-
se uma camada de 3cm de lã de rocha, que ajuda a reduzir o ruído do 
impacto do soalho, com acabamento em gesso cartonado de 12mm. Tal 
como na laje de piso, o acabamento das instalações sanitárias é executado 
em microcimento, aplicado sobre placas OSB, de 18mm, que assentam, 
por sua vez, nas vigas de madeira que garantem a estrutura do piso. 

Em relação à “casa do polícia”, embora a solução construtiva definida 
possua elementos semelhantes à solução definida para as habitações do 
tipo A, B e C, neste caso, e como já foi referido anteriormente, optou-se 
por recuperar alguns elementos construtivo que, do nosso ponto de vista, 
possuem valor histórico e identitário, comum em diversas habitações do 
século XIX.

A cobertura é totalmente substituída, devido ao avançado estado de 
degradação, em particular da estrutura em madeira. Propõe-se então 
uma nova cobertura, mantendo as características da cobertura pré-
existente: uma cobertura inclinada de três águas, com estrutura em 
madeira e acabamento em telha lusa. Optou-se por redesenhar a estrutura 
da cobertura de modo a rentabilizar ao máximo o piso superior, que, 
actualmente, por um lado possui um pé-direito livre bastante inferior ao 
pé-direito mínimo que garanta a habitabilidade de um espaço, e, por outro 
lado, possui elementos estruturais verticais que limitam substancialmente 
o uso deste piso. Deste modo propõe-se uma estrutura de madeira em 
tesoura simples (fig. 88). 

No alçado da rua, mantém-se a platibanda, enquanto nos alçados laterais 
mantém-se a parede de alvenaria de granito à vista, assim como o algeroz, 
embora totalmente substituído. A laje de piso é também substituída, 
sendo reduzido o pé-direito do piso inferior, de modo a rentabilizar 
também o piso superior. Para a estrutura da laje de piso utilizam-se vigas 
de madeira com secção de 18x10cm, que ficam à vista no espaço de estar 
e de refeições e ainda em parte do corredor.

Relativamente às paredes existentes, são mantidas todas as paredes 
resistentes de alvenaria de granito, com a excepção da parede entre a 
cozinha e espaço de estar e o espaço de lavadaria e instalação sanitária



100

FIG. 92
Detalhe construtivo pela 

fachada Noroeste da “casa 
do polícia”. Consultar legenda 

nos desenhos de projecto  
(anexo 04)
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Como já foi referido anteriormente, a opção pela demolição desta parede 
prende-se com o desenho do espaço comum, que, com a manutenção 
desta parede se tornaria fragmentado e pouco fluído. As paredes existentes 
que se mantêm são revestidas a gesso cartonado de 12mm, fixado com 
perfis ómega de 16mm, com a excepção das paredes exteriores que, pela 
aplicação do isolamento térmico pelo interior, são também revestidas a 
gesso cartonado de 12mm, mas fixadas com perfis de 70mm e isolamento 
em lã de rocha no interior. 

Relativamente à parte da sala comum, junto ao pátio exterior, as paredes 
exteriores não possuem altura suficiente para garantir o pé direito mínimo 
necessário para um espaço de estar. Deste modo, e uma vez que há uma 
continuidade com os muros exteriores que são aproveitados em parte 
para a construção do pátio, opta-se por regularizar a altura das paredes 
de alvenaria de granito para 2metros, que corresponde à altura mínima 
dos muros existentes a aproveitar. A parede no limite do tardoz do pátio 
é construída com os blocos de granito resultantes da demolição de parte 
dos muros pré-existentes. 

Voltando ao espaço da sala comum, o acrescento das paredes de 
alvenaria, de modo a garantir o pé direito necessário, faz-se com de betão 
de 15cm que assenta sobre a mesma parede de alvenaria, pelo limite 
interior. Estas paredes serão em betão à vista pelo exterior, e revestidas 
a gesso cartonado no interior, permitindo que, nos alçados laterais, seja 
perceptível a presença da parede de alvenaria de granito existente, e as 
paredes de betão que “saem” dessas mesmas paredes de alvenaria. O 
mesmo acontece com as aberturas que não serão aproveitadas para o 
projecto, nas fachadas laterais, que serão preenchidas com betão de 15cm 
de espessura, alinhado pelo limite interior e à vista pelo exterior. 

As novas paredes divisórias são construídas em gesso cartonado de 
12mm, com estrutura em perfis de 70mm e lã de rocha no interior, para 
garantir o isolamento acústico entre os compartimentos da habitação. 
Nas paredes divisórias entre os os quartos do piso inferior e a instalação 
sanitária e escada de acesso ao piso superior, opta-se por uma parede 
dupla em gesso cartonado, com uma caixa de ar de 20cm que, para além 
de funcionarem como coretes para as instalações sanitárias, garantem um 
melhor isolamento acústico entre compartimentos. Deste modo, quando 
for necessário individualizar os quartos do piso inferior, o isolamento 
acústico estará garantido. 

Como ja foi referido, todas as paredes são revestidas a gesso cartonado, 
que funciona como acabamento final, com a excepção das paredes das 
instalações sanitárias que são revestidas a microcimento. O mobiliário 
fixo como as bancadas da cozinha e os armários de arrumação serão 
realizados em madeira lacada a branco, com acabamento mate, assim 
como as portas interiores e o rodapé que ficará embutido na parede de 
gesso cartonado.  
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FIG. 93
Detalhe construtivo pela 

fachada Nordeste da “casa 
do polícia”. Consultar legenda 

nos desenhos de projecto  
(anexo 04)
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No que diz respeito aos pavimentos, estes serão executados em soalho de 
madeira de pinho maciço de 20mm de espessura. Pelo facto de, no piso 
térreo, o piso pré-existente possuir diferentes características, e, pelo facto 
de se pretender aplicar o mesmo revestimento em soalho de pinho, com 
a excepção das instalações sanitárias, será necessário proceder a alguns 
ajustes no piso existente. No corredor e quartos do piso térreo, onde 
actualmente existe soalho com uma caixa de ar considerável, propõe-
se a construção de uma laje térrea, com camada de regularização, onde 
assentarão os sarrafos de fixação do soalho, com isolamento em lã de 
rocha nos espaços entre. Nos restantes espaços do piso térreo, já existe 
uma laje nivelada pela cota do soalho existente. Aqui, opta-se pela 
utilização do mesmo tipo de fixação do soalho, com sarrafos de 30mm e 
isolamento em lã de rocha nos espaços entre. 

A opção pelo mesmo tipo de fixação, mesmo que para isso seja necessária 
a construção de uma laje térrea em alguns espaços, deve-se ao facto de 
se pretender o mesmo tipo de som e de toque no soalho do piso térreo. 
No piso superior utiliza-se também soalho de madeira de pinho maciço, 
fixado nas vigas de madeira. Entre o soalho e as vigas aplica-se uma tela 
corta impacto. No espaço entre as vigas, sob o soalho, utiliza-se uma 
camada de 3cm de lã de rocha. O acabamento do pavimento da instalação 
sanitária é executado com microcimento, aplicado sobre placa s de OSB 
de 18mm de espessura. 

Relativamente às caixilharias, a porta da fachada será totalmente 
recuperada, assim como as duas portas de acesso aos quartos do piso 
inferior e o rodapé do corredor. A recuperação destes elementos faz com 
que haja uma simbiose entre o novo e o antigo, intenção que sempre 
esteve presente na estratégia de intervenção para a “casa          do polícia”. 

De modo a garantir o conforto térmico e a coerência com a restante 
intervenção, opta-se por substituir as caixilharias dos vãos dois dois 
quartos do piso térreo, que são semelhantes às restantes caixilharias usadas, 
embora sejam de duas folhas com bandeira, semelhantes às caixilharias 
pré-existente. As restantes caixilharias são de alumínio, de uma folha, 
do modelo OT oscilo-batente, da Sosoares, com portadas interiores, em 
madeira lacada a branco, com a excepção do vão do espaço de estar, onde 
se utiliza uma caixilharia de alumínio, de correr e de 4 folhas, sistema 
OS-double, da Sosoares, com sombreamento em blackout interior. Ainda 
relativamente à estrutura de piso e de cobertura, quer nas células quer 
na “casa do polícia”, o dimensionamento dos elementos estruturais foi 
definido de acordo com os padrões definidos na Enciclopédia Prática da 
Construção Civil .71 

Embora grande parte dos elementos construtivos sejam substituídos, 
pelo avançado estado de degradação geral destas habitações, procurou-se 
respeitar os elementos existentes susceptíveis de serem recuperados.

71. COSTA, F. Pereira da 
- Enciclopédia Prática da 
Construção Civil, cadernos 8, 
9, 10. Lisboa: Edição do Autor, 
1930-1939
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Na necessidade de finalizar a presente dissertação, deixamos algumas 
notas que, mais do que a síntese do trabalho que hoje concluímos, 
pretendem informar um trabalho futuro, um projecto cujo propósito se 
anseia que possa extravasar as paredes do percurso académico que agora 
termina.

Uma das questões que se considera fundamental no processo de 
reabilitação do edificado é a questão da memória. Memória como algo 
que representa a identidade de uma determinada cidade, e que, se não 
formos capazes de a compreender, a memória, arriscamos também a 
perda da nossa própria identidade. 

No entanto, e como já foi referido ao longo do trabalho, consideramos 
que a preservação e valorização da memória não deve impedir a 
abertura a novas formas de olhar e intervir na cidade contemporânea. 
As circunstâncias já não são as mesmas e os modos de habitar a cidade 
encontram-se em constante mutação e reinvenção, logo, os modos de 
interpretar e intervir são, consequentemente, distintos.

Relativamente ao caso concreto das ilhas do Porto, salienta-se o seu 
recente reconhecimento e valorização por parte da autarquia, que 
se verifica através de inúmeras recentes intervenções públicas, pela 
publicação recente de um trabalho de levantamento, caracterização e 
definição de estratégias gerais de intervenção, e até pelo projecto piloto 
concretizado na Ilha da Bela Vista, uma das poucas ilhas camarárias na 
cidade do Porto. 

A partir destes factos, e, não descurando a importância de uma estratégia 
geral para as ilhas, considera-se que, embora possuam várias características 
comuns entre si, cada uma delas apresenta as suas particularidades. Deste 
modo, reconhece-se a necessidade da definição de modos de intervir 
igualmente particulares, que dependem substancialmente do regime 
de propriedade em questão, do estado de ocupação e do estado de 
conservação de cada uma das ilhas.

Realça-se ainda a sua  consistência ao longo do tempo, quer na sua 
capacidade de integração na malha urbana da cidade, quer na sua 
capacidade de responder a uma determinada necessidade com os recursos 
existentes.  No entanto, quando se intervém numa estrutura como as 
ilhas, e embora se valorizem determinadas características morfológicas, 
tipológicas e construtivas, não se pretende recuperar as condições e os 

Considerações finais
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modos de habitar que elas proporcionaram nos séculos XIX e XX até 
à contemporaneidade. Isto é, não se pretende olhar as ilhas com uma 
postura saudosista ou nostálgica, uma vez que, na sua maioria, elas 
ofereciam condições de habitabilidade e salubridade muito pouco dignas, 
mas sim com abertura a novos modelos construtivos e tipológicos, que 
permitam uma resposta que vá de encontro aos modos de habitar da 
cidade contemporânea.

No caso específico da ilha na Rua João de Deus, objecto de estudo 
da presente dissertação, o projecto procura valorizar a análise da pré-
existência e, em simultâneo, abrir essa mesma pré-existência a uma 
interpretação da sua presença na cidade contemporânea. Isto é, um 
projecto que permita uma simbiose entre o antigo e o novo, sem que os 
tempos distintos a que corresponde cada um deles se confundam mas que 
se complementem entre si.

Como nota final, uma nota para o futuro, deseja-se que permaneça a 
inquietude de fazer parte intervenção das cidades e das sociedades, que,  
enquanto arquitectos, nos cabe o dever de servir e transformar. 

Porque é homem e porque a sua acção não é fatalmente determinada, 
ele deve procurar criar aquelas formas que melhor serviço possam 
prestar quer à sociedade quer ao seu semelhante, e para tal a sua acção 
o implicará, para além do drama da escolha, um sentido, um alvo, um 
desejo permanente de servir. 72

72. TÁVORA, Fernando - Da 
Organização do Espaço. Porto: 
Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 1964. 
p. 74





109

Livros

AGUIAR, José; CABRITA, A. M, Reis; APPLETON,  João - Guião 
de Apoio à Reabilitação de Edifícios Habitacionais. Vol. 1.  Lisboa: 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2005

ASSOCIAÇÃO ARQUITECTOS PORTUGUESES org. - Arquitectura 
Popular em Portugal. 2. volumes. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2004.  

BREDA VÁZQUEZ, Isabel; CONCEIÇÃO; Paulo (coord) - lhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização. Porto: Município do Porto, 2015

CORREIA FERNANDES, Manuel - As ilhas do Porto e os novos 
bairros. In: WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, 
Panmixia, 2004

COSTA, F. Pereira da - Enciclopédia Prática da Construção Civil, 
cadernos 7, 8, 9, 10. Lisboa: Edição do Autor, 1930-1939

FERNANDES, Francisco Barata - Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa na forma da cidade. Porto: Faup 
Publicações, 1999

FREITAS, Vasco Peixoto de - Manual de apoio ao projecto de 
reabilitação de edifícios antigos. Porto: Ordem dos Engenheiros da 
Região Norte, 2012

ISAC,  Angel - Duas Décadas de Cultura e Política de Reabilitação 
In O Chiado, Lisboa In MENDES, Manuel, Baixa Portuense - Pura 
Representação. In Coord. MENDES, Manuel, Porto 2011 - Regresso à 
Baixa. Porto: FAUP Publicações, 2000

JORGE, Ricardo - Demografia e Higiene da Cidade do Porto: Clima, 
População, Mortalidade. Porto: Câmara Municipal do Porto: Repartição 
de Saúde e Higiene, 1899

LYNCH, Kevin - A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1999.

Bibliografia





111

MENDES, Manuel - Baixa Portuense- Pura Representação. In Coord. 
MENDES, Manuel, Porto 2011 - Regresso à Baixa. Porto, FAUP 
Publicações, 2000.

MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida - Arquitectura y política
Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2015

PIMENTA, Manuel; FERREIRA, José António; FERREIRA, Leonor – 
As “ilhas” do Porto. Estudo socioeconómico. Porto: Câmara Municipal 
do Porto/ Pelouro de Habitação e Acção Social, 2001

PAIVA, José Vasconcelos; AGUIAR, José. PINHO, Ana - Guia técnico 
de reabilitação habitacional. Lisboa: Instituto Nacional de Habitação e 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006

PORTAS, Nuno - A Cidade como Arquitectura: Apontamentos de 
método e crítica. 2ª edição. Lisboa: Livros Horizonte, 2007

PORTAS, Nuno - A arquitectura para hoje: finalidades, métodos, 
didácticas. Lisboa, 1964

RODRIGUES,  Fernando Matos; SILVA, Manuel Carlos - Cidade, 
Habitação e participação: O processo SAAL na Ilha da Belavista 
1974/1976. Edições Afrontamento, 2015

RUDOFSKY, Bernard - Architecture without architects : a short 
introduction to non-pedigreed architecture. Albuquerque, University of  
New Mexico, 1995

SANDINO,  Fernando Villanueva, Construir sobre el Passado. In 
MENDES, Manuel, Baixa Portuense - Pura Representação. In Coord. 
MENDES, Manuel, Porto 2011 - Regresso à Baixa. Porto, FAUP 
Publicações, 2000 

SIZA, Álvaro - 01 textos. Porto: Civilização ed., 2009

SIZA, Álvaro - Imaginar a Evidência. Lisboa : Edições 70, 2000

TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço. Porto: Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, 1964

TEIXEIRA, Manuel C.  Habitação Popular na Cidade Oitocentista - As 
Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Junta Nacional 
de Investigação Científica e Tecnológica, 1996





113

Teses, Dissertações e Provas Finais

CUNHA, Aline Cristhiane Teles da - “Da minha ilha não se vê o mar” 
As ilhas do Porto: património, práticas e representações. Dissertação de 
Mestrado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012 

JANECO, Carlos, Cidades Sobrepostas - Dois casos no Porto em 
processo de Reabiltação. Prova Final para Licenciatura em Arquitectura. 
Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008

TEIXEIRA, Joaquim José Lopes - Descrição do Sistema Construtivo da 
Casa Burguesa do Porto entre os séculos XVII e XIX . Provas de aptidão 
pedagógica e capacidade científica. Porto: Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto 2004

TEIXEIRA, Joaquim José Lopes - Salvaguarda e valorização do 
edificado habitacional da cidade histórica. Metodologia de intervenção 
no sistema construtivo da Casa Burguesa do Porto. Tese de 
Doutoramento. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, 2014

TOMÉ, Juliana Patrícia da Silva - A centralidade do espaço doméstico na 
estruturação do quotidiano. O caso das Ilhas do Porto. Dissertação de 
Mestrado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010

Artigos

TEIXEIRA, Manuel C. A Habitação Popular No Século XIX - 
Características Morfológicas, a Transmissão De Modelos: As Ilhas Do 
Porto E Os Cortiços Do Rio De Janeiro. Análise Social, Quarta Série, 29, 
no. 127 (1994), 555 a 579 

TEIXEIRA, Manuel C - As estratégias de habitação em Portugal, 1880-
1940;  in Análise Social, Quarta Série, 27, no. 115 (1992), 65 a 89 

PEREIRA, Nuno Teotónio - Pátios e Vilas de Lisboa: a promoção 
privado do alojamento operário; in Análise Social, vol. XXIX (127), 1994 
(3o), 509 a 524

SIZA, Álvaro - Linha de Acção dos Técnicos enquanto Técnicos, in 
Jornal dos Arquitectos, A Questão do Alojamento I, n.o 204. Lisboa: 
Ordem dos Arquitectos, 2002





115

Artigos em Documentos electrónicos

FIGUEIREDO, Ricardo - Nos 50 anos da publicação de “Arquitectura 
Popular em Portugal” [Em linha]. [Consultado a 14.08.2016]. Disponível 
em: <http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/03/nos-50-anos-da-
publicacao-de-popular-em.html>

LOUREIRO, Mónica - Arquitectura Popular Urbana. Apontamentos 
para uma proposta em torno da construção espontânea. [Em linha]. 
[Consultado a 16.07.2016]. Disponível em: <http://www.revistapunkto.
com/2014/03/arquitectura-popular-urbana-monica.html>

 NADAIS, Inês - lha na Rua das Aldas: uma fortaleza com pequenas 
janelas. [Em linha]. [Consultado a 23.03.2016]. Disponível em: <http://
www.oasrn.org/obs_termometro.php?numaut=69 > 

MELO, Filinto Pereira de - Porto Seguro. [Em linha]. [Consultado a 
07.05.2016]. Disponível em: <http://www.porto24.pt/opiniao/porto-
seguro/>

PEREIRA, Gaspar Martins - As Ilhas no percurso das famílias 
trabalhadoras do Porto em finais do século XIX. Porto: CITCEM – 
Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória», 
(2011): 477-494 [Em linha]. [Consultado a 13.08.2016]. Disponível em: 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10713.pdf>

PEREIRA, Virgílio Borges - A Política de Habitação do Estado e os seus 
Efeitos Sociais no Porto Contemporâneo: Uma Perspectiva Sintética e 
Panorâmica. Porto: CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar 
«Cultura, Espaço e Memória», (2011): 547-564 [Em linha]. [Consultado 
a 13.08.2016]. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/
ficheiros/10717.pdf>

STEPHENS, W.B. - Secular Architecture. A  History of  the County of  
Warwick.Volume 7, the City of  Birmingham.  [Em linha]. [Consultado 
a 27.04.2016]. Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/vch/
warks/vol7/pp43-57>

Documentos electrónicos

Arquivo Municipal do Porto. [Consultado a 02.12.2015]. Disponível em: 
<http://gisaweb.cm-porto.pt> 

Plano Director Municipal do Porto [Consultado a 30.10.2015]. 
Disponível em: <http://www.cm-porto.pt/pdm> 





117

Descrição do projecto de reabilitação da casa 6 do Bairro Ignez, Porto.  
[Consultado a 07.05.2016]. Disponível em: <http://architizer.com/
projects/bairro-ignez-casa-6-porto/>

Descrição do projecto de reabilitação de uma “ilha” na Rua de S. Victor, 
Porto.  [Consultado a 19.11.2015]. Disponível em: <http://www.baau.
pt/project/ilha-s-vitor/>

Programa "Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível"  [Consultado 
a 29.03.2016]. Disponível em: <http://www.portaldahabitacao.pt/pt/
portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar_ha/reabilitarparaarrendar_
habitacao_acessivel.html>

Documentários

BARBOSA, Inês; EUSÉBIO, Jorge; COUTO Ricardo - Porto das ilhas 
[Registo vídeo]. Porto: 2014. (11min.). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=uzQ0BuGQ7Cs>

CÁSTROMAN, Antia; RIBEIRO, José Pedro; ALMEIDA, 
Margarida - S.Victor - A minha rua é uma ilha [Registo vídeo]. 
Porto: 2011. (6min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=R2mmqxKIkMU>

RICO, Carlos - Da minha ilha não se vê o mar [Registo vídeo]. 
Porto: SIC, 2011. (28min.). Disponível em: <http://videos.sapo.pt/
Ezp6NaZycl9zca7q9wfF>

Intervenção de Rui Moreira na sessão de apresentação do livro “Ilhas” 
do Porto, Levantamento e Caracterização, realizado a 21.04.2015. 
Disponível em < http://www.porto.pt/noticias/rui-moreira-as-ilhas-
do-porto-sao-uma-oportunidade-de-repovoamento-e-nao-um-mal-a-
erradicar-da-cida>

10 mil pessoas a viver em ilhas. Publicado a 19.04.2015. Disponível em 
<http://www.porto.pt/noticias/no-porto-ha-mais-de-10-mil-pessoas-a-
viver-em-ilhas>





119

Índice de imagens

Apresentação

Fig. 1. Arquivo pessoal, 2016

01. Dos modos de habitar

Fig. 2. Imagem disponível em <http://flashofgod.tumblr.com/
image/129969279160>. Consultada a 14.03.2016

Fig. 3. Inquérito da Arquitectura Popular em Portugal (4aed.). p. 94.

Fig. 4. Arquivo pessoal, 2013 

Fig. 5. Arquivo pessoal, 2013

Fig. 6. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 7. BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo - Ilhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização. Porto: Município do Porto, 2015. 
Parte 1, p. 16

Fig. 8. Arquivo Histórico do Porto. Disponível em: 
<http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/589641/?q=fotografia+aérea+ilhas> Consultado a 
02.12.2015 

Fig. 9. BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo - Ilhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização. Porto: Município do Porto, 2015. 
Parte 2, p. 158 e 159

Fig. 10. BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo - Ilhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização. Porto: Município do Porto, 2015. 
Vol. 1, p. 37

Fig. 11. TEIXEIRA, Manuel C.  Habitação Popular na Cidade 
Oitocentista - As Ilhas do Porto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 
e Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1996

Fig. 12. FERNANDES, Francisco Barata. Transformação e 
permanência na habitação portuense: as formas da casa na forma da 
cidade. Porto: Faup Publicações, 1999. p. 210

Fig. 13. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 14. Arquivo pessoal, 2013

Fig. 15. Arquivo pessoal, 2012

Fig. 16. Arquivo pessoal, 2013
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Fig. 17. Arquivo pessoal, 2013

Fig. 18. Arquivo pessoal, 2013

Fig. 19. Imagem disponível em <http-//fotos.sapo.pt/mikef/
fotos/?uid=a39rAdwbEwZE93aZQdGZ#grande/> Consultado a 
14.03.2016. 

Fig. 20. Arquivo Municipal de Lisboa. Disponível em < http://
arquivomunicipal2.cm-lisboa.pt/sala/online/ui/searchbasic.
aspx?filter=AH;AI;AC;AF > Consultado a 14.03.2016.

Fig. 21. Imagem disponível em <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=38940> Consultado a 14.03.2016.

Fig. 22. Imagem disponível em <http://caosplanejado.com/os-
corticos-eram-melhores-que-as-favelas/> Consultado a 14.03.2016.

Fig. 23. BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo - Ilhas do 
Porto: Levantamento e Caracterização. Porto: Município do Porto, 2015. 
Vol. 1, p. 153

Fig. 24. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 25. Imagem disponível em <http://pmendes.com/19-renovation-
of-ilha-in-rua-das-aldas-porto>. Consultado a 23.03.2016 

Fig. 26. Imagem disponível em <http://pmendes.com/19-renovation-
of-ilha-in-rua-das-aldas-porto>. Consultado a 23.03.2016

Fig. 27. Imagem disponível em <http://pmendes.com/19-renovation-
of-ilha-in-rua-das-aldas-porto>. Consultado a 23.03.2016

Fig. 28. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 29. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 30. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 31. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 32. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 33. Imagem disponível em <http://architizer.com/projects/bairro-
ignez-casa-6-porto/>. Consultado a 07.05.2016

Fig. 34. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015

Fig. 35. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015

Fig. 36. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015

Fig. 37. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015
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Fig. 38. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015

Fig. 39. Imagem disponível em <http://www.baau.pt/project/ilha-s-
vitor/>. Consultado a 19.11.2015

02. Da circunstância

Fig. 40. Arquivo pessoal, 2015 

Fig. 41. Arquivo Histórico do Porto. Disponível em: 
< http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/587635/?q=fiada+13%2C+n.º+213.> Consultado a 
02.12.2015. 

Fig. 42. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 43. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 44. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 45. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 46. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 47. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 48. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 49. Desenho de levantamento. Realizado pela autora, 2015

Fig. 50. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 51. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 52. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 53. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 54. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 55. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 56. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 57. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 58. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 59. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 60. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 61. Arquivo pessoal, 2015

Fig. 62. Esquema realizado pela autora, 2016

Fig. 63. Esquema realizado pela autora, 2016

Fig. 64. Esquema realizado pela autora, 2016

Fig. 65. Esquema realizado pela autora, 2016
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03. Uma ilha na Rua João de Deus, Porto

Fig. 66. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 67. Arquivo pessoal, 2016

Fig. 68. Esquema realizado pela autora, 2016

Fig. 69. Esquema realizado pela autora, 2016

Fig. 70. Tabela realizada pela autora, 2016

Fig. 71. Desenho de projecto, realizado pela autora, 2016

Fig. 72. Desenho de processo, realizado pela autora, 2016

Fig. 73. Desenho de processo, realizado pela autora, 2016

Fig. 74. Desenho de processo, realizado pela autora, 2016

Fig. 75. Desenho de processo, realizado pela autora, 2016

Fig. 76. Plano Director Municipal do Porto, excerto com anotações da 
autora. Disponível em <http://www.cm-porto.pt/pdm>. Consultado a 
30.10.2015.

 Fig. 77. Documento fornecido por Ana Carvalho, assistente social da 
Junta de Freguesia de Ramalde, em reunião realizada a 9.10.2015

Fig. 78. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 79. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 80. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 81. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 82. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 83. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 84. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 85. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 86. Fotomontagem realizada pela autora, 2016

Fig. 87. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 88. Desenhos de projecto, realizados pela autora, 2016

Fig. 89. Desenho de processo, realizado pela autora, 2016

Fig. 90. Desenho de projecto, realizado pela autora, 2016

Fig. 91. Desenho de projecto, realizado pela autora, 2016

Fig. 92. Desenho de projecto, realizado pela autora, 2016

Fig. 93. Desenho de projecto, realizado pela autora, 2016

Anexo 01. Documentos históricos

anexo 1.1. Arquivo Histórico do Porto. Disponível 
em: <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/587897/?q=fotografia+aérea+ilhas>Consultado a 
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02.12.2015 

anexo 1.2. Arquivo Histórico do Porto. Disponível 
em: <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/589733/?q=fotografia+aérea+ilhas> Consultado a 
02.12.2015 

anexo 1.3. Arquivo Histórico do Porto. Disponível 
em: <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/587827/?q=fotografia+aérea+ilhas>Consultado a 
20.07.2016 

anexo 1.4. Arquivo Histórico do Porto. Disponível 
em: <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/589675/?q=fotografia+aérea+ilhas> Consultado a 
02.12.2015 

anexo 1.5. Arquivo Histórico do Porto. Consultado a 20.07.2016

anexo 1.6. Arquivo Histórico do Porto. Consultado a 20.07.2016
anexo 1.7. Arquivo Histórico do Porto. Disponível em: <http://gisaweb.
cm-porto.pt/units-of-description/documents/112737/?q=594%2F1911> 
Consultado a 20.07.2016
anexo 1.8. Arquivo Histórico do Porto. Disponível 
em: <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/112737/?q=594%2F1911> Consultado a 20.07.2016

anexo 1.9. Arquivo Histórico do Porto. Consultado a 20.07.2016

anexo 1.10. Arquivo Histórico do Porto. Consultado a 20.07.2016

Anexo 02. Levantamento fotográfico
Todos as imagens de levantamento fotográfico fazem parte do arquivo 
pessoal da autora, e foram realizadas no âmbito da presente dissertação, 
entre 2015 e 2016.

Anexo 03. Desenhos de levantamento
Todos os desenhos de levantamento foram realizados pela autora, no 
âmbito da presente dissertação,entre 2015 e 2016.

Anexo 04. Desenhos de projecto
Todos os desenhos de projecto foram realizados pela autora, no âmbito 
da presente dissertação,entre 2015 e 2016.

Anexo 05. Maqueta
A maqueta da proposta de intervenção, assim como todas as fotografias 
da mesma, foram realizadas pela autora, no âmbito da presente 
dissertação, em 2016.

Anexo 06. Fotomontagens
Todos as fotomontagens foram realizadas pela autora, no âmbito da 
presente dissertação, em 2016.
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anexo 01

Documentos históricos
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anexo 1.1
Fotografia aérea da cidade 
do Porto : 1939-1940 : f iada 

21, n.º 481. Vista aérea da 
zona residencial, comercial 

e industrial de Paranhos e 
Bonfim, desde a Rua de Álvaro 

Castelões (Norte), à Rua de 
Costa Cabral (Sul).



133

anexo 1.2
Fotografia aérea da cidade do 
Porto : 1939-1940 : f iada 25, n.º 
272. Fotografia aérea da zona 
rural, residencial e industrial 
de Pedrouços (Areosa, Maia) 
e Paranhos, desde a Estrada 
da Circunvalação (Norte), 
à Rua do Bairro da Areosa 
(Sudoeste).
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anexo 1.3
Fotografia aérea da cidade 
do Porto : 1939-1940 : f iada 

19, n.º 413.  Vista aérea da 
zona residencial, comercial 
e empresarial de Cedofeita 
e Santo Ildefonso, desde o 

Cemitério da Lapa (Noroeste), 
na Rua Antero de Quental, à 
Casa e Capela dos Pestanas 

(Sudoeste), na Rua do Almada, 
com grandes aglomerados 
habitacionais, empresariais 

e de “Ilhas”, nas artérias 
envolventes.
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anexo 1.4
Fotografia aérea da cidade do 
Porto : 1939-1940 : f iada 24, n.º 
234. Fotografia aérea da zona 
rural e residencial do Bonfim 
e Campanhã, desde a Colónia 
Antero de Quental (Norte), na 
Rua do Monte Aventino, ao 
Quartel da GNR da Bela Vista 
(Sudeste).
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anexo 1.5
Planta topográfica da 

cidade do Porto, 188?-1892: 
quadrícula 158. Folha da 

planta da cidade do Porto, à 
escala 1:500, levantada sob 

direção de Augusto Gerardo 
Teles Ferreira.
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anexo 1.6
Planta topográfica da 
cidade do Porto, 188?-1892: 
quadrícula 159. Folha da 
planta da cidade do Porto, à 
escala 1:500, levantada sob 
direção de Augusto Gerardo 
Teles Ferreira.
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anexo 1.7
Licença de obra n.º- 594/1911 

para a  “construção de 
retretes e fossa” em terreno 
na Rua João de Deus, Porto. 

Requerida por Adelaide 
de Jesus Silva à Câmara 
Municipal do Porto  em 

25.04.1911. 



139

anexo 1.8
Licença de obra n.º- 594/1911 
para a  “construção de 
retretes e fossa” em terreno 
na Rua João de Deus, Porto. 
Requerida por Adelaide 
de Jesus Silva à Câmara 
Municipal do Porto  em 
25.04.1911. 
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anexo 1.9
Licença de obra n.º: 252/1921 

para a  ampliação de um 
prédio na Rua João de Deus, 

314, Porto. Requerida por 
Adelino Ferreira dos Santos 

à Câmara Municipal do Porto  
em 24.03.1921.
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anexo 1.10
Licença de obra n.º: 252/1921 
para a  ampliação de um 
prédio na Rua João de Deus, 
314, Porto. Requerida por 
Adelino Ferreira dos Santos 
à Câmara Municipal do Porto  
em 24.03.1921.
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anexo 02

Levantamento fotográfico
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anexo 2.1
Fotografia da fachada a 
partir da Rua João de Deus. 
Montagem.
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anexo 2.2 
Fotografia a partir do 

logradouro interior. 

anexo 2.3 
Fotografia a partir do 

logradouro interior. 
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anexo 2.4
Fotografia a partir do 
logradouro interior. 

anexo 2.5
Fotografia a partir do 
logradouro interior. 
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anexo 2.6 
Fotografia a partir do corredor de 

acesso nº318
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anexo 2.7
Fotografia a partir do 
corredor de acesso nº310
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anexo 2.8
Fotografia a partir do corredor 

de acesso nº 310
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anexo 2.9
Fotografia a partir do corredor 
de acesso nº 310
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anexo 2.10
Fotografia a partir do corredor 

de acesso nº 318
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anexo 2.11
Fotografia a partir do acesso 
às instalações sanitárias 
exteriores
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anexo 2.12
Fotografia a parti do limite do 

corredor de acesso nº 310
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anexo 2.13
Fotografia do exterior da casa 
14 - corredor nº 310
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anexo 2.14
Fotografia a partir do corredor 

nº318
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anexo 2.15
Pormenor da entrada da casa 
7, do corredor nº318
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anexo 2.16
Fotografia do interior da casa 1 

do corredor nº318
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anexo 2.17
Fotografia do interior da casa 1 
do corredor nº318
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anexo 2.18
Fotografia do interior da casa 1 

do corredor nº318
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anexo 2.19
Fotografia do interior da casa 1 
do corredor nº318
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anexo 2.20
Fotografia do interior da “casa 

do polícia” - corredor de 
entrada
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anexo 2.21
Fotografia do interior da “casa 
do polícia” - corredor de 
entrada
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anexo 2.22
Fotografia do interior da “casa 

do polícia” - porta entre dois 
quartos
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anexo 2.23
Fotografia do interior da “casa 
do polícia” - vão de um dos 
quartos
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anexo 2.24
Fotografia do interior da “casa 

do polícia” - vão de um dos 
quartos
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anexo 2.25
Fotografia do interior da “casa 
do polícia” - vão de acesso ao 
corredor nº310



168

anexo 2.26
Fotografia do interior da “casa 
do polícia” - vista da sala para 

o corredor de entrada
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anexo 2.27
Fotografia do interior da “casa 
do polícia” - parede de divisão 
entre a sala e o acrescento no 
limite do tardoz
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anexo 2.28
Fotografia do interior da “casa 

do polícia” - cozinha
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anexo 2.29
Fotografia do interior da 
“casa do polícia” - acrescento 
no limite do tardoz com 
lavandaria e instalações 
sanitárias
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anexo 2.30
Fotografia do interior da “casa 

do polícia” - vãos de acesso 
ao exterior do acrescento na 

fachada tardoz
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anexo 2.31
Fotografia do interior da 
“casa do polícia” - vista para o 
logradouro



174

anexo 2.32
Pormenor do revestimento da 

estrutura de  uma das paredes 
exteriores da “casa do polícia” 

- sobreposição de camadas 



175

anexo 2.33
Pormenor do revestimento da 
estrutura de  uma das paredes 
exteriores da “casa do polícia”
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Desenhos de levantamento
anexo 03





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
LEV.001

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.500

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 

 fase do projecto
 LEVANTAMENTO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
LEV.002

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.500

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PLANTAS 1º E 2º PISOS

 fase do projecto
 LEVANTAMENTO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
LEV.003

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.500

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PERFIL A PARTIR DA RUA JOÃO DE DEUS

 fase do projecto
 LEVANTAMENTO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
LEV.004

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.500

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PERFIS LONGITUDINAIS

 fase do projecto
 LEVANTAMENTO
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anexo 04

Desenhos de projecto





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.001

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.500

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PLANTA PRIMEIRO PISO

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO

folha
EP.002

 escala
1.100

A’

C’

A

C

B

B’

D’F’F’

DE

F





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PLANTA SEGUNDO PISO

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO

folha
EP.003

 escala
1.100

A’

C’

A

C

B

B’

D’F’F’

DE

F





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.004

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.100

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PERFIL RUA JOÃO DE DEUS

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PERFIS AA’ E BB’

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO

folha
EP.005

 escala
1.100





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 PERFIS CC’, DD’ E EE’

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO

folha
EP.006

 escala
1.100





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.007

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 CÉLULA TIPO A

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.008

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 CÉLULA TIPO B

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.009

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 CÉLULA TIPO C

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.010

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 “CASA DO POLÍCIA”

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.011

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 “CASA DO POLÍCIA”

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.012

 requerente
 JORGE E SUSANA ALMEIDA

 escala
1.50

 localização
 RUA JOÃO DE DEUS Nº 306 A 322, PORTO

 desenho
 “CASA DO POLÍCIA”

 fase do projecto
 ESTUDO PRÉVIO





telha lusa
caleira em alumínio
rufo de zinco
murete em tijolo cerâmico 70mm
ripado de suporte da telha em 
madeira
isolamento térmico em  poliestireno 
extrudido 80mm 
tela pára-vapor
gesso cartonado 125mm
vara de madeira 110x80mm
frechal de madeira 140x100mm
parede de alvenaria de granito 
isolamento térmico em  poliestireno 
expandido 60mm
barramento armado com 
acabamento f inal a cor branca
perf il omega 16mm
gesso cartonado 125mm
remate em madeira 20mm
caixilho alumínio oscilo-batente 
sosoares modelo OT
portada em madeira lacada cor 
branca acabamento mate 20mm
soleira madeira lacada cor branca 
acabamento mate 20mm
soleira em betão pré-fabricado

 
 

gesso cartonado 125mm
rodapé em madeira lacada cor 
branca acabamento mate
soalho em madeira de pinho 
maciço 20mm
isolamento acústico entre vigas em 
lã de rocha 30mm
gesso cartonado 125mm
viga em madeira de pinho 
maciço 180x100mm

caixilho alumínio oscilo-batente 
sosoares modelo OT
portada em madeira lacada cor 
branca acabamento mate 20mm
soalho de pinho maciço 20mm
isolamento térmico entre ripas 
em  lã de rocha 30mm
laje térrea existente
soleira em betão pré-fabricado

caleira em alumínio
lajeado em betão 
pré-fabricado 60mm
argamassa de assentamento 20mm
camada de forma com pendente
terreno natural

ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.013

 escala
1.20

 desenho
 PORMENOR CONSTRUTIVO TIPO - CÉLULAS





rufo de zinco
murete em tijolo cerâmico 200mm
telha lusa
ripado de suporte da telha
clarabóia do tipo cúpula f ixa velux
isolamento térmico em  poliestireno 
extrudido 80mm 
tela pára-vapor
vara de madeira 110x80mm
frechal de madeira 140x100mm
parede de alvenaria de granito
isolamento térmico em  poliestireno 
expandido 60mm
barramento armado com 
acabamento f inal a cor branca
perf il omega 16mm
gesso cartonado 12mm

 
 

guarda em alumínio
soalho em madeira de 
pinho maciço 20mm
isolamento acústico entre vigas em 
lã de rocha 30mm
gesso cartonado 125mm
tela corta impacto sobre vigas
viga em madeira de 
pinho maciço 180x100mm

degraus em madeira de pinho 
maciço 40mm
estrutura de suporte dos degraus 
em perf is de aço galvanizado

barramento armado com 
acabamento f inal a cor branca
poliestireno expandido 60mm
poliestireno expandido - placa de 
base perimetral 60mm
soalho em madeira de 
pinho maciço 20mm
isolamento térmico entre ripas 
em lã de rocha 30mm
laje térrea existente

ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.014

 escala
1.20

 desenho
 PORMENOR CONSTRUTIVO TIPO - CÉLULAS





rufo em zinco
platibanda existente em granito
caleira em alumínio
telha lusa
ripado de suporte da telha
isolamento térmico em  poliestireno 
extrudido 80mm 
barreira pára-vapor
vara de madeira 110x80mm
frechal de madeira 200x100mm

parede existente em 
alvenaria de granito 38cm
reboco pintado à cor branca
isolamento térmico em 
lã de rocha 60mm
gesso cartonado 125mm

porta existente em madeira 
pintada a cor cinza, com bandeira 
envidraçada e grade exterior de 
protecção da bandeira
soalho em madeira de pinho 
maciço 20mm
ripa de f ixação do soalho em 
madeira 30x50mm
isolamento térmico entre ripas
em lã de rocha 30mm
laje térrea 150mm

ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.015

 escala
1.20

 desenho
 PORMENOR CONSTRUTIVO “CASA DO POLÍCIA”





telha lusa
ripado de suporte da telha

isolamento térmico em  poliestireno 
extrudido 80mm 

barreira pára-vapor
gesso cartonado 125mm

vara de madeira 110x80mm
frechal de madeira 140x100mm

caleira em zinco 
rufo em zinco 

perf il T de suporte e f ixação da 
caleira e do rufo

parede existente em alvenaria de 
granito 38cm à vista pelo exterior
isolamento em lã de rocha 60mm

gesso cartonado 125mm

gesso cartonado 125mm
isolamento em lã de rocha 60mm

rodapé em madeira lacada a branco
perfil C70 de suporte
 do gesso cartonado 

viga de madeira 180x100mm 
soalho de pinho maciço 20mm

isolamento acústico entre vigas 
em lã de rocha 30mm

gesso cartonado 125mm
caixilho alumínio oscilo-batente 

sosoares modelo OT
portada em madeira lacada cor 

branca acabamento mate 20mm

soalho em madeira
de pinho maciço 20mm

isolamento térmico entre ripas 
em lã de rocha 30mm

laje térrea 150mm
caleira em alumínio

lajeado em betão 
pré-fabricado 60mm

argamassa de assentamento 20mm
camada de forma de pendente

terreno natural

ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.016

 escala
1.20

 desenho
 PORMENOR CONSTRUTIVO “CASA DO POLÍCIA”





rufo em zinco
platibanda em betão 

armado à vista 100mm 
parede em betão armado à vista 

pelo exterior 150mm
telha lusa

isolamento térmico em  
poliestireno extrudido 80mm 

barreira pára-vapor
gesso cartonado 125mm

vara de madeira 110x80mm
perfil C70 de suporte 

do gesso cartonado
isolamento térmico em

 lã de rocha 60mm

caixilho alumínio oscilo-batente 
sosoares modelo OT

portada em madeira lacada 
a cor branca 20mm

soleira em madeira lacada 
a cor branca 20mm 

soleira em betão pré-fabricado
rufo em zinco

platibanda em betão armado à vista 
coberto vegetal

tela drenante
isolamento térmico em 

poliestireno extrudido 80mm
tela betuminosa de 

impermebilização
camada de regularização 20mm

camada de forma de pendente 
laje em betão armado 150mm

isolamento térmico de correcção de 
ponte térmica em lã de rocha 30mm

painel de sombreamento
perf il de suporte 

do gesso cartonado
gesso cartonado 125mm

parede em betão armado à vista 
pelo exterior 150mm

isolamento térmico 
em lã de rocha 60mm
perfil C70 de suporte 

do gesso cartonado
gesso cartonado 125mm

peça de remate em madeira
 lacada a cor branca20mm

caixilho de correr em alumínio 4 
folhas, sistema OS-double sosoares

pavimento exterior em deck 20mm
ripa de suporte do deck

camada de forma de pendente
laje térrea

soalho de pinho maciço 20mm
ripa de f ixação do soalho 

em madeira 30x50mm
isolamento térmico entre ripas -  lã 

de rocha 30mm
laje térrea existente

ilha joão de deus
projecto de reabilitação

folha
EP.017

 escala
1.20

 desenho
 PORMENOR CONSTRUTIVO “CASA DO POLÍCIA”
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Maquete
anexo 05
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Fotomontagens
anexo 06
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