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Abstract 
 
This thesis chooses, as an object of study, the urban tissue of an area of the city of Porto – 
the Boavista. This consolidated city sector, hides in its interior, social housing structures 
that are degraded and left abandoned. These structures, due to their social and economic 
context, have been marginalized from the rest of the city, by being enclosed in their own 
plot, decontextualized from the rest of the urban space. During the last decades, various 
strategies from the public sector have put plans in action in order to resolve this spatial 
segregation that, however, ultimately led to their progressive deformity and loss of identity. 
Nevertheless, there was a plan from the public sector applied to this specific area of the 
Boavista that proposed its restoration and reintegration in the city’s urban tissue, which 
however, was never developed. Based on this unaccomplished project, a study is carried out 
regarding the understanding of its conditions, its background, and the various intervention 
scenarios that have occurred in these structures, in order to reflect its ability and viability of 
resolution according to the current scenario, still strongly characterized by the isolation and 
insalubrious conditions of these spaces. 
Therefore, there is an attempt to outline a regeneration proposal for to this area of the 
Boavista, learning from the past and analysing the present, questioning the integration of a 
project that has stopped in time. 
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Resumo 
 
A presente dissertação elege, como objecto de estudo, o tecido urbano de um sector da 
cidade do Porto – a Boavista. Este sector de cidade consolidada, oculta no seu interior, 
estruturas edificadas de carácter social degradadas e deixadas ao abandono. Estas estruturas, 
face ao seu contexto social e económico, foram marginalizadas do resto da cidade, estando 
fechadas sobre si mesmas, descontextualizadas do restante espaço urbano. Durante as 
ultimas décadas, várias estratégias do sector público puseram em acção propostas de 
resolução à sua segregação espacial, que no entanto, acabaram por conduzir à sua 
progressiva descaracterização e perda de identidade. Contudo, existiu uma resposta do 
sector público para este sector especifico da Boavista que previa e sua revitalização e 
reinserção na malha da cidade, que todavia, não chegou a ser concretizado. Partindo deste 
projecto não executado, realiza-se um estudo das suas condicionantes, do seu background, e 
dos vários cenários de intervenção nestas estruturas, de modo a reflectir a sua capacidade e 
viabilidade de resolução inserido no panorama actual, ainda fortemente caracterizado pelo 
isolamento e insalubridade destes espaços na cidade.  
Assim, procura-se delinear uma proposta de revitalização para esta área da Boavista, 
aprendendo com o passado e analisando o presente, questionando a integração de um 
projecto parado no tempo.  
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As questões relativas à cidade e à realidade urbana têm sido, cada vez mais, tema de debate 
no território português. Num momento em que as estratégias de ordenamento de território 
se baseiam quase exclusivamente nos PDM, questiona-se a viabilidade dos mesmos no que 
remete à resolução de uma “problemática urbana” num determinado espaço da cidade1. 
Esta dissertação resulta de uma reflexão sobre um problema urbano específico na cidade do 
Porto. Existe, pontualmente, nas áreas centrais da cidade do Porto degradação a nível do 
edificado habitacional de carácter social, mais especificamente nas estruturas a que 
chamamos ilhas. A cidade, em contínua expansão, foi deixando no seu interior este 
conjunto de edificações que não acompanharam o ritmo de crescimento do tecido do qual 
fazem parte, resultando em espaços praticamente fechados à cidade. Isolados e deixados ao 
abandono, estes núcleos, que na época da industrialização se multiplicaram em diversas 
zonas do Porto, foram objecto de intervenção em estratégias planeadas pelo Estado, que 
tentavam resolver os seus graves problemas de insalubridade. A população residente nestes 
núcleos habitacionais 2, vitimas da segregação social, reivindicou, no âmbito da revolução de 
1974, o direito a uma habitação condigna, mantendo o seu lugar no centro da cidade, em 
oposição à deslocação para os bairros camarários na periferia urbana. Assim, surge o 
processo SAAL (1974-76), dedicado ao apoio da população mal alojada, que veio 
reequacionar a articulação da cidade operária, aparentemente invisível, com a respectiva 
malha urbana envolvente. Entre as 33 operações3 decorridas no Porto, uma em particular 
foi merecedora de reflexão – a operação SAAL Boavista.   
 
A zona da Boavista apresenta-se como caso de estudo: uma área da cidade dita “moderna” 
pela sua polarização e concentração de actividades terciárias, mas fortemente caracterizada 
por uma série de ilhas caoticamente dispersas pelo interior da frente urbana consolidada. 
As condições da sua vivência pouco se alteraram desde a sua implantação, e ainda são, nos 
dias de hoje, habitadas pela população mais empobrecida incapaz de suportar as rendas do 
actual mercado imobiliário. Deste modo surge o problema urbano, problematizado sob as 
guias de pensamento do processo SAAL: como se pode afirmar o espaço das ilhas da 
Boavista no actual espaço urbano e garantir o seu direito à cidade?  
 
Para tal torna-se necessário entender as circunstâncias que criaram o problema. O ponto de 
partida para exposição desta problemática urbana começa no processo de industrialização, 
e as consequências do mesmo na estrutura da cidade. Através da contextualização das ilhas 
e das propostas da sua resolução por parte do sector público, pretende-se fazer uma análise 
cronológica desta área da cidade, permitindo que uma leitura do passado facilite a 
compreensão e a análise da cidade do presente. Visto tratar-se de um estudo incidido sobre 
o espaço urbano, este torna-se objecto de estudo, sendo mediador e organizador do 
desenho da cidade. Como tal, foi fundamental pensar a cidade e os elementos que a 
organizam, dando particular atenção ao espaço público como estrutura e forma urbana da 
organização social, capaz de articular a vertente social das ilhas com a urbanística. Em 
suma, procurou-se um modelo de cidade e de intervenção no espaço público que garantisse 
uma estrutura territorial coesa e aberta à cidade. 
 
1 Nuno Portas, Nuno Travasso, «As Transformações do Espaço Urbano», Polticas Urbanas II, p.176. 
2 Utiliza-se a expressão de núcleos habitacionais no sentido de representação de todos os conjuntos de 
ilhas que compõem o território. 
3 Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL. 
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No entanto, um modelo já nos foi apresentado pelo SAAL. Assim questionou-se adequação 
ou pertinência da implementação deste projecto na Boavista desenvolvido à mais de 40 
anos atrás, e avaliou-se a sua eficácia e operacionalização. Consciente da existência de 
múltiplas condicionantes que pudessem surgir como obstáculo à implementação deste 
projecto (em particular o factor tempo) procurou-se um olhar renovado para a sua 
readaptação à cidade contemporânea, reflectindo criticamente a solução desta proposta 
como resolução aos problemas do objecto em estudo. Finalmente, é delineado um ensaio 
sobre uma possível estratégia e acção de re(inserção) do espaço das ilhas na malha urbana, 
tendo por base a proposta realizada pelo SAAL e as diferentes posturas resultantes do 
pensamento sobre a cidade.  
 
A metodologia do trabalho partiu de uma primeira análise à tese de José António 
Bandeirinha, “O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974” com o objectivo 
de encontrar uma operação pouco investigada e/ou inacabada. Uma vez escolhida a 
operação da Boavista, a investigação sobre a mesma começou pela consulta arquivista dos 
documentos existentes sobre o FFH e o SAAL/N no Arquivo Distrital do Porto. A pesquisa 
bibliográfica, realizada maioritariamente na Biblioteca da FAUP, Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra, e Centro de Documentação de 25 de Abril, apoiou-se 
principalmente em consultas de aproximação ao enquadramento histórico, social e 
económico visando a compreensão do território e a organização da informação segundo 
uma lógica temporal. Paralelamente foi realizada uma entrevista ao arquitecto responsável 
pela Brigada Técnica do SAAL Boavista, João Resende, com o objectivo de esclarecer alguns 
aspectos da sua participação no processo e do projecto proposto para o território em estudo 
em 1974-76. José António Ferreira do Gabinete de Estudos e Planeamento da Domus Social 
também se mostrou disponível em esclarecer qualquer dúvida acerca do recentemente livro 
lançado “Ilhas do Porto. Levantamento e Caracterização” pela coordenação de Isabel Breda 
Vázquez e Paulo Conceição, fundamental para o entendimento da situação actual das ilhas 
do Porto. A análise e articulação da informação bibliográfica juntamente com o trabalho de 
campo, visitas ao terreno, levantamento fotográfico, observação local, conversas com os 
moradores das ilhas da Boavista que se mostraram disponíveis para contar as suas histórias, 
e o cruzamento de cartografias, permitiram estruturar o método de investigação.  
 
De modo a responder aos objectivos propostos, esta dissertação estrutura-se essencialmente 
em quatro partes, organizada no sentido cronológico. Num primeiro momento faz-se uma 
contextualização histórica, social e arquitectónica do desenvolvimento da cidade industrial, 
das ilhas do Porto, e dos planos de intervenção do sector público, compreendendo uma 
análise temporal de 1864 a 1974. O segundo capítulo é dedicado ao SAAL e à Operação 
SAAL Boavista, correspondendo ao período entre 1974-76. O terceiro capítulo é conduzido 
por Aldo Rossi e Nuno Portas no pensamento da cidade, e Kevin Lynch e Paola Viganò na 
identificação do elementos que a compõem, bem como uma análise do conceito do espaço 
público e da sua problematização na cidade contemporânea. O quarto capítulo é 
consagrado à compreensão do território em estudo como objecto de projecto, tendo por 
base, como referido, a proposta realizada pela Operação SAAL Boavista, particularizada na 
resolução do espaço urbano, compreendendo uma análise temporal desde 1976 até à 
actualidade.  
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CAPÍTULO 1| Enquadramento Social e Político: O Porto entre 1864 e 1974.
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2 Iron Rolling Mill, Adolph Menzel, 1872-1875 3 The Gare St-Lazare, Claude Monet, 1877 
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1.1 INTRODUÇÃO 
 
A história da arquitectura, à luz das propostas do Movimento Moderno e da Revolução 
Industrial, passou a alargar o seu estudo do tema da habitação na formulação da cidade. O 
campo da habitação passou a assumir distinção nas propostas de cidade contemporânea, 
fazendo abertura a questões de planeamento da cidade e dos “equipamentos arquitectónicos 
como factos urbanos arquitectónicos.”4 
 
A indústria foi um dos principais marcos da história de várias cidades europeias, cujos 
impactos influenciaram processos arquitectónicos, transformações urbanas e modos de 
vida. As transformações da Revolução Industrial delinearam-se em Inglaterra, a meados do 
século XVIII, e repetiram-se, com mais ou menos rapidez, nos restantes estados europeus: 
aumento da população, aumento da produção industrial e mecanização dos métodos de 
produção. As suas contribuições na produção e construção da sociedade contam com a 
exploração de carvão e da máquina a vapor, combinando novas tecnologias e materiais 
industriais, como o ferro, aço e vidro. Contribuiu também na construção de estradas e 
canais mais amplos,  promovendo o desenvolvimento das vias de transporte por água e 
terra. 
 
Os seus efeitos são considerados como os mais importantes no desenvolvimento do mundo 
moderno, em particular na arquitectura. O aumento da população e das migrações de lugar 
para lugar exigiram a construção de novas casas, que por sua vez impulsionou o 
crescimento das cidades, cujas exigências de funcionamento deviam cumprir implementos 
cada vez mais extensos e capazes. 
 
O desenvolvimento industrial em Portugal não ocorreu a uma escala que tornasse a 
indústria na actividade económica mais dominante. No entanto, a segunda metade do 
século XIX foi decisiva para o desenvolvimento de transformações tecnológicas essenciais 
para a expansão da produção, como a construção de estradas e caminhos de ferro, bem 
como a instalação de várias máquinas a vapor a serviço das indústrias. Foi também um 
período de rápido crescimento e concentração urbana. A rede urbana influenciada pela 
evolução era bastante incoerente, Lisboa e Porto eram os principais centros urbanos e mais 
industrializadas do país, onde os problemas habitacionais causados pelo forte crescimento 
demográfico foram mais graves.  
 
A cidade do Porto, à semelhança de outras cidades portuguesas, passou por um rápido 
crescimento durante os últimos anos do século XIX e os primeiros trinta do século XX. A 
cidade viu crescer em si um problema de aumento populacional gravíssimo (123,6% entre 
1864 e 1911)5, que se reflectiu na sobreocupação habitacional e insalubridade extrema de 
casas que, como consequência, teve um impacto prejudicial na cidade e na saúde da 
população.  

 
4 Francisco Barata Fernandes, Transformação e Permanência na Habitação Portuense, p.58. 
5 Alexandre Alves Costa, A Ilha Proletária como Elemento Base do Tecido Urbano, p.9. 
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4 Porto, F.C.Wentzel, 1850 5 Cidade do Porto, Gravura de Teodoro de Sousa Maldonado  
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As ilhas6, destinadas a habitação operária de baixo custo, foram a solução de urgência do 
surto populacional, criadas, num primeiro momento, pelos senhores das indústrias e 
burguesias, que cediam os logradouros das suas casas para albergar pequenas casas em 
banda perpendiculares à rua, com condições mínimas de habitabilidade. Esta tipologia 
conquistou todo o anel de crescimento da cidade no século XIX. O período de 1880 a 1940, 
em Portugal e em grande parte dos países europeus,  correspondeu à consciencialização da 
crise habitacional nas cidades e à elaboração de estratégias que resolvessem o problema da 
habitação das famílias de baixos rendimentos.  
 
A gravidade da questão social e habitacional da cidade do Porto foi lentamente reconhecida 
como uma prioridade de acção política por parte do Governo. Apesar da insistência das 
operações de renovação urbana ocorridas desde o início do século XX, a cidade era ainda 
muito marcada pela instabilidade do quarteirão: “a frente de rua, representativa e burguesa; 
e o interior, preenchido em pente com longas fiadas de habitação operária, pobre, 
degradada e carente das mais elementares condições de habitabilidade”. 7  
 
Um estudo incidente sobre a problemática da habitação relembra eventos históricos que 
nos permitem descortinar os posicionamentos críticos e metodológicos dos modelos 
arquitectónicos desses períodos. O processo SAAL (1974-76) é um dos exemplos que 
constituiu uma novidade sem precedentes pelo modo em que interveio nos antigos bairros 
operários da cidade, apontando para um modelo de habitação e cidade de custos 
controlados, em que vários estratos sociais tinham o direito ao lugar e à cidade. No entanto, 
as orientação politicas e económicas da época, condenaram o processo à extinção, falhando 
quer formal quer conceptualmente.  
 
A habitação, condicionada às regras do mercado produtivo, encontrava-se 
maioritariamente nas mãos do sector privado 8, que acabava por ditar as estratégias das 
políticas urbanas, abdicando, consequencialmente, da intervenção do Estado na economia e 
na sociedade no que diz respeito às politicas de habitação. A desadequação funcional dos 
edifícios conduziu à sua desertificação, caídos em tal decadência que deixaram de ter uma 
recuperação viável, deixando vestígios degradados da era industrial que se têm vindo a 
acumular ao longo dos anos face à falta de estratégias urbanas e políticas de intervenção.

 
6 “As casas construídas nas «ilhas» representavam 65,5% do volume total de construção no Porto entre 
1864 e 1900.” Manuel Correia Teixeira, As estratégias de habitação em Portugal, 1880-1940, p.68 
7 José António Bandeirinha, SAAL 1974 – 2014: Por Uma Arquitectura, p.60.  
8 Manuel Correia Teixeira, idem, p.83. 
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6 Planta da Cidade do Porto de F. Perry Vidal, 1865 7 Ponte das Barcas, Henry Smith,1813 
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1.2 O PORTO, CIDADE INDUSTRIAL  
 

“A indústria foi, (...), a força dominante na definição da imagem da cidade e na 
estruturação espacial do Porto no século XIX. As chaminés, os bairros operários, o 
movimento incessante de classes laboriosas através da cidade, (...), a arquitectura 
industrial das fábricas, pontes e caminhos de ferro, deram ao Porto a aparência 
inconfundível e característica de uma cidade industrial.” 9  

 
No século XIX, o desenvolvimento da cidade do Porto e consequente expansão urbana 
deveu-se, principalmente, a dois factores: por um lado, foi provocado pela procura de 
habitação a baixo custo e construção de novas formas de habitação operária resultantes do 
crescimento da indústria e do sucessivo aumento da imigração na cidade; por outro lado, a 
construção de pontes sobre o rio Douro e os novos meios de transportes facilitaram e 
dinamizaram as trocas com o Sul do país, facilitando o acesso a matérias-primas 
indispensáveis ao sector industrial.  
 
O Porto era uma cidade de base mercantil, com uma economia apoiada nas exportações, e 
dependente de contratos com as poderes da época, principalmente com a Grã-Bretanha. A 
cidade foi fortemente marcada pelas inovações tecnológicas características da revolução 
industrial, tais como as inovações em obras de engenharia, representadas nas duas pontes 
de ferro – Maria Pia e D. Luís I –, bem como em edifícios de maiores dimensões como o 
Palácio de Cristal (1865) e o Mercado Ferreira Borges (1888).  
 
A expansão da cidade para fora das muralhas, formalizada pelos Almadas e influenciada 
pelos planos pombalinos da reconstrução de Lisboa, para além de impulsionar o 
crescimento radial a partir do antigo núcleo medieval, impulsionou, também, a construção 
de novos edifícios, da rede viária e de área urbana. Neste sentido, surgiram “novos tipos de 
habitação burguesa e operária, bem como os principais equipamentos modernos de serviço 
público, vias de comunicação e infra-estruturas.”10  A construção da ponte D. Maria sobre o 
Douro (1877), permitiu que a linha férrea de Lisboa finalmente chegasse ao Porto, 
resolvendo também, o atravessamento para Vila Nova de Gaia. O término desta linha em 
Campanhã foi extremamente  importante para o desenvolvimento do Porto e para a 
consolidação desta freguesia como zona industrial.  Igualmente importante foi a 
inauguração da ponte D. Luís (1886) que estabeleceu a existência de dois tabuleiros de 
acesso à cidade a dois níveis diferentes, permitindo o descongestionamento da zona 
ribeirinha e do centro da cidade e promovendo a consolidação e desenvolvimento urbano 
para norte.  
 
O Porto passava uma época em que as politicas governamentais pretendiam intensificar o 
mercado interno com base num aumento de produção industrial que por sua vez aumentou 
a densidade populacional. “O Porto, desde há muito o centro de uma vasta e fértil região 
agrícola, (...), tornou-se com o desenvolvimento dos transportes o ponto de irradiação da rede 
de caminhos de ferro na parte norte do país. As consequências destas politicas para a cidade

 
9 Manuel Correia Teixeira, «As Ilhas do Porto», Ilhas, p.21. 
10 Francisco Barata Fernandes, Transformação e Permanência na Habitação Portuense, p.169. 
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8 Fábrica de fiação 9 Ponte D. Maria Pia em construção 10 Comboio a vapor na Ponte D. Maria Pia  
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foram o aumento das trocas comerciais e da produção industrial, e em resultado disso um 
aumento da população urbana e do número de operários fabris.” 11 As indústrias de fiação e 
tecelagem eram as mais importantes da cidade e localizavam-se principalmente nas 
freguesias periféricas de Bonfim e Campanhã.  
 
Entre 1864 e 1890 marcou-se um período de grande crescimento e concentração urbana no 
país, com o aumento da migração da população do campo para a cidade. Nestes 36 anos a 
população do Porto aumentou quase o dobro, passando de 87 000 para 168 000 12 
habitantes. A maior parte da nova população era de origem rural que via o Porto como uma 
cidade cosmopolita de grande prosperidade económica. No entanto, esta saturação 
populacional criou consequências imprevistas. “Houve necessidade de alojar um número 
crescente de pessoas num prazo mais curto e com menor disponibilidade de espaço. Custo, 
densidade, rapidez, quantidade, prazo e espaço eram os factores da produção de arquitectura 
afectados por esse fenómeno.”13 Este crescimento urbano acelerado transformou a cidade 
homogeneizada num organismo descontínuo e heterogéneo, vitima de uma produção em 
série a diferentes escalas. Consequentemente, viu-se surgir uma lógica de repetição e de 
linha de montagem que foi aplicada na arquitectura e na sua construção: um modelo 
arquitectónico que nada tinha a ver com as novas técnicas industriais, mas que por 
consequência da necessidade e do tempo foi repetido em massa.  
 
A habitação portuense teve desenvolvimentos muito particulares associados à época em que 
se inseriu. Diferentes tipos de habitação reflectiam diferentes estratos sociais.  “A forma dos 
lotes de uma cidade, a sua formação, a sua evolução, representa a longa história da 
propriedade urbana e a história das classes profundamente ligadas à cidade; (...) a análise do 
conflito no desenho dos lotes confirma a existência da luta de classes”. 14 A concentração da 
população trabalhadora em freguesias mais centrais como Vitória, Sé, São Nicolau e 
Miragaia, provocaram, progressivamente, o abandono da população burguesa das áreas 
mais antigas do Porto, indo para novas áreas residenciais burguesas constituídas nas 
primeiras zonas de expansão do Porto – Cedofeita, Massarelos e Stº Ildefonso. O boost 
populacional decorrido na 1ª metade do século XIX assinalou dois processos simultâneos: 
“à medida que se ia construindo novas zonas residenciais para as classes médias, os bairros 
mais antigos iam sendo progressivamente abandonados pela burguesia que inicialmente os 
habitara e ocupados por grupos sociais mais pobres”15, processo ao qual Manuel Teixeira 
denomina por filtragem, determinando uma  evidente separação e marginalização entre os 
diversos estratos sociais16.    
 

 
11 Manuel Correia Teixeira, Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» da 
cidade do Porto, p.76. 
12 Idem, p.77. 
13 José Pinto Duarte, Tipo e Módulo: uma abordagem ao processo de produção de habitação, p.33. 
14 Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, p.63. 
15 Manuel Correia Teixeira, Habitação popular na cidade oitocentista: as ilhas do Porto, p.21. 
16 “A base deste processo é o chamado processo de filtragem, segundo o qual, à medida que a cidade 
cresce, os mais ricos constroem as suas casas na periferia e os edifícios antigos situados perto do centro 
vão sendo sucessivamente ocupados por famílias de rendimentos cada vez mais baixos. Assim, uma área 
especifica serve uma sucessão de utilizadores.”  Idem, p.43-44. 
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11 Casa na Rua de Cedofeita 12 Casa na Rua dos Canastreiros, São Nicolau 13 Corte e alçado de uma 
típica habitação burguesa com o logradouro ocupado por uma ilha, desenho de Francisco Barata 
Fernandes 
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Os lotes das urbanizações oitocentistas eram longos e estreitos, com 5,5 ou 6 metros de 
frente, e uma profundidade que por vezes chegava aos 100m. A parte fronteira destes lotes 
era ocupada pela casa burguesa,  estreita e alta, limitada ao parcelamento do plano 
Almadino, construída à face da rua, com duas frentes, caixa de escadas central iluminada 
por uma clarabóia, e piso térreo com acesso independente destinado a comércio, oficina, 
armazém ou arrumos da própria habitação. Nas traseiras, nos 60 ou 70 metros de terreno 
vago, viriam a ser construídas as ilhas.   
 
Assim surge a condição para a maior parte das ilhas que viriam a ser construídas, 
destinadas à interiorização no interior do quarteirão, incentivando  o crescimento da cidade 
“para dentro”. As ilhas foram, deste modo, uma solução sem precedentes nas tradição 
portuguesa à carência habitacional, que rapidamente se massificaram pelo território, 
assumindo-se como um elemento importantíssimo característico à cultura e história da 
cidade do Porto.  
 
“O Porto mantinha o seu carácter e a sua paisagem urbana. A sua antiga burguesia 
comercial, dedicava-se, agora, à rentabilização de lojas e quintais, sacrificando, apesar dos 
suspiros tristemente românticos das esposas, as maravilhosas japoneiras ou os floridos 
rododendros, tão viçosos nesta terra de nevoeiro, as grutas com água corrente onde se 
colocava a imagem de S. João em data precisa, os canteiros com buxo, as árvores de fruto, as 
pencas, as galinhas, e os coelhos que sempre tinham de criação.”17       
 
No entanto, o significado e compreensão que se dá a esta forma de habitação operária “está 
sempre contida numa dada estrutura de referência, num dado contexto”18 conotada por 
uma distância temporal que nos separa da interpretação desta forma no passado. Deste 
modo, a fim de entender esta forma herdada historicamente e  no actual horizonte 
temporal, “elas têm de ser entendidas no contexto da cidade do século XIX de que são uma 
parte essencial”19, na década de 1930 quando foram parcialmente demolidas, e finalmente, 
no contexto actual.  

 

	
17 Alexandre A. Costa, A Ilha Proletária como Elemento Base do Tecido Urbano, p.11. 
18 Manuel Correia Teixeira, Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» da 
cidade do Porto, p.75. 
19 Idem. 
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1.3 AS ILHAS DO PORTO  
“um espaço colectivo fechado sobre si mesmo”20 

 
| Origem 
As ilhas são uma forma especifica de habitação operária, de pequenas dimensões 
construídas no interior dos quarteirões, resultantes do processo de industrialização no 
Porto na 2ª metade do século XIX. Surgiram com o objectivo de alojar os operários de 
baixos rendimentos e as suas respectivas famílias, como alternativa à sobreocupação dos 
velhos bairros da cidade, consequente do forte crescimento populacional. A localização e a 
forma das ilhas foi influenciada pelo desenvolvimento espacial do Porto, da sua estrutura 
viária, das características do loteamento urbano e do tipo de habitação construído na 
cidade.  
 
A maioria das ilhas foram construídas entre os anos 1864 e 1900,  “e cerca de 50% no curto 
período de 12 anos entre 1878 e 1890.” 21 O primeiro gesto de ocupação por parte da classe 
operária foi por via da sobreocupação dos velhos edifícios, aos quais eram acrescentados 
andares com pés-direitos mais baixos e construídos com materiais mais fracos, destinados a 
ser ocupados pela população mais pobre. As primeiras ilhas começaram a construir-se por 
volta de 1850, e rapidamente se tornaram na principal forma de ocupação por parte da 
classe operária e dos novos imigrantes. Desenvolveram-se nas principais áreas industriais 
do Porto – Bonfim, Santo Ildefonso, Cedofeita, Massarelos e Lordelo22. A população das 
ilhas era predominantemente composta por trabalhadores do sector industrial, artesanal e 
manufactureiro, como também trabalhadores do comércio e serviços, com ocupações mal 
remuneradas. 
 
O seu aparecimento foi consequência de diversos factores que dizem respeito tanto aos 
operários de classe baixa que as habitavam, como aos burgueses de classe média que nelas 
investiam. Para os burgueses, surgiu como oportunidade de uma fonte de rendimento extra, 
oriunda do arrendamento de habitações no interior da suas propriedades. Para além disso, 
na situação de serem donos de unidades fabris, tinham a comodidade e a vantagem de 
possuírem os seus trabalhadores no mesmo espaço e de os poder controlar constantemente. 
No caso dos operários, deve-se essencialmente à sua pouca capacidade financeira, 
sujeitando-se a habitações precárias com rendas dentro das suas capacidades económicas. 
Como afirma Manuel Teixeira, “a principal razão que justifica a construção das «ilhas», e 
não de outras formas de habitação popular, por exemplo, blocos de habitação colectiva, é de 
natureza económica e tem a ver essencialmente com os baixos salários dos operários e com as 
características dos grupos sociais envolvidos na construção deste tipo de habitação, 
particularmente o seu capital reduzido.” 23 
 
| Características 
Uma das suas características principais é a construção no interior dos quarteirões. Esta
 
20 Margarida Wellenkamp, Luís Pisco (coord.),  Ilhas, p. 68. 
21 Manuel Correia Teixeira, Habitação popular na cidade oitocentista : as ilhas do Porto, p.161. 
22 Maria Madalena Allegro de Magalhães, A indústria do Porto na primeira metade do século XIX, pp. 
111-155. 
23 Manuel Correia Teixeira, As estratégias de habitação em Portugal, 1880-1940, p.68. 



 

27 

 
20 Adaptação da planta e do alçado da casa burguesa à face da rua para a construção de ilhas nas 
traseiras 21 Morfologia básica das ilhas 22 Principais tipos de ilha: 1. Ilha construída num único lote; 
2. Ilha construída em dois lotes com corredor central; 3. Ilha construída em dois lotes, com as casas 
dispostas costas com costas e dois corredores laterais de acesso; 4. Ilha construída em terreno de 
traseiras correspondendo a vários lotes. Filas sucessivas de casas construídas costas com costas. 23 
Ilhas com acesso livre para a rua: à esquerda, ilha com acesso independente através de uma passagem 
descoberta situada ao lado do edifício contiguo à rua; à  direita, ilha contígua à rua, sem nenhuma 
habitação de classe média de permeio  
  
 

20 21 

22 23 
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composição ocorre por via de um loteamento definido no plano dos Almadas, em que se 
determinou um padrão de loteamento regular, como já foi mencionado. O lote individual 
passou a ser a unidade fundamental de desenvolvimento da cidade, e simultaneamente, sua 
consequência. A frente  do lote era ocupada pela casa burguesa, e no terreno livre da 
traseira da casa eram construídas as ilhas. Esta organização potenciou a leitura de uma 
unidade interna mas de fractura e desagregação com o resto da cidade, reforçado pelo 
desenho urbano da rua fechada e do lote comprido que alimentou a produção de ilhas, 
constituindo assim, o “arquipélago” do Porto.  
 
As ilhas são espaços que seguem uma lógica de repetição, “Na sua forma mais simples uma 
«ilha» consiste em filas de pequenas casas, na maior parte dos casos de um só piso, 
construídas ao longo destes lotes estreitos: numa só fila quando construídas num único lote, 
ou em duas filas – «back-to-back»24 – quando construídas em dois lotes. Todas estas casas 
abriam para um estreito corredor que corria ao longo delas, com uma largura que geralmente 
não excedia 1,5 ou 2 metros, por vezes diminuindo para cerca de um metro (...)” 25 As casas 
em ilhas dispunham apenas de uma fachada livre com uma divisão aberta para o exterior, as 
traseiras eram encostadas à parede divisória do lote ou às traseiras de outras casas em ilha, e 
as ruas/corredor eram rematadas por latrinas colectivas ou um simples muro. Este tipo de 
construção, dimensão e organização, foram estipulados para fazer o máximo proveito da 
profundidade dos lotes.   
 
As áreas das habitações raramente excediam os 16m2, podendo variar entre os 10 e os 20m2. 
A casa mais comum tinha uma frente de 4m, constituída apenas por uma porta e janela. 
Normalmente possuíam apenas um piso, podendo em alguns casos possuir dois, situação 
no qual o acesso se fazia por uma escada interior íngreme ou por uma galeria superior. A 
compartimentação interior era composta por uma sala (4 x 2,5 m), que também servia como 
espaço de repouso, um pequeno quarto ou alcova (2,5 x 1,5 m), e uma cozinha (1,5 x 1,5 m). 
Era raro o caso em que uma habitação tivesse mais do que estes três compartimentos. Em 
alguns casos improvisava-se um quarto na mansarda, onde se subia uma escada estreita e 
empinada. O pé direito das casas variava entre os 2 e 2,5 m, o que agravava a ventilação do 
espaço, sujeito a degradar rapidamente no clima húmido do Porto.  O facto de só existir 
uma pequena  janela, piorava esta situação, bem como dificultava a iluminação 
relativamente ao suposto espaço a iluminar. O tecto era habitualmente feito em telha vã 
sem qualquer tipo de forro, ou chapa metálica. As paredes portantes eram em pedra e as 
interiores em madeira, sem portas, ou com cortinas simples para dar privacidade. As infra-
estruturas eram deficientes, a maior parte não tinha abastecimento de água, o saneamento 
era feito através de fossas e os sanitários eram comuns a todos os residentes, na maior parte 
das vezes construídos ao fundo da ilha, numa média de um sanitário para cada cinco casas. 
 
O acesso à ilha podia ser feito de diversas formas. Quando a ilha era edificada nas traseiras 
de uma casa que ocupava toda a frente do lote, o acesso era feito através de um corredor 
estreito em túnel. Quando a casa não ocupava toda a frente de rua, acedia-se por um 
corredor a céu aberto. Se a ilha fosse construída ao mesmo tempo que a casa, existiam à face
 
24 Ver Apêndice 2. 
25 Manuel Correia Teixeira, Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das «ilhas» da 
cidade do Porto, p.78. 
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da rua duas portas, uma para a habitação e outra para a ilha. A ilha também podia ocupar a 
totalidade do lote sem presença de uma habitação à sua frente, sendo contígua à rua, e neste 
caso a fachada para a rua era constituída por uma única parede onde existia uma porta ou 
um portão de acesso à ilha. Existem casos em que a casa burguesa se situa na cota mais 
baixa de um lote e o logradouro se desenvolve em terreno acentuadamente clivoso, no qual 
surgem pequenos quintais resultantes da divisão do logradouro, cujo acesso se realiza por 
escadas ou passadiços. Noutros casos, existem pátios colectivos onde se construíram 
pequenos espaços complementares a cada habitação, nos lotes com uma frente maior e 
terreno mais plano. 
 
As ilhas destacam uma representação da vida rural, parada no tempo, num contexto urbano 
– “(...) as hortas, a vinha, os legumes, os animais de estimação e para alimentação compõem 
este espaço cujo acesso à rua se faz por um enorme portão que mais faz lembrar o de uma 
quinta.” 26  A exiguidade e partilha dos espaços comuns – logradouros, corredores, 
instalações sanitárias, – eram motivo de um forte espírito de comunidade, familiaridade, 
entreajuda e vizinhança. Nestas pequenas casas viviam famílias inteiras, por vezes famílias 
de 6 ou 7 pessoas, correspondendo a uma área de 1 a 1,5m2 por habitante. O orçamento 
familiar era modesto, motivo pelo qual, por vezes, uma família inteira tinha que procurar 
uma habitação de renda mínima que justificasse o seu gasto, resultando em situações de 
extrema pobreza, sobreocupação e insalubridade. “O próprio nome «ilha» indica a 
segregação dos moradores em pequenas unidades isoladas.” 27  
 
Quem investia no alojamento dos operários não era a burguesia industrial em crescimento, 
mas admiravelmente, a pequena e média burguesia comercial – pequenos comerciantes, 
lojistas, pequenos industriais ou artesãos – que ofereceram solução aos novos trabalhadores, 
quando descobriram a possibilidade de construção destas pequenas casas nos quintais das 
suas próprias habitações. O objectivo era a obtenção de lucros a curto prazo, resultante do 
investimento de pequenos capitais e construção de fraca qualidade, adequado à classe 
trabalhadora cujos salários baixos não suportavam uma renda correspondente a uma 
habitação de melhor qualidade. Viver numa ilha era um evidente sinal de pobreza.  
 
| Problemas 
O que se passava por trás das fachadas da rua sempre foi alheio às Municipalidades, uma 
vez que as ilhas eram construídas sem estarem sujeitas a qualquer tipo de regulamentação 
ou controlo de construção por parte da Câmara. O único elemento necessário apresentar 
para obter uma licença de construção era o alçado principal do edifício. Como as ilhas se 
alastravam no interior dos quarteirões, e os fiscais camarários só podiam actuar em 
situações que fossem observáveis da rua, estas eram completamente indiferentes a qualquer 
entidade autoritária. A falta de controlo criou uma subdivisão da propriedade do solo na 
cidade do Porto, criando uma cadeia de arrendamentos sucessivos e de diferentes 
proprietários.  No final do século, uma série de epidemias, como a peste bubónica de 1899, 
e uma alarmante taxa de mortalidade, tornou os graves problemas habitacionais numa 
questão política que forçou as autoridades municipais a reconhecê-los como problemas

 
26  Luís Paulo Novais Pacheco, As Ilhas do Porto. Reabilitar os seus (pre)conceitos, p.37. 
27 Alexandre A. Costa, A Ilha Proletária como Elemento Base do Tecido Urbano, in JA nº204, p.9. 
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27 Localização das principais áreas de ilhas, por Manuel Correia Teixeira, planta de 1892   
28 Localização dos núcleos habitacionais, ”Ilhas” do Porto – Levantamento e Caracterização, 2015 
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necessários enfrentar. Chamou-se a atenção de higienistas, filantropos, e pessoas solidárias 
que estavam contra o egoísmo das classes abastadas, uma vez que a falta de higiene da 
cidade era um perigo para todos. Assim muitas ilhas foram acabando. A imagem das ilhas 
era repudiada, eram vistas como um «cancro», como um mal necessário erradicar. Coube 
ao município e à população da cidade encarar e aceitar as ilhas como algo peculiar e típico 
do Porto.  
 
Com o passar do anos foram realizadas novas regulamentações como a necessidade de 
licenças de construção, construção de fossas nos novos edifícios, chegando a obrigar os 
construtores privados a apresentar à Câmara um projecto completo com plantas, cortes e 
alçados, independentemente da sua localização em relação à rua. Novas legislações 
publicadas no inicio do século XX como o Regulamento de Salubridade das Edificações 
Urbanas e o Regulamento Geral de Saúde definiram condições sanitárias e ambientais a que 
os novos edifícios deviam obedecer, e cumprir os requisitos e parecer das inspecções 
guiadas pelas autoridades sanitárias municipais. Contudo, apesar dos novos controles 
legais, as ilhas continuaram a construir-se, daqui em diante ilegalmente, por falta de 
alternativas de habitação operária.  
 
Ao longo dos anos foram reflectias estratégias e métodos específicos de intervenção, 
relacionando os contextos problemáticos com variáveis especificas. Compreender um 
historial destes planos ajuda-nos numa leitura melhorada da cidade e na compreensão e 
preparação de novos modelos de acção. “Nos dias que correm, um bairro (...) tem que ser 
entendido como um símbolo ou emblema dos bairros antigos que não podem ser destruídos 
mas sim preservados. Não por serem antigos, mas porque, com outros do seu género e em 
conjunto com as chamadas zonas históricas, formam o coração das próprias cidades. E se 
nenhuma pessoa pode viver sem coração também as cidades não dispensam o seu pulsar.” 28 
 
| Actualidade 
As ilhas marcaram fortemente o espaço urbano do Porto desde a sua origem. Algumas 
foram desaparecendo por via de demolição dos planos municipais, mas ainda hoje existem 
muitas ilhas habitadas, algumas com habitações recuperadas, outras deixadas ao abandono, 
degradadas, devolutas, ou simplesmente desocupadas à espera de uma oportunidade de 
investimento. 
 
O levantamento das ilhas mais recente, realizado em 2015, reconhece que ainda existem 957 
núcleos habitacionais identificados como ilhas, correspondendo a 8265 alojamentos, o que 
equivale a 19% do tipo de alojamento habitado, e a uma população total de cerca de 10400 
residentes29. Passados mais de 150 anos desde a sua génese, quais são agora as condições de 
bem estar e qualidade de vida nestas habitações? Quem as habita, e porquê? É necessário 
reconhecer a importância dos problemas e necessidades habitacionais destes núcleos, e do 
direito a uma habitação condigna aos seus residentes.  
 
Estes últimos anos, tem existido um incentivo por parte da Câmara Municipal do Porto em

 
28 Germano Silva, Cruzinho: um espaço de cultura operária, em “Ilhas”, p.6. 
29 Isabel Breda Vázquez, ‘Ilhas’ do Porto – Levantamento e Caracterização, p.31-32. 
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29 a 31 Recuperação de uma Ilha na Rua de São Vítor, Projecto de Bernardo Amaral, 2013-2015  
32 a 34 Proposta de reabilitação da Ilha da Bela Vista, Gabinete de Arquitectura IMAGO, 2015 
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organizar um programa de reabilitação das ilhas, considerando-as como uma oportunidade 
de repovoamento ao invés de um mal a erradicar. Este esforço requer a mobilização de 
proprietários, visto que grande parte das ilhas são privadas, bem como a colaboração do 
Governo e a disponibilização de fundos comunitários. “(...) quando um tipo de edifício deixa 
de ter capacidade de adaptação a novas circunstâncias, a novos usos, entra em colapso, 
degrada-se, transforma-se em ruina”. 30 
 
Segundo o estudo encomendado pela Domus Social, ‘Ilhas’ do Porto – Levantamento e 
Caracterização (2015), pela coordenação de Isabel Breda Vázquez e Paulo Conceição, a 
maioria das ilhas localiza-se nas freguesias de Campanhã (243 núcleos habitacionais, 2019 
alojamentos), na união de freguesias de Cedofeita, Miragaia, Santo Ildefonso, São Nicolau, 
Sé e Vitória (176 núcleos, 1743 alojamentos, em que 924 destes alojamentos se localizam em 
Cedofeita), Bonfim (126 núcleos, 1401 alojamentos) e Paranhos (155 núcleos, 1202 
alojamentos). É também nestas freguesias que estão localizadas as ilhas em pior estado de 
conservação e ruína. Existe uma situação de envelhecimento e vulnerabilidade social da 
população nas ilhas, visto que a média de idades dos moradores é de 53 anos,  37% da 
população residente tem mais de 65 anos, e só 11% corresponde a residentes com menos de 
18 anos. Cerca de 72% dos agregados familiares incluem 1 ou 2 pessoas, correspondendo a 
uma média de ocupação de 2,1.  
 
No entanto, apesar de todos os problemas detectados neste estudo – isolamento, 
degradação, falta de necessidades básicas como casas-de-banho – , 60% dos inquiridos diz-
se “satisfeito” com o alojamento, mas mostram vontade de poder viver numa casa 
reabilitada no mesmo local. A população insatisfeita que mostra vontade de abandonar as 
ilhas ainda não o fez, principalmente, por falta de dinheiro. Com os resultados em mãos, 
surge, segundo Rui Moreira, o ponto de partida de um programa de  regeneração das ilhas 
na cidade. O primeiro exemplo surge com a ilha municipal da Bela Vista, na freguesia de 
Bonfim, para a qual  decorre um concurso público para um plano de reabilitação. O 
projecto delineado para o local aposta num conceito de reabilitação a baixo custo, que se 
adapte ao programa da pré-existência, tendo como objectivo a fixação dos moradores no 
mesmo local, oferecendo novas condições habitacionais.  
 
 “As ilhas, (...), permanecem como habitat de referência para populações envelhecidas e 
empobrecidas, contudo, e não obstante a menor relevância do movimento por comparação 
com o passado, reposicionam-se no mercado de arrendamento e readquirem novos 
arrendatários (quantas vezes imigrantes), com rendas cada vez mais altas.” 31 
 
Por outro lado, enquanto não existe a colaboração entre município-proprietário, vemos 
florescer projectos de reabilitação de entidades privadas, uma vez que muitas das ilhas 
continuam fora do domínio municipal, e por isso não são alvo imediato dos programas 
institucionais. Por vezes estas entidades não respeitam o aspecto cultural das ilhas, 
transformando-as em habitações destinadas a aluguer para turismo, situação na qual se 
perde a identidade de comunidade e vizinhança de uma típica ilha do Porto. 
 
30 Francisco Barata Fernandes, Transformação e Permanência na Habitação Portuense, p.63. 
31 Virgílio Borges Ferreira, Ilhas, bairros sociais e classes laboriosas na cidade do Porto (1956-2006): um 
programa de pesquisa, p.17. 
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35 Plano Melhoramentos, Eng.º Corrêa de Barros, 1881 36 Plano Director Municipal – Planta de 
Ordenamento, 2014  
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1.4 PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 
o problema da habitação e a gestão do espaço urbano  

 
“Na governação urbana é através do processo de planeamento, mais ou menos 
desenhado ou explícito em termos de usos e funções do solo e do território que, (...), 
se concretiza o objectivo do urbanismo, de tornar compatíveis entre si os diferentes 
usos assegurando a coordenação de todos os interesses que nele interferem.”32 

 
No estudo da cidade, percebemos que “o carácter distinto de cada cidade, e por consequência 
também da estética urbana, é a tensão que se criou e se cria entre áreas e elementos, entre um 
sector e outro; esta tensão é dada pela diferença dos factos urbanos existentes num certo lugar 
e deve ser medida não só em termos de espaço, mas também em termos de tempo. Estes 
referem-se quer ao processo histórico, onde estão presentes fenómenos de permanência, com 
todas as implicações que eles possuem, quer em sentido puramente cronológico, onde são 
verificáveis factos urbanos ocorridos em tempos sucessivos.”  33 A cidade é, efectivamente, um 
espaço constituído por tecidos cuja diversidade lhe é conferida pelo seu processo histórico 
de formação – diferentes sectores de cidade determinam sedimentações históricas que 
desempenham diferentes papéis no conjunto urbano em que se inserem.  
 
O plano director da cidade, é detentor de uma enorme responsabilidade de desenho do 
espaço urbano e deve contribuir para “dar forma a uma imagem e uma vida de cidade”34. 
Este é estipulado e gerido a nível municipal, baseado numa convergência de interesses que 
procure responder  às necessidades da cidade e da melhor qualidade de vida dos habitantes. 
Na cidade do Porto, interessa para este caso de estudo, fazer uma leitura dos planos da 
cidade realizados em resposta às carências habitacionais e a sua articulação na dimensão do 
espaço urbano, de modo a “perceber como um território em acelerada mudança (...) 
integrou as soluções urbanas encontradas, ao longo do tempo e do espaço, para os bairros 
de habitação social.”35 
 
No entanto, o Porto do século XIX, foi maioritariamente governado por uma “política 
orientada para os interesses da burguesia”36 , correspondendo assim a um “contínuo 
domínio dos proprietários dos solos urbanos sobre a direcção do crescimento da cidade” 
cujos interesses eram “puramente especulativos, com o mais completo desprezo pela 
estrutura global da cidade”37. As soluções a este problema, durante este período, cabiam às 
administrações locais ou ao Estado em criar Planos Gerais para a cidade de modo a que se 
criassem instrumentos de regulação de distribuição dos bens e dos serviços. E embora os 
«Planos Gerais de Melhoramentos» fossem obrigatórios desde 186438, as obras públicas 
acabavam por beneficiar mais “os interesses privados do que os da cidade”39. 
 
32 João Cabral, Nuno Portas, «As Transformações da Regulação», Politicas Urbanas II, p.236. 
33 Aldo Rossi. A Arquitectura da Cidade, p.138. 
34 Nuno Portas, A  Cidade como Arquitectura, p.78.  
35 José António Ferreira, “Os Bairros – A Crise no Espaço Público”, Design Urbano Inclusivo, p.71. 
36 Fátima Loureiro de Matos, Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, p.677. 
37 Manuel Correia Teixeira, Habitação popular na cidade oitocentista : as ilhas do Porto, p.?. 
38  Nuno Ferreira, Joaquim Rocha, Etapas de Consolidação da Paisagem Urbana do Porto 
Contemporâneo. Da Programação dos Almadas ao Plano de 1952, p. 201. 
39 Ibidem. 
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37 e 38 Desinfestação em ilhas do Porto, 1899 39 Bairro Monte Pedral, Arq. José Marques da Silva, 
1901 40 Bairro Viterbo de Campos, Lordelo do Ouro, 1916 41 Colónia de Lordelo do Ouro, Eng.º 
Manuel Fortunato de Oliveira Mota, 1903 42 Colónia Estêvão de Vasconcelos, Ramalde, 1914 
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1.4.1 OS PLANOS DO PORTO  
 

“Até ao final do século XIX nem o governo nem as câmaras municipais 
consideravam que a construção de habitação de baixo custo fosse da sua 
responsabilidade. As suas preocupações eram, por um lado, dar incentivos aos 
promotores privados para construírem habitação destinada a pessoas de poucos 
recursos e, por outro lado, controlar a actividade destes construtores privados. Não 
se discutia quem devia construir habitação, mas antes o tipo de incentivos que 
deviam ser dados aos construtores privados e a qualidade e a forma de habitação 
que estes deviam construir.”40  

 
No século XIX, as condições habitacionais e a falta de higiene urbana, instigadores de riscos 
de epidemia, infecções e incêndios, determinaram que se tomassem medidas de organização 
do espaço urbano, nomeadamente das áreas residenciais. Perante as condições 
habitacionais degradantes em que vivia a classe operária, começam a desencadear-se 
medidas no campo da construção de habitação social. O arranque de propostas de 
resolução da insalubridade habitacional foi bastante difícil e demorado. Em 1892, na Carta 
Topográfica da Cidade do Porto de Augusto Telles Ferreira, já surgia o desenho das ilhas 
em toda a sua extensão, mas continuavam a ser ignoradas a nível do discurso. Com as 
contradições sociais e políticas relativas ao fim da Monarquia e ao inicio da República 
houve uma falta de disponibilidade financeira e social para reflectir e intervir sobre os 
problemas da cidade, tendo sido só a partir dos anos 1900 que se iniciou uma discussão 
sobre estes problemas reflectidos em iniciativas com planos de acção fora do papel.  
 
Entre 1899 e 1904 surge o primeiro incentivo no campo da habitação social. O jornal O 
Comércio do Porto criou uma subscrição pública com o objectivo de construir um 
determinado número de bairros operários, na sequência da epidemia da peste bubónica, a 
que chamaram Colónias Operárias,. Estas colónias ofereciam melhores condições que as 
ilhas, contudo, “não foram feitos para abrigar os operários indigentes: foram construídos 
para recolher os mais hábeis, mais assíduos e mais morigerados operários, antes como prémio 
dos seus méritos do que como auxilio às suas condições de existência” 41 – uma arquitectura 
do desejo para premiar os mais competentes. Em 1901, construiu-se a colónia da Foz do 
Douro com 8 habitações, e de Monte Pedral com 26 habitações. Em 1903 ergueu-se a 
colónia de Lordelo do Ouro com 29 habitações, e finalmente em 1904, foram construídos os 
bairros do Bonfim e Serpa Pinto, com 32 e 26 casas. Ao todo, construíram-se 121 casas com 
condições de habitação superiores às ilhas, que no entanto não foram ocupadas pelos 
operários por terem rendas que excediam as suas capacidades económicas, além de que a 
localização periférica não correspondia às necessidades das populações.  
 
| Primeiro Período: A República. Soluções entre 1910 e1932 
Inspirada pela iniciativa das Colónias Operárias do O Comércio do Porto, a Câmara 
Municipal do Porto promoveu a construção de quatro bairros para as classes trabalhadoras. 
O conjunto era composto por habitações agrupadas, compostas por um ou dois pisos e 

 
40 Manuel Teixeira, As estratégias de habitação em Portugal, 1880-1940, p74. 
41 Idem, p72. 
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43 Bairro de Casas Económicas de Paranhos, 1939 44 Bairro de Casas Económicas das Condominhas, 
1937 45 Bairro de Casas Económicas da Azenha, 1939 
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jardim privado. Foram construídas as colónias de Antero de Quental, com 28 habitações, 
em 1914; Bairro de Estevão de Vasconcelos, com 90 casas, também em 1914; Viterbo de 
Campos, com 64 casas em 1916; e Manuel Laranjeira, com 130 casas em 1917. No total 
construíram-se 312 habitações, um número insignificante comparado com as 12 000 casas 
em ilhas existentes no Porto em 1909.42 
 
Em 1918, o governo de Sidónio Pais, pública um decreto no “sentido de promover a 
construção de habitação de baixo custo”43 cujo empreendimento poderia ser quer de 
“iniciativa privada, quer por sociedades ou cooperativas, a quem eram concedidos 
empréstimos com uma reduzida taxa de juro de 4%, através da Caixa Geral de Depósitos”.44 
No Porto foi construído o Bairro de Sidónio Pais com 100 habitações, cuja obra ficou a 
cargo do próprio estado, devido ao desinteresse manifestado pelos investidores privados em 
participar neste tipo de projecto.   
 
| Segundo Período: O Estado Novo. Soluções entre 1933 e 1974 
Nos anos 30 a controvérsia sobre a forma e a localização da habitação social tornou-se 
numa questão política e ideológica. A instauração do Estado Novo em 1933 trouxe novas 
iniciativas no campo da habitação, mas a sua política habitacional era fundamentalmente 
dirigida às classes médias, ainda que também, em discurso, procurasse dirigir-se às classes 
trabalhadoras. Assim, ainda em 1933, o governo criou o programa de habitação das Casas 
Económicas. Estas eram construídas directamente pelo Estado e estavam destinadas a 
albergar, de preferência, funcionários públicos ou membros dos sindicatos nacionais. O 
programa “inspirava-se na tradição ruralista do regime e materializava-se numa 
aproximação ao possível conceito da Casa Portuguesa, independente, com jardim e quintal, 
em bairros de média dimensão localizados, então, em contextos periféricos e não 
urbanizados no interior dos limites da cidade”45. Baseavam-se nos supostos valores e modos 
de vida tradicionais portugueses, apoiado num programa político e ideológico do clima dos 
anos 30 e 40, caracterizado por um moralismo conservador e autoritarismo. “Este modelo 
formal, (...), prevenia o que o regime considerava as «perigosas» concentrações de 
trabalhadores em blocos de habitação colectiva.” 46 Entre 1935 e 1950 foram construídas 
1662 casas em doze bairros – Ilhéu, Condominhas, Amial, Azenha, Paranhos, Costa Cabral, 
S. Roque da Lameira, Gomes da Costa e Ramalde. No entanto, a tradição não era a resposta 
à situação de urgência habitacional, nem resolvia a condição insalubre da habitação dos 
diferentes grupos sociais. A dificuldade de acesso e os valores das rendas colocavam estas 
habitações foram do alcance e das capacidades financeiras dos habitantes das ilhas.  
 
Em 1940 surgiu o primeiro Plano de Salubrização de Ilhas, iniciativa que permitiu melhorar 
condições de habitabilidade de 28547 casas em ilhas. Foram demolidas 360 casas, com o 
objectivo de reduzir a densidade excessiva da ocupação do solo. A linha de intervenção

 
42 Manuel Teixeira, op. cit., p.76 
43 Idem, p. 77. 
44 Ibid.  
45 Virgílio Borges Ferreira, Ilhas, bairros sociais e classes laboriosas na cidade do Porto, p.12-13. 
46 Manuel Teixeira, op. cit., p.80. 
47 Fátima Loureiro de Matos, Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, p.693.  
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 46 Localização das áreas de ilhas em 1940 por Fátima Loureiro de Matos, adaptação da planta do 
Plano de Salubrização das Ilhas do Porto de 1956 47 Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto, 
Engº Machado Vaz, 1956-1966 48 Plano Director da Cidade, Robert Auzelle, 1962 
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propunha a demolição de uma casa a cada três, de modo a poder unir-se duas, criando casas 
com três frentes e o dobro da área, onde seriam efectuadas obras de melhoria de condições 
de ventilação, iluminação, ligação à rede de esgotos, banho privativo, água e electricidade. 
No entanto esta campanha mostrou-se ineficaz porque “querendo combater um mal, ia 
agravar o mesmo mal noutras áreas da cidade”48, para além de ser um processo demoroso 
face à quantidade de ilhas em necessidade de beneficiação. A falta de apoio no realojamento 
das pessoas cujas habitações foram ordenadas demolir, obrigaram essa população a 
procurar novo alojamento em locais já fortemente comprimidos para a população que ali 
vivia, “agravando-se em consequência as condições gerais já de si muito más de 
habitabilidade defeituosa”. 49  Paralelo ao Plano de Salubrização de 1940, e em face ao 
resultado do inquérito geral às ilhas em 1939 50 , foram desencadeadas medidas na 
construção de vivendas económicas, as primeiras a erguerem-se na forma de blocos de 
vivenda colectiva – Duque de Saldanha (1940), S. João de Deus (1944-56), S. Vicente de 
Paula (1950-54), Rainha D. Leonor (1953-55) e Rebordões (1940).  
 
De 1956 a 1966, avançou o Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto que tinha como 
objectivo principal a extinção das ilhas, através da criação de novos bairros. O plano previa 
a construção de 6000 habitações no prazo de dez anos, de renda acessível, com o intento de 
acabar com parte das ilhas existentes no centro da cidade. As novas construções, na forma 
de blocos de habitação colectiva, eram implantadas em zonas periféricas da cidade onde 
seriam realojados os moradores das ilhas insalubres. Produziram-se políticas diferentes, 
para responder a necessidades habitacionais de diferentes grupos sociais: “um programa de 
casas económicas melhorado para as fracções mais qualificadas da pequena burguesia (...); 
habitações do Estado central para funcionários públicos e para os segmentos mais 
qualificados do operariado (...); bairros de habitação social (...) para o operariado (grandes, 
com pouca qualidade, baixa incidência de equipamentos sociais e estruturados em torno do 
arrendamento em zonas periféricas da cidade).” 51  No total, foram construídos 6072 
habitações distribuídos por 13 bairros52, ultrapassando os objectivos estipulados, o que 
correspondeu à deslocação de 24 700 habitantes de ilhas para a periferia. Deste modo, a área 
central da cidade perdeu funções habitacionais e industriais e a periferia ganhou uma nova 
força residencial. No entanto, deve-se assinalar que a melhoria das condições de 
habitabilidade trouxe, por um lado, um carácter disruptivo ao quotidiano desta nova 
população, “rompendo com unidades de vizinhança constituídas previamente ao 
realojamento”.53  
 
48 Câmara Municipal do Porto, Plano de salubrização das ilhas do Porto, p.7-8. 
49 Idem. 
50 “Segundo este inquérito, o número de ilhas então existentes era de 1153, com um total de 13 594 casas 
e 45 243 habitantes, destacando-se particularmente as freguesias do Bonfim, Cedofeita, Santo Ildefonso 
e Paranhos, com as maiores densidades. [...] Constata-se, assim, que (...) as ilhas localizam-se segundo 
uma coroa à volta do centro tradicional da cidade, sobretudo a leste e a norte .” Fátima Loureiro de 
Matos, op. cit., p.690-91. 
51 Virgílio Borges Ferreira, Ilhas, bairros sociais e classes laboriosas na cidade do Porto (1956-2006): um 
programa de pesquisa, p.14. 
52 Novas moradias populares construídas entre 1956-66: Bom Sucesso, Pio XII, Carvalhido, Pasteleira, 
Outeiro, Agra do Amial, Carriçal, Fernão de Magalhães, S. Roque da Lameira, Fonte da Moura, Cerco 
do Porto, Regado, Eng.º Abrantes de Oliveira.  
53 Virgílio Borges Ferreira, op. cit. 
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49 e 50 SAAL: Bairro S. Victor, Arq. Siza Vieira, e Bairro das Antas, Arq. Pedro Ramalho 51 a 53  
HCC: Cooperativa de Habitação de Massarelos, Arq. Francisco Barata Fernandes e Manuel Fernandes 
de Sá 54 e 55 PER: Habitação Social na Rua da Seara, Matosinhos, Arq. João Álvaro Rocha 
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O Plano Director da Cidade de Robert Auzelle, de 1962, propunha o zonamento da cidade 
conforme as suas diferentes funções urbanas – comércio, indústria, actividades terciárias, 
habitação – incluindo a marginalização de diferentes classes de habitação. Contava com a 
hierarquização dos valores dos solos através da libertação e valorização das estruturas 
interiores aos quarteirões por via de demolição das ilhas e edifícios devolutos, com o 
objectivo de construir novas unidades habitacionais nas periferias. Deste modo, a 
deslocação da população das ilhas libertava locais valiosos do centro da cidade para uso dos 
solos mais lucrativos. Forçou-se uma segregação das classes trabalhadoras em bairros 
camarários na periferia – a segregação social acrescentou-se à segregação física da cidade. 
Este processo foi invertido após a revolução de Abril de 1974.  
 
| Terceiro Período: A Democracia. Soluções desde 1974 
O golpe militar a 25 de Abril de 1974 põe um ponto final ao regime ditatorial. As acções de 
reivindicação dos populares por melhores condições habitacionais rapidamente provocam a 
consciencialização de necessidade de acção na política de habitação. Assim cria-se o Serviço 
de Apoio Ambulatório Local (SAAL). Apoiado pelo Fundo de Fomento da Habitação 
(FFH), este processo previa a elaboração de uma renovação urbana mais planeada no centro 
histórico com o objectivo de realojar a população até então mal alojada mantendo o seu 
lugar de origem, através da exteriorização da habitação operária na própria estrutura da 
cidade. Este processo marcou a união entre a arquitectura e a intenção política. No entanto, 
foi uma revolução efémera.  
 
A construção de habitação pelo Estado aumentou substancialmente nas últimas décadas, 
sem conseguir no entanto, acompanhar as carências da cidade. Actualmente, o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) promove três programas de financiamento 
para a habitação: as Habitações a Custos Controlados (HCC), o Programa Especial de 
Realojamento (PER) e o PROHABITA. 
 
As Habitações a Custos Controlados (HCC), construídas ou adquiridas através do apoio 
financeiro pelo Estado, destinam-se ao arredamento ou a habitação própria dos 
adquirentes. As entidades que podem promover este tipo de habitações são as Câmaras 
Municipais, Cooperativas de Habitação, empresas privadas ou instituições de solidariedade 
social. Os promotores “têm acesso a diversas linhas especiais de crédito, que abrangem as 
várias vertentes do circuito da promoção habitacional, desde a aquisição e infra-estrutura 
de solos, à construção dos empreendimentos e do equipamento social.” 54 
 
O Programa Especial de Realojamento (PER) foi definido pela primeira vez em 1993, 
constituindo um programa dirigido às áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto cujo 
objectivo principal era proporcionar aos municípios um meio que lhes possibilitasse 
erradicar as barracas e realojar os seus habitantes em novas habitações de custos 
controlados. Apesar das dificuldades de arranque, foi um programa que conseguiu 
construir mais de 31 mil fogos, entre os anos de 1994 e 2005. Muitos dos empreendimentos 
construídos localizam-se em vazios urbanos da área central da cidade, e correspondem a 
modelos de baixa densidade na qual a rua é a principal protagonista do espaço público.

 
54 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/habitacao/programasapoio/custoscontrolados.html 
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56 Bairro da Rainha D. Leonor, Massarelos 57 Bairro do Cerco do Porto, Campanhã 58 Bairro de 
Lordelo, Lordelo do Ouro 59 Agrupamento Habitacional das Antas, Campanhã 60 Localização dos 
actuais 48 conjuntos de habitação social, planta Domus Social 
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O PROHABITA, iniciado em 2004, tem como objectivo, “a resolução global das situações 
de grave carência habitacional de agregados familiares residentes no território nacional” 55 e 
a requalificação de bairros sociais degradados desprovidos de equipamentos. Considera 
como situações de grave carência habitacional os casos em que as edificações sofram de 
deficiências de salubridade, sobrelotação, solidez e segurança, oferecendo apoios para a 
reabilitação ou construção de nova habitação que cumpram estas características.   
 
Mais recentemente, em 2015, o INH lançou o regime do Arrendamento Apoiado, aplicável 
às habitações detidas pelas entidades e administrações do Estado, que visa o cálculo das 
rendas das populações alojadas em bairros municipais em função dos rendimentos dos 
agregados familiares a que se destinam. 
 
Centrado na gestão da ocupação e utilização dos edifícios de habitação social surge, em 
2000, a empresa Domus Social, pertencente ao município do Porto. No âmbito da gestão da 
habitação social “integra, nomeadamente, as acções de atribuição e transferência de 
habitações, a correta e legítima ocupação de fogos, o processo administrativo de fixação e 
cobrança de rendas e as obras de manutenção de edifícios e habitações.”56 De acordo com a 
empresa, existem 12800 fogos aptos a habitar, com uma capacidade de 28500 habitantes. 
Entre alguns dos seus projectos e parcerias surge o Laboratório de Habitação Básica e Social 
(LAHB Social) que desenvolve programas e projectos específicos para as ilhas e os bairros 
populares do Porto, onde criam “centros experimentais de habitação básica através 
da reabilitação de núcleos residenciais, recorrendo ao uso de materiais e tecnologias 
inovadoras e a custos controlados”.57 
 
Todo este processo de organização municipal marcou profundamente o espaço urbano e o 
tecido social – “a criação de grandes bairros periféricos, em muitos casos desligados do 
tecido urbano envolvente, suscitaram algumas questões de marginalidade urbana”, 
contribuindo para a criação de estigmas sociais. A abordagem a estes espaços deve incidir 
nos territórios “onde todos os problemas e oportunidades se cruzam, em vez de segmentar 
artificialmente e tratar isoladamente os problemas e as necessidades das populações.”58  
 
Perante este cenário, verifica-se que apesar das diversas tentativas na resolução das 
carências habitacionais ainda existem muitas questões por resolver, quer na construção, 
quer na substituição de alojamentos, quer na requalificação dos espaços envolventes e da 
criação de uma continuidade urbana, a fim de adaptá-los às novas exigências funcionais e às 
novas realidades sociais. 

 
55 https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/habitacao/programasapoio/prohabita.html 
56 http://www.domussocial.pt/ 
57 “O LAHB Social estabeleceu como intervenção prioritária a Ilha da Bela Vista onde desenvolve(rá) 
acções de caracterização morfológica, social, económica, arquitectónica e urbanística, tendo como 
objectivo último a sua reabilitação.” (2014)  
http://www.domussocial.pt/projectos-e-parcerias/laboratorio-de-habitacao-basica-e-social 
58 José António Ferreira, “Os Bairros – A Crise no Espaço Público”, Design Urbano Inclusivo, p.74. 
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CAPÍTULO 2| O Processo SAAL e o direito à Cidade. A Operação da Boavista.  
O Porto entre 1974 e 1976.
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1. ANTAS 
2. ARRÁBIDA 
3. BELA VISTA – D.JOÃO IV 
4. BOAVISTA 
5. BOUÇA 
6. CHAVES DE OLIVEIRA 
7. CONTUMIL 
8. FONTAÍNHAS 
 
 
 

9. FRANCOS 
10. HEROÍSMO 
11. LAPA 
12. LEAL 
13. MACEDA-ACÁCIO 
14. MASSARELOS 
15. MIRAGAIA 
16. PARCERIA ANTUNES 
 
 
 

17. PRELADA 
18. S. ROQUE 
19. S. VÍTOR 
20. SÉ 
21. SERRALVES 
22. VILAR 
23. CÂNDIDO REIS 
24. GERVIDE 
 
 
 

25. SANTO OVÍDIO 
26. S. PEDRO DA COVA 
27. ANGEIRAS 
28. CARCAVELOS 
29. S. MAMEDE 
30. CRUZ DE PAU 
31. ILHAS DE LEÇA 
32. SENHORA DA HORA 

62 Distribuição das Operações SAAL na área do Porto 
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2.1 O PROCESSO SAAL 
O SAAL morreu? Viva o SAAL.59 

 
| Constituição do SAAL 
O golpe militar ocorrido a 25 de Abril de 1974 restabeleceu as condições democráticas em 
Portugal e pôs o problema da habitação na “primeira linha das reivindicações com que se 
tiveram de defrontar os primeiros governos provisórios.” 60 Os movimentos sociais urbanos 
e rurais, e a determinação da população carenciada, inaugurou novas linhas de participação 
social, económica e cultural. Era exigido ao Estado um política de habitação que oferecesse 
uma intervenção significativa, em quantidade e qualidade. 
 
A impaciência das classes mal alojadas originou, num primeiro momento, a apropriação de 
casas livres, a começar pelos bairros sociais recentemente terminados ainda sem 
distribuição, chegando a ocupar moradias ou prédios destinados a demolir. Nas cidades do 
Porto e Lisboa, estas ocupações tomavam proporções descontroladas, ao ponto de haver um 
surto repentino de cerca de 2000 casas ocupadas. Era exigido pela população “casas 
decentes para o povo, creches para os filhos do povo e a abolição de todas as leis fascistas 
que protegem a exploração desenfreada das subalugas.”61 
 
A 16 de Maio, no rescaldo do golpe militar, Nuno Portas é designado Secretário de Estado 
da Habitação e Urbanismo do 1º Governo Provisório. Ciente da realidade da situação do 
país, uniu esforços com outros profissionais ligados ao campo da habitação, a fim de 
encontrar soluções para futuras mudanças desta área. Falava numa “resolução imediata do 
problema da habitação”, na “criação de brigadas de urbanismo activo para descentralizar os 
serviços e contornar a burocracia” 62, na criação de um apoio técnico que fosse capaz de 
resolver a situação habitacional caótica o mais rápido e eficazmente possível.  
 
A 31 de Julho de 1974, um despacho assinado pelo Ministro da Administração Interna e do 
Equipamento Social e do Ambiente, Costa Brás, e pelo Secretário de Estado da Habitação e 
Urbanismo, Nuno Portas, define um “corpo técnico especializado”63 organizado pelo Fundo 
de Fomento de Habitação e com apoio das Câmaras Municipais intitulado por Serviço de 
Apoio Ambulatório Local (SAAL)  e “criado com o intuito de dar apoio às populações que se 
encontravam alojadas em situações precárias”64, face às “graves carências habitacionais, 
designadamente nas principais aglomerações”.65 
 
“Pela primeira vez foi considerado, no Orçamento Geral do Estado de 1975, uma dotação 
para aquisição de terrenos e imóveis neles existentes, com vista a acções relacionadas com a 
expansão dos aglomerados urbanos, nomeadamente com o objectivo de criação de zonas

 
59 Nuno Portas, Os Tempos das Formas, p.295. 
60 Idem, p.269. 
61 José António Bandeirinha, O processo SAAL : arquitectura e participação, 1974-1976, p.283.  
62 José António Bandeirinha, «Processo SAAL»,  Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna. 
63 Dário do Governo, I Série, Número 182, 6 de Agosto de 1974.  
64 José António Bandeirinha, op. cit. 
65 Idem. 
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“Passada a fase de erupção daqueles movimentos, (...), cada vez mais os moradores pobres tomavam 
mais consciência das suas capacidades reivindicativas. (...) Começavam a sentir que, quando juntavam 
vozes e gritos de revolta, ampliavam exponencialmente as possibilidades de serem ouvidos e, sobretudo, 
conferiam um sentido comunitário à resolução dos graves problemas que os atormentavam.” 66

 
66 José António Bandeirinha, O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, p.141. 
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residenciais destinadas a famílias de fracos recursos. [...] A disponibilidade dos terrenos 
necessários à implementação dos equipamentos sociais e das infra estruturas programadas 
constituem as principais garantias de efectiva execução dos planos de urbanização.” 67  
 
A assistência técnica do SAAL compreenderia, segundo o despacho, os seguintes aspectos: 
a) “acção fundiária: aquisição e cedência de solo necessário após exame das aptidões locais”; 
b) “acção de projecto: traçado urbanístico e loteamento, projecto de infra-estruturas, 
fornecimento de esquemas tipo para habitações; projecto de componentes normalizados”; 
c) “acção de assistência nas operações de construção: organização de estaleiro; mudança de 
casas ou barracas para dar lugar à nova construção; eventual preparação de empreitadas e 
sua fiscalização; treino das brigadas de trabalho locais, volantes ou de voluntariado e 
programação das tarefas no período previsto e aceite pelos moradores”; d) “acção de 
assistência na gestão social: organização e preparação de estatutos das cooperativas; 
montagem do sistema de contabilidade, recurso ao crédito e repartição de 
responsabilidades entre os sócios; acções culturais e políticas com colaboração eventual de 
movimentos políticos, sociedades recreativas, etc., mas sempre organizada pela 
população.”68  
 
A viabilidade do programa implicava que o Governo criasse um conjunto de medidas 
legais, que no entanto  foi sendo adiada, permitindo que “ao longo de mais de dois anos de 
funcionamento, foi um simples despacho que constituiu o suporte legal do serviço.”69 A 
formulação inicial deste programa inspirou-se em princípios de autopromoção (ou 
autogestão) tecnicamente assistida, ou seja, um plano no qual os habitantes pudessem 
intervir na própria habitação e nos próprios bairros com aproveitamento dos recursos 
existentes, tendo acesso a uma linha de crédito, que incluía materiais de construção e 
soluções de projecto fornecidos por uma equipa de apoio técnico especialmente contratada 
pelo FFH. 
 
| O SAAL/Norte 

O SAAL/Norte, um dos níveis de organização do programa a nível regional, surgiu 
brevemente após a criação do SAAL. O grupo coordenador era composto por dois 
arquitectos, Margarida Coelho e Alexandre Alves Costa, e um jurista, Mário Brochado 
Coelho. Emergia na época, um grupo de arquitectos formados pela Escola Superior de Belas 
Artes, cujo espírito crítico e analítico face aos fenómenos urbanos – ascendente pelo 
contexto político em que se vivia – particularizou as respostas do Porto relativamente ao 
contexto nacional. Este grupo, da Escola do Porto era constituído por alguns dos grandes 
nomes que hoje definem a arquitectura portuguesa como Fernando Távora, Álvaro Siza, 
Alcino Soutinho, Sérgio Fernandez, entre outros. “(...) o envolvimento de professores e 
alunos manifestou-se não apenas na resposta projectual, mas também na organização de 
todo o longo processo de formalização de cada Operação/SAAL” 70, criando a oportunidade 
de fazer o salto académico para um território real e imediato. 

 
67  O problema da habitação. Análise sectorial: programas de acção em 74/75. Princípios de orientação 
futura.  [S.l. : s.n.], 1976. p.58-59 
68 Dário do Governo, I Série, Número 182, 6 de Agosto de 1974. 
69 Gaspar Martins Pereira, SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário, p.15.  
70 Francisco Barata Fernandes, Transformação e Permanência na Habitação Portuense, p.32. 
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No Porto, o SAAL foi acolhido com grande empenho e expectativa. As condições 
habitacionais da população residente em ilhas e bairros de lata eram das piores do país. 
Havia uma grande insatisfação da parte dos residentes que habitavam em bairros 
camarários  cujo baixo padrão construtivo provocou uma degradação precoce, e também 
dos residentes situados no centro histórico, que ocupavam imóveis degradados e 
sobreocupados, cujos principais dirigentes eram as conhecidas subalugas que 
“determinavam condições miseráveis de alojamento, suportadas por uma relação de 
subserviência dos inquilinos completamente anómala e inumana.” 71 Em 1976, existia no 
âmbito de acção do SAAL/Norte, 65 operações iniciadas para 115 pedidos de intervenção. 
No concelho do Porto haviam, na mesma data, 33 operações em curso, entre as mais 
significativas, a Lapa, Antas, Leal, S. Vítor, Prelada, Bouça, Maceda, Francos, entre outras.   
 
| Organização e funcionamento do SAAL 
O inicio das operações geria-se por uma organização social de procura72, no modo em que 
estas tinham que ser directamente solicitadas pelos moradores – não haveria solicitações 
por parte de arquitectos nem interferências dos serviços públicos; ou seja, iniciar uma 
operação SAAL, significava que “um grupo de moradores (...) tinha necessariamente de se 
organizar, de construir uma associação, de discutir e registar os estatutos, de ir a um 
notário.” 73 Esta estratégia constitui uma característica valiosa no modo em que se juntaram 
comunidades de vários bairros e envolveram os próprios moradores na apropriação da casa, 
na participação colectiva, no processo democrático das decisões e acções das suas 
associações. “O SAAL não teria o mesmo sentido se não fosse assim, das casas para o bairro, 
do bairro para a cidade.”74 Os moradores eram assim, interlocutores, participantes na 
construção da habitação, na comunidade e na cidade. 
 
Uma vez realizado o pedido de intervenção por parte dos moradores, cabia à Comissão 
Coordenadora75 (CC) do SAAL/Norte fazer a identificação do bairro e das suas condições. 
De seguida, elegia uma Brigada Técnica para a definição da unidade operacional, cujo 
processo seria enviado à CM respectiva. A partir de então,  “todas as questões relativas à 
organização dos fogos e à integração urbana, isto é, à arquitectura, se resolviam 
biunivocamente entre a brigada e os moradores organizados. Os serviços centrais 
remetiam-se ao papel meramente administrativo e de gestão financeira.” 76 
 
O processo técnico das operações obedecia a uma matriz composta essencialmente por três 
fases. A primeira fase seria de inquérito à população residente, bem como a realização de 
um levantamento fotográfico, de modo a prever o número de casas a recuperar, ou a 
construir, e as novas áreas de expansão. Assim era composto o processo de Declaração de 
Utilidade Pública, onde eram identificadas as zonas degradadas com vista à expropriação
 
71 José António Bandeirinha, «Processo SAAL»,  Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna. 
72 José António Bandeirinha, SAAL 1974 – 2014: Por Uma Arquitectura, p.46. 
73 Idem, p.47. 
74 Ibidem. 
75 “A Comissão Coordenadora é composta por 15 elementos, dos quais 4 compõem a sua estrutura 
técnica, 7 a sua estrutura administrativa e 4 consultores especialistas. Compete à Comissão 
Coordenadora do SAAL/Norte a selecção das operações, a contratação da equipa técnica, dos tarefeiros 
e das brigadas (...)”   Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL, p. 139. 
76 José António Bandeirinha, op.cit,, p.48. 
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“A participação dos moradores verificou-se essencial e desejável, não só na definição do lugar, como em 
todas as questões de carácter programático que poderiam ir da discussão sobre tipologias, sistemas 
construtivos ou materiais apropriados, gestão dos futuros aglomerados e processos de financiamento.”77  

 
77 Alexandre Alves Costa, Anotações para Sete Imagens, p.82. 
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dos prédios/terrenos nessas condições e consequente posse pelos seus moradores. O passo 
seguinte seria a elaboração do anteprojecto, com o desenho das habitações, o faseamento e 
previsão para o inicio das obras, bem como o esquema de infra-estruturas. A terceira fase 
corresponde ao projecto de execução78, composto pelas peças desenhadas, a solução de 
construção proposta, medições e orçamentos. Se todos os elementos fossem aprovados pela 
CC e a CM, procedia-se ao início da construção. Assim, identificam-se 4 elementos 
essenciais ao funcionamento processual das operações: a Associação de Moradores, agente 
de mobilização da população, a Brigada Técnica, de apoio técnico e de projecto, a Comissão 
Coordenadora, condutora do processo, e a Câmara Municipal, responsável pelos processos 
de expropriação.  No entanto, esta matriz não era infringível, uma vez que ao “ao longo de 
todo o processo, as suas condições variaram. Variaram de um modo geral, à medida que os 
projectos avançavam, e variaram de bairro para bairro, de operação para operação.”79  
 
O esquema financeiro consistia num subsidio a fundo perdido, “equivalente a cerca de um 
terço do custo, em 74, de uma habitação nova do FFH, cabendo à associação (...) o cálculo 
da quantia necessária que tomaria a forma de um empréstimo a juro praticamente 
simbólico”.80  Este subsidio foi criado com o objectivo de vencer as dificuldades dos 
primeiros meses do processo, e ainda que fosse insuficiente para acabar as casas, permitiria, 
no entanto, o arranque da construção dos primeiros fogos, até ser estudada uma nova 
fórmula de financiamento com as próprias associações.  
 
Ao longo do processo, a experiência do trabalho levou à conclusão de que o processo não 
poderia intervir exclusivamente no sector do alojamento e que deveria ampliar a sua 
interferência ao nível de sectores das infra-estruturas e do equipamento social e cultural.  
Os limites das zonas de intervenção começaram a alargar-se pelo território, ultrapassando o 
âmbito de uma só associação. Era necessária a criação de uma rede operacional mais 
complexa que reflectisse a inserção de cada área de intervenção no contexto urbano e no 
espaço da cidade. No entanto, as dificuldades com as CM começaram a avolumar-se.  
 
“A necessidade de acordos sobre problemas que ultrapassam o âmbito restrito de uma só 
associação foi pretexto para a elaboração de programas mais gerais e para a definição de 
zonas geográficas abrangendo várias associações. A articulação das intervenções caminhando 
do bairro para a zona, da zona para a cidade, é acompanhada por crescente complexidade na 
organização dos moradores. A consideração do todo vai emergir gradualmente dos actos 
locais e esta prática vai-se transformar em método e em teoria (...) O planeamento existente 
aparece claramente como barreira. Não se tratou nunca prefigurar a cidade (...) Tratou-se de 
propor, praticando, uma alternativa metodológica que entendesse o planeamento, projecto e 
construção como síntese de uma actividade multidisciplinar resultante dos sucessivos 
consensos entre técnicos e moradores. Do particular para o geral, do bairro à cidade, do 
direito ao lugar até ao direito à cidade.” 81 

 
78 “A intervenção projectual deveria, (...), consolidar ou reinventar um lugar praticado que, como os 
lugares antigos, inventariados e classificados fosse, como eles, promovido a lugar de memória.” 
Alexandre Alves Costa, Anotações para Sete Imagens, p.81. 
79 José António Bandeirinha, SAAL 1974 – 2014: Por Uma Arquitectura, p.46. 
80 Nuno Portas, Os Tempos das Formas, p.276. 
81 Alexandre Alves Costa, Anotações para Sete Imagens, p.82. 
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| Alguns resultados  
“No Porto, os arquitectos tiveram em 1975 a primeira oportunidade de trabalhar no centro 
histórico da sua cidade e a acção das brigadas portuenses tinha implícita uma crítica em 
relação ao grande planeamento urbano de tradição moderna, apontando para um novo tipo 
de urbanismo adequado a uma nova cultura e uma nova era: o plano constantemente aferido 
e aplicado pela sua própria aplicação, o plano menos rígido, mais fragmentado, mais 
pragmático, tendo em conta a conflitualidade de interesses que rege a cidade contemporânea. 
Os projectos SAAL do Porto integravam-se, de facto, naquilo a que os urbanistas reformistas 
italianos designaram por uma terceira geração de planos, feitos, não para expansão mas para 
consolidação e ordenamento da cidade.” 82  
 
As habitações construídas pelo SAAL respeitaram a regulamentação existente no que 
respeitava a áreas e a critérios de habitação. Muitos dos projectos das novas habitações 
adoptaram tipologias de habitações unifamiliares, de um ou dois pisos, organizadas em uma 
ou mais filas constituindo núcleos que ocupavam a totalidade do terreno expropriado, à 
face da rua e interiormente. A adopção deste modelo teve a ver, principalmente, com as 
escolhas da população das ilhas, uma população extremamente enraizada e habituada a um 
modo de vida especifico. Estas novas construções apontaram para um modelo de cidade e 
de planeamento em que “os pobres também têm direito ao centro histórico”, representando 
uma cidade “onde novos tipos de habitação podem referir tipos antigos e, sendo diferentes 
deles pela forma, assumem o carácter fragmentário da cidade, contrapondo o velho e o 
novo sem perca de um carácter geral solidificado pelo uso e o tempo”.83 
 
“(...) após um século de ocultação através das fachadas das ruas, portas fechadas, corredores 
escuros, havia a necessidade, profundamente sentida pelos habitantes das ilhas, e agora 
finalmente a oportunidade, de virar as ilhas para fora, fazê-las aparecer na face visível da 
cidade, acabando com a segregação espacial, e finalmente reconhecê-las como uma parte 
integrante do Porto. [...] As ilhas foram abertas para a cidade. As novas habitações 
construídas pelo SAAL representavam essa revelação da habitação operária à luz do dia.” 84  
 
Deve-se enaltecer que a persistência das associações e o diálogo constante com o Estado 
permitiu que “numerosos bairros chegassem ao termo da fase programada (...) em muitos 
casos habitados antes de o serem os bairros do FFH ou camarários”85 No curto período de 
Agosto de 1974 e Outubro de 1976 viu-se sentir com intensidade a construção para e com o 
povo, revelando um empenhamento na compreensão do significado histórico, cultural e 
social do território. Até Outubro de 1976, 11568 famílias86 estavam envolvidas no programa 
SAAL no Porto, em 33 áreas de intervenção. Foram construídas 37487 habitações que 
constituíram importantes marcas na cidade, e que foram reflexo “dos primeiros (e únicos!) 
efeitos urbanos e políticos dos movimentos dos moradores”.88 

 
82 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, p.43. 
83 Alexandre Alves Costa, Anotações para Sete Imagens, p.83. 
84 Manuel C. Teixeira, Do entendimento da cidade à intervenção urbana. [...], p.88.  
85 Nuno Portas, Os Tempos das Formas, p.292. 
86 Manuel C. Teixeira, op. cit., p.87. 
87 Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL,, p.C. 
88 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, p.43. 
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| O fim do SAAL 
À medida que os processos iam avançando, inúmeros impasses surgiam: o permanente 
bloqueamento burocrático das entidades oficiais técnicas e administrativas envolvidas no 
processo remetiam o SAAL “à insignificância política de uma medida herdada dos governos 
anteriores”.89 Viam nele “alguma desconfiança, duvidava-se que uma medida experimental, 
de contornos tão imprecisos e tão dependente da actuação militante das brigadas e dos 
arquitectos, tivesse alguma vez a capacidade de enfrentar a resolução rápida e eficaz do 
problema da habitação.” 90  Enquanto aparelho de Estado, o SAAL conseguiu alcançar uma 
notória autonomia na definição da sua regulamentação e metodologia. A sua aliança e 
organização coligada ao movimento popular atribui-lhe uma autoridade nas decisões da 
gestão da cidade, tornando as Câmaras Municipais em meros administradores das suas 
próprias decisões politicas. Deste modo, foi surgindo uma animosidade pela incapaz 
conciliação e inserção do processo nos próprios esquemas e projectos de trabalho das 
Câmaras.  
 
A asfixia do processo ganhou força a partir de Setembro de 1975 com a tomada de posse do 
VI Governo Provisório, emergindo uma campanha contra o SAAL, “acusando os seus 
funcionários de má utilização dos dinheiros públicos e de prosseguirem objectivos políticos, 
contra os interesses das populações”91. O novo contexto político veio inverter a importância 
dada aos sectores público e privado: estimulou-se o relançamento do sector privado, e como 
consequência,  perdeu-se o interesse pela política de habitação que fundou o SAAL. Assim, 
o SAAL foi sendo progressivamente descriminado.    
 
A Municipalidade, encarregue pelos subsídios e empréstimos para a construção de 
habitação, bem como o controlo urbanístico da localização e cedência dos solos, assumiu a 
oposição à expropriação dos solos no centro da cidade em cedência aos habitantes das ilhas, 
de modo a que os problemas de expropriação se tornaram o centro das lutas entre os as 
Associações de Moradores e o Ministério da Habitação. Os processos eram retidos nas 
Câmaras, os financiamentos retardados, e o inicio da fase de construção era adiado, até ser 
completamente paralisado. Gaspar Martins Ferreira afirma que era já na “fase intermédia 
das operações SAAL, subsequente à aprovação do PDUP, que se situavam os principais 
factores de bloqueio do processo, provocando atrasos na prossecução das intervenções.”92 
 
Paralelamente, os ataques ao SAAL persistiram, crescendo em violência e tomando diversas 
formas: para além dos obstáculos ao funcionamento normal do serviço, apontam-se 
também declarações difamatórias na imprensa, manifestos de políticos de renome93, ataque

 
89 José António Bandeirinha, SAAL 1974 – 2014: Por Uma Arquitectura, p.48. 
90 Idem. 
91 Gaspar Martins Pereira, SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário, p.25. 
92 Idem, p.22. 
93 “A 13 de Outubro, o deputado socialista Gomes Fernandes, adjunto do Ministro da Habitação, 
proferiria na Assembleia da República um violento discurso contra o SAAL, muito aplaudido por toda a 
direita parlamentar, (...)as acusações impessoais infundamentadas destinavam-se a criar um clima de 
suspeição favorável à extinção do SAAL. Desnecessário, aliás, já que o movimento social urbano estava 
praticamente esgotado e só ele poderia ter evitado a extinção do serviço.” Gaspar Martins Pereira, op. 
cit., p.27. Declarações do deputado (e arquitecto) no Livro Branco do SAAL, p.418-420. 
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bombistas às instalações do SAAL/Norte e ao automóvel do Arq. Alexandre Alves Costa94, e 
ainda, actos de intimidação policial.   
 
“Os arquitectos do SAAL não fizeram planos para a cidade do proletariado, antes encetaram 
um processo de construção de fragmentos dessa cidade em conjunto com os moradores, um 
processo tão credível e tão assustador que teve de ser interrompido.”95  
 
A 27 de Outubro de 1976, o despacho assinado pelo Ministro da Administração Interna, 
Manuel da Costa Brás, e o Ministro da Habitação Urbanismo e Construção, Eduardo 
Ribeira Pereira, traduziu-se na extinção do SAAL como serviço, entregando o controlo das 
operações às câmaras municipais. As brigadas foram acusadas de se desviarem “do espírito 
do despacho que as mandava organizar, actuando à margem do FFH e das próprias 
autarquias locais, que deveriam ser os principais veículos da condução do processo.”96 O 
despacho concluía que as operações em curso seriam directamente apoiadas pelas câmaras 
municipais, “ficando-se assim com a certeza de que, dessa mais íntima ligação ao poder 
local, resultará uma maior eficácia na resposta da Administração”97, determinando ainda 
que os contratos com as brigadas manter-se-iam “enquanto as câmaras municipais 
responsáveis pelas operações considerarem necessária a sua colaboração, continuando o seu 
pagamento a ser suportado pelo FFH e feito através das autarquias locais”.98 
 
Após a extinção do processo, a maior parte das BTs foi desactivada, havendo continuidade 
nas operações cujas construções estavam em curso. Todo o trabalho realizado, “que poderia 
ter sido aproveitado pelas câmaras municipais para a concretização de acções exemplares 
no domínio da habitação popular”99, foi desperdiçado. Com pouco mais que dois anos de 
experiência, o SAAL foi rapidamente reconhecido na Europa, servindo de base pedagógica e 
de contributo a outras experiências. Os bairros do SAAL relembram um tempo em que “a 
cidade foi protagonista de um pensamento colectivo de esperança” 100  e expressam a 
satisfação de um direito conquistado pelas camadas sociais mais pobres de reivindicação do 
seu direito à cidade, e à arquitectura.  
 

“O SAAL morreu? Viva o SAAL. Muito mais do que a sigla ou os técnicos que o 
serviram (bem e mal, naturalmente), o que importa é que as populações ainda 
carenciadas não deixem de reivindicar os seus direitos a intervirem nas medidas que 
lhes dizem respeito e a conduzirem elas próprias os serviços de que carecem – e que 
os políticos vão entendendo onde estão as energias capazes de transformar 
criativamente o próprio estado, a favor da maioria.”101 

 
94 Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL,, p.27-29. 
95 José António Bandeirinha, O Processo SAAL  e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, p.260. 
96 Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL, p.452. 
97 Idem, p.453. 
98 Ibidem.  
99 Gaspar Martins Pereira, SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário, p.31. 
100 Alexandre Alves Costa, Anotações para Sete Imagens, p.85. 
101 Nuno Portas, Os Tempos das Formas, p.295. 



 

63 

96 Planta de Localização, Outubro 75 

96 



O Processo SAAL e o direito à Cidade. A Operação da Boavista. O Porto entre 1974 e 1976 | CAPÍTULO 2  
 

64 

2.2 A OPERAÇÃO SAAL BOAVISTA  
 
 

“A obtenção de habitação condigna é um direito de todos, mas tem que ser 
conseguida com o apoio e esforço de todos; o processo SAAL e a Associação de 
Moradores da Boavista está empenhada, dá-nos garantia de que esse desejo vai 
deixar de ser uma esperança para se tornar uma realidade, se para isso nos unirmos 
e trabalharmos.”102 

 
 
| Constituição da  Brigada Técnica e Associação de Moradores  
A primeira Proposta de Constituição da Brigada foi dirigida ao FFH a 1 de Junho de 1975, 
composta pelo Arquitecto Chefe João de Araújo Resende, pelos Arquitectos de 1ª, João 
Godinho de Almeida e José Luís da Silva Milho, por uma estudante do 2º ano de 
Arquitectura, Paula Araújo Pereira da Silva, dois auxiliares, Carlos Magalhães Claro e 
Henrique Jorge Barbosa, e um Engenheiro, Artur Santos Leite. A Definição da Unidade 
Operacional da Zona da Boavista foi aprovada a 23 de Junho de 1975 pela responsável da 
Comissão Coordenadora do SAAL Norte, Margarida Coelho. No entanto, a atribuição da 
área da Boavista a esta unidade operacional ocorreu em Março do mesmo ano, quando os 
Arquitectos João Resende e João Godinho, fundadores da Brigada, fizeram uma requisição 
ao SAAL Norte para trabalharem nas operações do Porto.  
 
A AM da Boavista tinha já algum tempo de vida quando ocorreu primeiro contacto da 
BT103. Todo o trabalho de arranque encontrava-se realizado – a organização e mobilização 
da população e ainda, a recolha de dados numéricos – e aguardava apenas que se 
oficializasse o processo. A partir do momento que foi atribuída a BT houve imediatamente 
alguns melhoramentos: a obtenção de instalações próprias e permanentes para a sede da 
Associação, localizadas na casa do Eng.º António Almeida (actual Fundação Eng.º António 
Almeida), o que incitou o começo de várias actividades socioculturais, como festas de 
convívio, projecção de filmes, concertos, promovendo a união e confiança entre os 
moradores e sua associação. 
 
No entanto, a Brigada enfrentou alguma resistência por parte dos moradores nos primeiros 
meses de actividade. O natural cepticismo e dúvida decorrente da mentalidade enraizada da 
população que acreditava  que a solução dos seus problemas não estava segura nas mãos de 
um organismo do estado identificou-se como um dos maiores factores de retracção – 
falamos de uma população já habituada a que os seus anseios e necessidades fossem 
deixados ao abandono, motivo pelo qual se sentissem desprezados ou reprimidos, 
levantando sempre a dúvida “mas isso é mesmo para se fazer?”, preferindo esperar e “ver 
para crer”. 

 
102 Carta aos Moradores da Boavista, s/d, ADP. 
103 Estatutos aprovados a 4/4/75; publicação dos estatutos no Diário da República a 7/2/75. Conselho 
Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL,, p.VI. 
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Estrutura Etária  

IDADES homens 
 

% 
mulheres 

 
% 

0 – 4 45 3,8 47 4,0 
5 – 9 50 4,3 49 4,2 

10 – 14 50 4,3 38 3,2 
15 – 19 52 4,4 41 3,5 
20 – 24 43 3,7 46 3,9 
25 – 29 36 3,1 42 3,6 
30 – 34 31 2,6 40 3,4 
35 – 39 25 2,1 33 2,8 
40 – 44 41 3,5 48 4,1 
45 – 49 30 2,6 39 3,3 
50 – 54 30 2,6 34 2,9 
55 – 59 23 2,0 36 3,1 
60 – 64 22 1,9 50 4,3 
65 – 69 26 2,2 33 2,8 
70 – 74 14 1,1 35 3,0 

> 75 13 1,0 32 2,7 
TOTAL 531 45,2 643 54,8 

Obs. Total População Inquirida: 1174 
 
 
Composição Familiar 
nº de pessoas por fogo 1 2 3 4 5 6 > 6 ? 
nº de fogos 74 141 102 94 51 26 23 17 
% 14 28 20 18 10 5 5  
 
 
Composição Profissional 

 
 
Quadro 1 Alguns resultados dos Inquéritos aos habitantes das ilhas realizados durante a operação 
SAAL/Boavista, 1975 
 

Profissões  %  
reformados 194 22,1 P.S.P. 10 1,1 
domésticas 168 19,2 empregadas limpeza 52 5,9 
servidores do estado 29 3,3 serviço militar 14 1,6 
emp. comerciais 54 6,2 inválidos 4 0,5 
têxteis 57 6,5 operários qualificados 38 4,3 
costureiras 26 3,0 operários não qualificados 96 10,9 
construção civil 14 1,6 desempregados 9 1,0 
S.T.C.P. 35 7,0 vários 77 8,8 
 Total 877 100,0 
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| Caracterização da Zona e População   
Em 1975, existiam na zona da Boavista 484 casas numa dispersão geográfica de 35 ilhas 
autónomas, que ocupavam um total de cerca de 37.200 m2, representando uma média de 
130 casas/hectare. Nestas habitações viviam cerca de 1720 pessoas, correspondendo a um 
índice de ocupação de 3,2 pessoas por habitação existente. Este conjunto de habitações 
degradadas situa-se numa zona essencialmente definida por três artérias – Avenida da 
Boavista, Rua 5 de Outubro e Pedro Hispano – correspondendo a uma parte da cidade que 
rapidamente emergia como um novo centro. A área da Boavista, tradicionalmente ocupada 
por habitações de alta e média burguesia, terrenos agrícolas e pequenas indústrias, 
encontrava- se em acelerada mutação, onde gradualmente iam aparecendo actividades 
terciárias e novas habitações que iam demolindo e apropriando o solo 
indiscriminadamente, caso em que as ilhas também foram alvo (particularmente na Rua 5 
de Outubro). Para além das habitações das ilhas propriamente ditas, existiam também, 
habitações isoladas e dispersadas pelo território, em que o grau de degradação chegava a 
ultrapassar o das ilhas. A área total da unidade operacional contava com 79.130 m2, 
correspondendo a um total de 128 parcelas, 2300 habitantes, equivalendo a 564 famílias. 
 
A população das ilhas era maioritariamente constituída por reformados e por  
trabalhadores com poucos recursos económicos – operários, industriais, empregados 
comerciais, empregadas domésticas, trabalhadores dos STCP, entre outros. A zona 
envolvente carecia de equipamento colectivo em termos de assistência social, cultural e 
saúde. A maior carência era relativa a creches, infantários, posto clínico, e uma instalação 
colectiva destinada a actividades socioculturais. Era no entanto, bem servida por comércio e 
transportes, e por estar bem localizada na cidade, era também de fácil alcance a hospitais, 
mercados e instalações desportivas.  
 
O faseamento da intervenção da Brigada Técnica seria desenvolvido por diversas etapas: 
após o primeiro contacto com a AM, seria discutido e avaliado a organização do programa 
a desenvolver; a oficialização da DUO, seria feita através da análise das características gerais 
da zona de intervenção, um inventário das ilhas existentes e suas condições de 
habitabilidade e conservação, um inventário dos terrenos livres, e possibilidades de 
expansão. Paralelamente, era dever da BT a realização de um inquérito demográfico, para 
conhecer a  constituição dos agregados familiares (número de pessoas, idades, profissões, 
rendas) e as suas carências a nível habitacional (estado de conservação das casas, números 
de quartos conforme constituição do agregado, e áreas necessárias), e ainda, um 
levantamento gráfico, através da elaboração de um levantamento das casas à fita, que 
permitiria um estudo de soluções para a sua recuperação. O bom funcionamento da 
operação seria baseada numa acção constante de esclarecimento e apoio geral à organização 
de Moradores bem como o apoio imediato a qualquer resolução de problemas técnicos. 
Depois desta etapa inicial, a BT deveria entregar três processos: o processo de Declaração de 
Utilidade Pública, em que se estudava as hipóteses de ordenamento dos conjuntos, 
definição das zonas e dos terrenos a expropriar; o Anteprojecto, com o estudo das soluções 
possíveis de recuperação dos vários tipos de habitação existente e das habitações novas a 
construir; e, por fim, o Projecto de Execução. A compreensão da operação obriga a uma 
leitura e reconhecimento destes três processos desenvolvidos durante o seus curto período 
de existência. 
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97 PDUP: Planta do nº de pisos (do mais claro ao mais escuro, respectivamente: 1 piso, 1 piso e 
mansarda habitável, 2 pisos, 3 ou mais pisos), Outubro 75 98 PDUP: Planta do estado de conservação 
dos prédios (bom, recuperável, péssimo), Outubro 75  

97 

98 
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| PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA  
 
O Processo de Declaração de Utilidade Pública da zona degradada habitacional da Boavista 
tinha como objectivo a expropriação dos prédios nessas condições para ficarem à posse dos 
seus moradores – permitindo a sua recuperação de condições de habitabilidade –, e a posse 
dos terrenos livres previstos para a construção de habitações novas para alojar a população 
excedente. As expropriações decorrentes da DUP reverteriam o valor das rendas das casas 
para a AM, que as utilizaria para fins colectivos, a destinar pelos associados.  
 
Uma vez feita a análise das características, condições e necessidades da população da zona, 
com base nos resultados do inquérito à população, foi feita uma previsão das áreas de 
expansão, do número de casas a recuperar, ou a construir, bem como a programação de 
equipamento colectivo. Para responder às necessidades dos diversos agregados familiares 
era necessário construir um total de 564 habitações, sendo 252 recuperações e 312 
construções novas. Com base no conhecimento da composição dos agregados, foi feita a 
distribuição por tipos de habitação conforme o número de quartos considerados 
necessários, estando previstos: T1 – 201 fogos; T2 – 192 fogos; T3 – 121 fogos; T4 – 23 
fogos; T5 – 7 fogos; e 20 fogos sem composição definida.  
 
| Ordenamento Proposto  
O Plano de Ordenamento do Território abrangia critérios de recuperação, expansão, 
equipamento, zonas verdes, e ainda as implicações com o Plano Director da Cidade e 
planos parciais. Relativamente à recuperação, esta só seria executada em construções que 
possuíssem qualidade mínima construtiva, que justificassem uma recuperação 
tecnicamente viável e que fizessem parte de conjuntos que quer pela sua implantação, 
espaços envolventes e terrenos livres permitissem, após recuperação, constituir um núcleo 
com suficiente coerência urbanística. Esta recuperação tinha em conta as características que 
correspondessem às normas habituais de habitabilidade, salubridade e regulamentos.  
 
Através da análise da localização e distribuição das ilhas, a BT constatou a existência de dois 
grupos com distintas características e potencialidades: “existia um primeiro grupo 
constituído pelas ilhas implantadas na área definida pelas ruas de João de Deus, Pedro 
Hispano, Augusto Gil e Fernandes Costa, englobando ainda algumas ilhas distribuídas ao 
longo das Ruas João de Deus e Pedro Hispano, e um segundo grupo formado por várias ilhas, 
dispersas por uma área polarizada pela R. 5 de Outubro (...) progressivamente asfixiadas pela 
pressão expansionista do centro comercial e terciário que alastra irreversivelmente a partir da 
Rotunda da Boavista”. 104  Para cada um dos grupos foi estipulado uma intervenção 
específica: no primeiro conjunto seria acrescentado um 2º piso e aumentado a área de 
implantação, enquanto que no segundo a recuperação seria feita por meio de ligações com 
casas análogas. Este estudo chega ao papel na realização do Anteprojecto.  
 
Para efeitos de expansão, foram definidas áreas necessárias para a construção de novos 
fogos, sendo previstas habitações unifamiliares em banda com dois pisos– solução desejada 
pela população em causa – em terrenos e parcelas livres que perfaziam, em conjunto, um

 
104 Processo de Declaração de Utilidade Pública: Memória Descritiva e Justificativa, 24 Outubro 1975. 
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total de 25.100m2, que permitiria a construção de 312 habitações novas. 
 
O equipamento proposto previa a construção em “terrenos ou prédios distribuídos ao 
longo de uma cintura de apoio e ligação entre as várias partes do conjunto, constituindo um 
percurso destinado a peões entre as zonas de habitação recuperada e a habitação nova, e 
englobando também habitações não degradadas inseridas no conjunto” 105, tendo em 
consideração toda a zona de habitação e a sua envolvente deficientemente servida. O 
equipamento proposto seria (ver planta de zonamento e ordenamento): uma escola 
primária (D) que já estava prevista no Plano Director da Cidade, o que confirmava a sua 
urgência face às duas escolas (A) existentes na zona em condições precárias; uma escola 
materno-infantil (E); um lar de pessoas idosas (F); uma cooperativa de consumo (H) num 
prédio abandonado; comércio e artesanato (G), utilizando as casas degradadas das ilhas 
nº199 e 276 para a instalação de pequenas lojas e oficinas; pavilhão gimnodesportivo (I); 
assistência médico-social (M); um parque infantil e actual sede da Associação (J), instalados 
em prédios pertencentes à Fundação Eng.º António de Almeida; um centro de cultura 
popular (K) localizado na Avenida da Boavista; e ainda, uma creche (N) de apoio principal 
aos moradores das ilhas. 
 
As zonas verdes assinaladas na planta de ordenamento correspondem a zonas de 
arborização existentes (referências IV, V, VI) cuja preservação era do interesse da nova 
organização habitacional e da própria cidade. Nesta fase não estavam ainda previstas novas 
zonas verdes a construir.   
 
Este plano de ordenamento entrava em conflito com um projecto municipal de urbanização 
realizado em 1967, aprovado, para o quadrilátero definido pelas Ruas Pedro Hispano, João 
de Deus, Fernandes Costa e Augusto Gil que constituía o principal núcleo de habitação 
degradada, em que se propunha a completa demolição das ilhas existentes e consequente 
desalojamento e marginalização dos seus moradores. “Naturalmente que tal hipótese não 
mais poderá ser encarada dada a oposição flagrante face a uma óptica actual da solução 
social e urbanística dos problemas da Habitação e da Cidade, e que inspira as operações 
SAAL em curso.”106  
 
No entanto, nalgumas ilhas não existia uma aderência minoritária capaz de envolver os seus 
moradores no processo, tendo que se adiar a sua expropriação para uma 2ª etapa. “Não 
podemos deixar de assinalar a existência, na zona, de uma relativa falta de aderência – a 
nível individual – que se traduz em que o grau de mobilização e participação dos moradores 
não seja uniforme em toda a área de intervenção. (...) Cremos que se trata apenas de uma 
questão de tempo necessário a um mais completo esclarecimento (...)”.107  
 
É importante identificar, que neste território, 1300m2 de terreno já eram propriedade da 
CMP (R. João de Deus 715 e 739) destinado à construção de equipamento (ainda sem 
designação). Este processo foi concluído a 5 de Novembro de 1975 e deu saída do SAAL/N 
a 16 de Dezembro do mesmo ano.  
 
105 Processo de Declaração de Utilidade Pública: Memória Descritiva e Justificativa, 24 Outubro 1975. 
106 Idem.  
107 Idem.  

101 Projecto Municipal existente para a renovação da área degradada entre as Ruas de Augusto Gil e João de Deus, 1967	

101 
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| ANTEPROJECTO GERAL  
 
O Anteprojecto Geral da Zona da Boavista foi entregue à CC do SAAL a 10 de Maio de 
1976, seguido do pedido de financiamento para a 1ª fase de construção a 11 de Maio. De 
acordo com o plano de ordenamento proposto no PDUP, teve-se em consideração três 
zonas residenciais distintas: a primeira (A), as ilhas dispersas em 5 de Outubro, Vanzeleres 
e Pedro Hispano, a segunda (B), o quarteirão formado pelas ruas João de Deus, Augusto 
Gil, Fernandes Costa e Pedro Hispano, e a terceira (C), o terreno entre Pedro Hispano, João 
de Deus e Tenente Valadim.   
 
Para a zona A, as ilhas dispersas, estava prevista a recuperação dos fogos degradados através 
do mínimo de remodelação possível, sem aumentar a área ou volume construídos, variando 
o tipo de recuperação consoante as características do edificado. Dos diversos tipos de 
intervenção, os mais comuns e essenciais seriam a recuperação das casas através de ligações 
laterais ou topo com topo, bem como a eliminação do clássico “beco sem saída”, de modo a 
permitir diversas ligações com o exterior ou com outros terrenos livres, incluindo também 
a demolição de algumas habitações mais degradadas a fim de desafogar e criar espaços 
livres entre elas. Em situação de construções sem viabilidade e de recuperação impraticável, 
previa-se a sua demolição. Este estudo foi levado ao pormenor, em alguns casos a 
preciosismos, uma vez que a BT apresentava um tipo de recuperação especifica para cada 
construção existente.  
 
O levantamento à fita de todas as ilhas permitiu um estudo de recuperação personalizada de 
todos os fogos, sistematizando e aproximando as soluções possíveis num total de 10 tipos 
de recuperação, identificados de A a J, com tipologias T1 a T5.108 Para além do desenho 
conceptual de transformação da habitação, foi também estudado, exaustivamente, a ligação 
das habitações degradadas a infra-estruturas básicas – abastecimento de água, saneamento, 
electricidade e águas pluviais.   
 
Para o quarteirão da zona B, o corpo principal, estava previsto a construção novas 
volumetrias e áreas de expansão, conforme já tinha sido assinalado nas linhas gerais de 
intervenção expostas no PDUP. O plano para esta área pressuponha que as ilhas deixassem 
de estar fechadas sobre si mesmas, passando a fazer parte de um conjunto organizado 
distribuído por um eixo longitudinal. Esta solução baseava-se nos seguintes princípios: i) 
eliminação do tradicional beco sem saída, prevendo, em consequência, as demolições 
necessárias; ii) a eliminação das circulações supérfluas, de modo a quebrar o habitual 
paralelismo das ilhas, permitindo a eliminação de uma viela de acesso em cada três e 
revertendo o espaço libertado para logradouros entre cada duas alas de casas; iii) a criação 
de uma via de acesso que atravessasse todas as ilhas existentes “como que a espinha dorsal 
de todo o quarteirão, constituindo o percurso das viaturas do lixo já que a circulação 
automóvel nos arruamentos ao longo das casas será limitada a eventuais serviços de 
emergência, prevendo-se locais de estacionamento marginando o quarteirão e colocados 
junto aos acessos principais” 109; iv) a articulação de um espaço colectivo de convergência  

 
108 Ver tabela “Habitações Recuperadas – Tipologia” em Anexos.   
109 Anteprojecto Geral: Memória Descritiva e Justificativa, 7 de Maio de 1976. 103 Anteprojecto: Propostas de recuperação das habitações degradadas	
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104 Anteprojecto: Planta Geral à escala 1/1000, Fevereiro 76 – a cinzento as habitações a recuperar, e 
a vermelho as novas construções 105 Perfil pela “via dorsal”, Maio 76 	

105 

104 
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da vida comunitária na referida “via dorsal”, apoiado por instalações e actividades 
colectivas; v) a construção de novas habitações unifamiliares nos espaços livres dispersos 
pelo quarteirão, “congregadas com as existentes e formando uma textura homogénea”.110  
 
O terreno livre da zona C tratava-se de uma área livre sem compromissos, onde era 
“inviável o aproveitamento do edifício existente, apenas sendo de respeitar a presença 
centenária de uma árvore imponente, na esquina das ruas de J. de Deus e de P. Hispano”.111 
Para esta zona, a BT previu a edificação de um conjunto residencial formado por três 
unidades de habitação distribuídos por R/C mais dois pisos, definindo espaços colectivos 
próprios, e distribuição de zonas comerciais ou instalações de carácter colectivo no R/C.  
 
| Faseamento  
Estavam previstas três fases fundamentais para a execução da operação: 1ª) construção de 
79 habitações novas, unifamiliares, nos espaços livres do quarteirão principal, sem 
necessidade de demolições ou desalojamentos, previsto a iniciar no 3º trimestre de 76; 2ª) 
construção de 180 fogos, também unifamiliares a iniciar no 4º trimestre de 76 ou 1º de 77, 
incluindo a recuperação das casas degradadas, situação na qual os moradores já estariam a 
viver (alguns temporariamente) nas habitações novas; 3ª) avaliação da necessidade de um 
segundo aditamento ao PDUP face às ilhas não aderentes (situação que só seria reavaliada 
aquando a conclusão dos novos fogos para possível realojamento). Haviam, no entanto, 
alguns factores que podiam comprometer o inicio das obras – atrasos na recepção do 
levantamento topográfico pela má qualidade das plantas da cidade; a dificuldade de 
coordenação com os serviços da CMP para elaboração de infra-estruturas; e, de maior 
relevância, a ausência de aprovação e publicação do PDUP e a consequente expropriação 
dos terrenos para tomada de posse pela Associação de Moradores.  
 
Nos relatórios da Brigada, constata-se que os trabalhos relativos ao Anteprojecto Geral, 
incluindo maquetes de conjunto e pormenor, se encontravam expostos na sede da 
Associação de Moradores, “de modo a facilitar o contacto com os moradores menos 
assíduos”.112 A brigada disponibilizava-se três noites por semana para responder a dúvidas e 
prestar assistência aos moradores interessados. No entanto, a BT lamentava a falta de 
“interesse significativo nos moradores”, devido “à pouca ou nula preparação para ler 
projectos, (embora com maquetes de conjunto e pormenor)”, afirmando que “a maioria dos 
moradores optou pela passagem de um cheque em branco à B. Técnica, sem discutir ou 
comentar a proposta final que lhes foi apresentada e se destinava a ser debatida com todos 
os interessados”.113 

 
110 Anteprojecto Geral: Memória Descritiva e Justificativa, 7 de Maio de 1976. 
111 Idem. 
112 Brigada da Boavista, Relatório referente ao período de 15 de Abril a 15 de Maio. 
113 Brigada da Boavista, Relatório referente ao período de 15 de Maio a 15 de Junho.  
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106 Alçados dos novos blocos de habitação unifamiliar a construir nos terrenos livres do quarteirão 
principal à escala 1:50, Agosto 76  
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| PROJECTO DE EXECUÇÃO 
 
O Projecto de Execução refere-se à 1ª fase de intervenção delineada no Anteprojecto Geral, 
situado no quarteirão definido pelas Ruas de Pedro Hispano, João de Deus, Fernandes 
Costa e Augusto Gil (zona B), onde estava prevista a maior concentração de esforços de 
recuperação urbana. O projecto diz respeito à construção de 79 fogos T2, distribuídos por 
10 blocos distintos, identificados de A a K. Destes, apenas o Bloco A, composto por 12 
fogos, não apresentava qualquer obstáculo à sua imediata execução, visto estar situado na 
parcela onde estava prevista a construção da Escola Primária (inclusa no PDM). Dos 
restantes blocos, três implicavam demolições e respectivos realojamentos – blocos B e F 
com 4 fogos cada um e C com 7 –, e os outros 6 exigiam a preparação de acessos e 
movimentação de terras – referente a G e K com 5 fogos cada, H e I com 6, D com 12, e J 
com 18. O quarteirão definia uma plataforma com pendente variável entre os 3 e 7%, na 
qual se previa uma necessária correcção na parte Sul pela brusca descontinuidade de cotas.  
 
Esta 1ª fase de projecto era constituída unicamente por fogos tipo T2. A solução de 
habitação unifamiliar era composta por rés-do-chão e andar, respeitando a tipologia e 
volumetria do conjunto em que se inseria. A área bruta de construção de cada fogo era de 
62m2, excluindo logradouro e anexos (aproximadamente 13m2). O espaço interior seria 
organizado, no rés-do-chão, por uma cozinha de 4,2m2 com um anexo de apoio de 4m2, 
uma sala comum de 18 m2 e casa de banho. O piso superior seria ocupado com dois 
quartos, um de 10,6m2  e outro 9m2. A articulação do espaço da cozinha, quarto de banho e 
escada surge como elemento importante na concepção do projecto, apresentando-se como 
charneira de transição entre a zona intima e a zona de estar/rua. Entre cada casa e via de 
acesso existiria um espaço com cerca de 2 metros, que ficaria ao cuidado de cada morador, 
embora fosse de fruição colectiva.   
 
A construção seria simples: as paredes de meação dariam resistência à habitação, servindo 
de apoio às lajes pré fabricadas do 1º andar e cobertura; as paredes exteriores duplas; o 
revestimento da laje de cobertura com placas de fibrocimento e com isolamento em betão 
celular; as paredes interiores e exteriores rebocadas e areadas; os pavimentos revestidos com 
parquet-mosaico de pinho, ou como alternativa, tijoleira ou alcatifa; o quarto de banho, 
cozinha, pavimentos e paredes, revestidos com mosaico porcelânico; as caixilharias 
exteriores em madeira de pinho tratado para pintar, e as caixilharias e portas interiores em 
tola para encerar.  
  
Parte do custo das casas a construir seria pago através de empréstimos a amortizar pelos 
moradores ao longo de 20 anos ao juro de 3%, ao fim dos quais a habitação estaria paga. A 
partir deste momento o morador deixaria de pagar, tendo o total usofruo da casa, podendo 
mesmo transmiti-la por herança. No caso em que os moradores não tivessem rendimentos 
suficientes para pagar quantias superiores às quais pagavam mensalmente, ficavam a cargo 
da Associação, que encontraria um solução “quer encontrando formas de entre-ajuda, quer 
pressionando o Estado no sentido de proporcionar subsidios de habitação”. 114  Não 
deveriam, portanto, deixar de reivindicar ao seu direito legitimo a uma habitação condigna.

 
114 Carta aos Moradores da Boavista, s/d, ADP. 

107 Projecto de Execução: Planta Geral de Urbanização à  escala 1/500. Na 1ª fase estava prevista a construção de 52 fogos – 
Blocos A, G, H, I, J, K – e 27 fogos numa 2ª fase – Blocos B, C, D, F. O desenho sofre algumas alterações em relação ao 
Anteprojecto, nomeadamente na disposição dos novos blocos de habitação unifamiliar na parte mais a sul do quarteirão. O 
novo espaço colectivo, caracterizado por espaços verdes e um género de anfiteatro ao ar livre (estes elementos não foram 
identificados ou mencionados na Memória Descritiva), estaria situado entre a nova Escola Primária prevista na Rua Augusto 
Gil  e o novo equipamento de assistência médico-social proposto na Planta de Ordenamento (M). Apesar de não ser claro, 
entende-se que existiu uma preocupação ao nível do desenho do espaço público: a linha dos passeios, os pontos de respiro ao 
longo da “via dorsal” materializados no alargamento das vias de acesso e a criação de pequenos largos de carácter colectivo.  
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 108 a 110 Projecto de Execução: Blocos A, B, C e D – plantas do R/C, alçados, cortes e perfis, à escala 
1:100, Agosto 76  	
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| Os resultados  
Após esta análise processual, entende-se que a BT da Boavista tinha a maior parte do seu 
trabalho concluído em Agosto de 1976: a operação toda catalogada com os levantamentos 
todos feitos; o estudo das recuperações das casas degradadas; a 1ª fase de construção dos 
novos blocos de habitação unifamiliar pronta a executar a fim de alojar os moradores e 
proceder à recuperação das suas casas; o desenho de pormenores e detalhes construtivos – 
móveis de cozinha, escadas, portas e janelas interiores e exteriores – à escala 1:2 e 1:10; 
portanto, estava realizado um trabalho extensíssimo e extremamente pormenorizado que 
nunca chegou a avançar para o projecto de construção. Tendo em conta que o SAAL 
terminou a Outubro do mesmo ano, coloca-se a questão – o que aconteceu durante os dois 
meses ocorridos entre o término do projecto de execução e o fim do SAAL? O Livro Branco 
indica que o processo de aquisição de terrenos estava bloqueado na CMP115, levando à 
conclusão de que, foi de facto, como tantas outras operações, um problema de 
expropriações. No entanto, a incoerência no discurso do Arq. João Resende e a análise 
pormenorizada do Projecto de Execução revelam algumas falhas na operação que se irão 
explorar mais à frente.   
 
A extinção do SAAL, conduziu a que a coordenação e o controlo da operação ficasse a cargo 
da Câmara Municipal, que elegeu o Arq.º João Godinho de Almeida como chefe de equipa, 
ainda na tentativa de corresponder às necessidades da AMZB. Entretanto, a DUP foi 
aprovada pelo despacho da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo (SEHU) a 16 de 
Novembro de 1976. Este foi publicado no Diário da República a 21 de Dezembro de 1976 
(II Série), altura em que o SAAL já tinha sido suspenso. A Câmara reviu a proposta 
elaborada durante o período do SAAL e alterou-a “à luz de novos critérios”116, propondo a 
construção de blocos habitacionais multifamiliares, já previstos no Anteprojecto para a 
zona C, mas agora adaptadas ao quarteirão principal (B), distribuídos por 20 blocos, 
comportando um total de 420 fogos constituídos por R/C+3, um número ainda distante dos 
564 agregados familiares que viviam em condições insalubres.   
 
Esta nova proposta reaparece quase como uma repetição do projecto municipal de 
urbanização realizado em 1967 (referido no PDUP), aniquilando por completo as ilhas que 
compunham o quarteirão, para além de todo o trabalho realizado pela Brigada durante os 
quase dois anos de existência. Face a estas circunstâncias, questiona-se a viabilidade da 
operação da Boavista e dos seus conducentes, principalmente, pela neglicência para com a 
vontade original dos moradores, e para com a vontade que inspirou as operações SAAL. A 
autoria da antiga proposta camarária é desconhecida; esta foi obviamente fornecida à BT no 
inicio da operação na Boavista, visto ser mencionada na Memória Descritiva e Justificativa 
do PDUP. Em entrevista ao Arq. João Resende, o conhecimento desta proposta é 
confirmada, ao que o Chefe da BT afirma ser “uma porcaria”117; mais tarde, questionado 
pela autoria deste projecto, afirmou que este “foi entregue pelos Serviços Municipais ao Arq. 
Godinho para ser cumprida”, já depois de ter sido destituído do seu cargo, à qual tiveram “a 
oportunidade de a conformar com o nosso "gosto", invocando a necessidade de
 
115 Conselho Nacional do SAAL, Livro Branco do SAAL,, p.XIII. 
116 Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio para o Conjunto Habitacional da Rua Augusto 
Gil da AMZB, 8 de Junho de 1979. 
117 Ver Apêndice 1. 
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conjunto, 2016 
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efectuar a execução das primeiras casas com o terreno livre disponível e só depois proceder a 
demolições (da totalidade das casas de ilhas identificadas)”. 118  Assim, o projecto que 
inicialmente pretendia abrir as ilhas à cidade, rapidamente se transformou num plano para 
a sua erradicação.  
 
O estudo para esta nova urbanização do quarteirão sofreu ainda algumas alterações. O 
primeiro desenho apresentado pelos arquitectos João Godinho e João Resende, surge como 
uma primeira variação ao projecto original da CMP de 1967, mas que foi considerado 
muito diferente em relação aos padrões em uso na época. A solução final foi a que chegou a 
ser concretizada, mas só a 1ª fase – a expropriação das ilhas e das restantes habitações nunca 
chegou a vias de facto –, sendo construídos dois blocos em L no terreno onde originalmente 
estava previsto a construção da Escola Primária e o Bloco A de habitação unifamiliar, no 
gaveto de Pedro Hispano com Augusto Gil. O Arquitecto J. Resende afirma que a solução 
concretizada “mereceu elogios da população, pois finalmente iriam ter casas iguais aos 
restantes moradores da cidade”.119 
 
Para cumprir o número de fogos necessários a realojar os agregados familiares, foi também 
previsto outro conjunto habitacional com 50 fogos na Rua 5 de Outubro, que ocuparia as 
ilhas do nº 172 a 192. Este não chegou a ser realizado, mas parte das ilhas mencionadas 
foram demolidas para dar lugar ao actual Centro Comercial Sirius.  
 
Apesar da construção dos dois blocos de habitação colectiva, verifica-se que as ilhas 
identificadas na zona da Boavista permanecem, praticamente inalteradas, até aos dias de 
hoje, com os mesmos (ou piores) problemas de insalubridade, e desmedidamente 
marginalizadas e esquecidas do resto da cidade. À luz da situação actual, como se consegue 
voltar as ilhas à cidade, de modo a garantir a sua inclusão e o “direito à cidade” tão 
demarcado e prezado pelo SAAL? Como se garante esta estrutura no espaço urbano?  
 
Retomando a linha de pensamento de Gaspar Martins Ferreira, que afirma que todo o 
trabalho realizado pelas diversas operações SAAL que não chegaram a ser concluídas  
poderiam ter sido aproveitado pelas câmaras municipais “para a concretização de acções 
exemplares no domínio da habitação popular”120, e tendo em conta que a área em estudo 
ainda contém a maioria das ilhas identificadas à 40 anos atrás, debate-se a utilização, ou a 
tentativa de aplicação, do projecto realizado pela BT da Boavista num novo contexto 
urbano. Será a solução do SAAL viável como resolução ao encerramento das ilhas da zona 
da Boavista? Este será o ponto de partida para o desenvolvimento do Capítulo 4. 
Entretanto, na procura de ferramentas de projecto para uma estratégia de confrontação da 
praticabilidade de um modelo num sector da cidade, torna-se essencial  pensar a cidade e a 
organização do seu espaço. 
 

 
118 Ver Apêndice 1.  
119 Idem.  
120 Gaspar Martins Pereira, SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário, p.31. 
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116 Aldo Rossi, Città Analoga, 1977 
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3.1 PENSAR A CIDADE  
 

“(...) a cidade é uma totalidade que se constrói por si mesma e na qual todos os 
elementos concorrem para formar «l’âme de la cité»” 121 

 
| Cidade e Arquitectura através de Aldo Rossi e Nuno Portas 
A cidade é, para Rossi, entendida como uma arquitectura, e a arquitectura é “congénita com 
a formação da civilização e um facto permanente, universal e necessário.”122 Rossi sustenta 
que a compreensão da cidade passa pela consideração de que ela se constrói ao longo do 
tempo, e  que “com o tempo, a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência e 
memória de si própria”123, fazendo com que a continuidade espacial da cidade seja passível 
de análise.   
 
A análise proposta por Rossi refere a necessidade de um diálogo entre a Arquitectura, a 
História, a Geografia, e a Sociologia, por serem estudos integrantes da cidade, e porque a 
cidade “não é, por natureza, uma criação que possa ser reportada a uma única ideia-base 
(...) é a soma de muitas partes, bairros e circunscrições muito diferenciados nas suas 
características formais e sociológicas”. 124  A cidade é, no seu conjunto, resultante de 
diferentes momentos de formação e crescimento, e o seu proeminente carácter formal e 
espacial garante que a leitura da cidade seja contínua.  
 
Segundo este pensamento, da cidade como manufacto, ou como arquitectura total, Rossi 
afirma que existem elementos na estrutura urbana de natureza particular. Para analisá-los,  
define uma área-estudo de uma porção da cidade, entendida como parte constituinte da 
própria. A área-estudo pode considerar-se “uma abstracção no que respeita o espaço da 
cidade; serve para melhor definir um fenómeno. Por exemplo, para compreender as 
características de um determinado lote e a sua influencia sobre um tipo de habitação”.125 A 
residência, caracteriza o conteúdo da área, e é, na obra de Rossi, o elemento mais 
significativo e caracterizador da composição da cidade, não pela sua questão funcional ou 
construtiva, mas pela estrutura espacial do edifício dentro da trama da cidade. 
 
Um dos principais pontos de vista da sua obra é o contraste entre o particular e o universal 
e entre o individual e o colectivo, que se manifesta sob diversos aspectos, “nas relações entre 
a esfera pública e privada, no contraste entre a projectação racional da arquitectura urbana 
e os valores do locus, entre edifícios públicos e edifícios privados”.126O autor dá especial 
atenção a esta dualidade, que apesar de já ter sido mencionada várias vezes, está 
intimamente relacionada com a arquitectura da cidade, porque “o elemento colectivo e o 
privado, sociedade e individuo contrapõem-se e confundem-se na cidade, que é feita de 
tantos pequenos seres que procuram uma organização”.127 No fundo, Rossi considera que 

 
121 «a alma da cidade», Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, p.71. 
122 Idem, p.31. 
123 Idem. 
124 Idem, p.85.  
125 Idem, p.84. 
126 Idem, p.32.  
127 Idem, p.33. 
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existem dois grandes sistemas no estudo da cidade: “o que considera a cidade como o 
produto de sistemas funcionais geradores da sua arquitectura, e portanto do espaço urbano, 
e o que considera a cidade como uma estrutura espacial.”128 
 
Nuno Portas, em A Cidade como Arquitectura, estuda a arquitectura na sua dimensão 
urbanística, visto que refere que “sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode 
haver edifício que não faça cidade ou seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, 
penetrada por uma morfologia urbana.”129Afirma que “a cidade precisa cada vez mais de 
arquitectura”130, e que esta tem sido mal fundamentada no planeamento urbanístico e no 
desmembramento da cidade num zoneamento funcionalista. Deste modo o autor alerta 
para a urgência de um “estudo interdisciplinar sobre os conteúdos da cidade, devassando a 
evolução das relações entre funções e entre estas e o meio territorial para as diversas 
estruturas actuantes na cidade”, bem como um planeamento ponderado do território.  
 
Em resposta aos conflitos e insuficiências com que se tem deparado o “fazer arquitectura” à 
escala da cidade,  o autor apresenta o conceito de meta-projecto – um projecto que abrange 
um potencial de projectos (um lote, um quarteirão, um bairro, um centro urbano, um 
inteiro aglomerado ou conjuntos de aglomerações), dentro de certos limites, mas mais 
explorados do que os que se praticam correntemente – e que  “conterá, numa descida ao 
essencial, à estrutura das coisas, um meta-programa de funções (isto é, também não 
restringido a um local ou uma data de execução) e uma meta-linguagem arquitectural (isto 
é, um reportório de signos combinatórios e permutatórios, segundo uma sintaxe restrita 
mas geradora de muitas relações novas possíveis a criar ao nível semântico, como a língua o 
assegura antes das literaturas que sobre ela se criam)”.131 
 
Portas refere ainda que a cidade, obra colectiva, pressupõe um esforço de qualificação da 
língua, isto é, a adopção da meta-linguagem como uma semântica facilmente adoptável 
pelos vários intervenientes da cidade (arquitectos, engenheiros, urbanistas). Este programa 
será possível se o ensino académico assumir a institucionalização desta meta-linguagem 
como um código comum, “integrando os processos tecnológicos na refundamentação de 
um vocabulário (semiologia) e de um linguajar (semântica) que sejam efectivamente 
domínio comum dos que arquitectam e dos outros – que habitam significativamente”.132         
 
Nuno Portas põe em causa o conceito de arquitectura como elemento fundador da cidade 
em detrimento da intervenção arquitectónica, num território qualificado pela fragmentação 
e pela complexidade. O que interessa a Portas, é entender o processo que leva à forma da 
cidade; entende que “fazer cidade é convocar saberes e levar a regeneração e a revitalização 
a todo o território do urbano. É aprofundar o conhecimento sobre a cidade emergente e não 
a discriminar na afetação dos recursos. Fazer cidade é conferir ao espaço público uma 
função central na política urbana. É nele que reside a garantia da evolução da cidade”.133 

 
128 Aldo Rossi, op. cit., p.  
129 Nuno Portas, A Cidade como Arquitectura, p.17.  
130 Idem, p.16. 
131 Idem, p.49. 
132 Idem, p.193. 
133 João B. Serra, O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas, p.49.  
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| Os elementos que compõem a cidade segundo Paola Viganò e Kevin Lynch  
Kevin Lynch e Paola Viganò apresentam leituras da cidade algo distintas, que no entanto 
utilizam os mesmo instrumentos de percepção. Por um lado, Lynch estuda a qualidade 
visual das cidades por meio de investigação da consciência perceptiva criada por um 
conjunto de pessoas. Já Viganò, pega nestes elementos perceptíveis,  e transforma-os numa 
composição que possibilita uma leitura total do conjunto da cidade.  
 
Em a Imagem da Cidade, Kevin Lynch destaca os elementos que constituem a cidade e o 
modo como se estrutura a percepção do indivíduo sobre a mesma. Afirma que “a cidade é 
algo que se transforma e desenvolve, e não uma forma eterna ou uma repetição mecânica 
que se desgasta com o tempo”134 e que a imagem da cidade “é determinante para o 
comportamento social e psicológico dos habitantes”, como é também “elemento da 
concepção urbanística”.135 O autor demonstra a existência de uma imagem colectiva , um 
“denominador comum das inúmeras imagens pessoais de cada habitante – e estabelece os 
métodos para que estas preocupações se inscrevam na prática urbanística, estabelecendo a 
dialéctica entre a imagem que o arquitecto procura e as imagens que os habitantes 
percebem.”136   
 
Um dos conceitos base que Lynch trabalha é a legibilidade, entendido como “a facilidade 
com a qual as partes podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente”.137 A 
legibilidade a que se refere é a que tem em consideração “a cidade não como algo em si 
mesmo” mas antes como “objecto de percepção dos seus habitantes.”138 Assim, a cidade 
legível seria “aquela cujas freguesias, sinais de delimitação ou vias são facilmente 
identificáveis e passiveis de agrupamento em estruturas globais”.139 Um ambiente legível e 
característico para além de oferecer segurança, amplia a profundidade e intensidade da 
experiência humana. Estruturar e identificar o meio ambiente em termos visuais tem uma 
grande importância prática e emocional na vida de um individuo (o caos e a desorientação 
podem ser angustiantes) – um ambiente legível “pode servir como estrutura envolvente de 
referência, um organizador de actividade, crença ou conhecimento”140 que permite ao 
individuo deslocar-se com facilidade e  brevidade.   
 
Colocando de parte as diferenças individuais, Lynch fala em "imagens públicas", as 
imagens que vários habitantes que uma cidade possuem, “áreas de acordo, cujo 
aparecimento pode ser verificado na interacção de uma de uma realidade física única.”141 O 
autor identifica cinco elementos imagísticos da cidade como os mais perceptíveis à imagem 
colectiva, dividindo a imagem da cidade num sistema de orientação facilmente identificável 
em várias partes do mundo: vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes. Lynch 
explora outro conceito importante no reconhecimento dos elementos, a imaginabilidade, 
entendida como a “qualidade de um objecto físico que lhe dá uma grande probabilidade de
 
134 Kevin Lynch, Boa Forma da Cidade, p.114. 
135 José Garcia Lamas, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, p.398-401. 
136 Idem.  
137 Kevin Lynch, op. cit., p.13. 
138 Idem. 
139 Idem.  
140 Idem, p.14 
141 Idem, p.17. 
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evocar uma imagem forte num dado observador”142. A cidade imaginável “pareceria muito 
bem formada, distinta, notável; como que convidaria os olhos e os ouvidos a uma maior 
atenção e participação”.143    
 
Os elementos da imagem urbana referem-se a formas físicas, e aparecem em vários tipos de 
ambientes e podem ter um uso muito generalizado. As vias são consideradas os principais 
elementos que caracterizam a imagem da cidade, pelo facto estruturarem uma percepção à 
medida que as pessoas se deslocam e se relacionam nelas; estas tanto podem ser ruas como 
passeios ou canais, e podem apresentar qualidades espaciais diversas e concentrar um 
determinado tipo de uso. Os limites são os elementos lineares que organizam e delineiam 
ou mantêm unidas duas regiões distintas; estes podem ser “barreiras, mais ou menos 
penetráveis que mantem uma região isolada das outras” 144  (rios, estradas, linhas de 
caminho-de-ferro) ou elementos de ligação (ruas pedestres, praças, largos). Os bairros são 
regiões urbanas de tamanho considerável, nas quais o observador atravessa e reconhece algo 
de comum e identificável. As suas características – espaço, forma, texturas, estado de 
conservação dos edifícios, costumes, habitantes – determinam a natureza e o papel 
desempenhado na legibilidade da cidade. Os cruzamentos, estritamente relacionados com 
as vias, são os pontos estratégicos da cidade, que se materializam essencialmente em 
junções, paragens de transportes, ou num entrecruzar ou convergir de vias, e “constituem 
intensivos focos para os quais e dos quais”145 o observador se desloca. Se estes se localizarem 
num bairro podem actuar como um centro polarizador de hábitos e concentrações da 
população. Por fim, os pontos marcantes são um tipo de referência singular que estabelece 
um contraste entre uma enorme quantidade de outros elementos, podendo “situar-se 
dentro da cidade ou a uma tal distância que desempenham a função constante de símbolo e 
direcção”146. Normalmente são representados por um objecto físico, um edifício especifico, 
uma loja, um sinal, uma fachada, uma árvore. Apesar desta classificação, Lynch não acredita 
que estes elementos existam isoladamente na realidade, pois eles “sobrepõem-se e 
interligam-se constantemente”.147 Assim, a cidade é “uma organização mutável com fins 
variados, um conjunto com muitas funções criados para muitos”.148 
 
Em La Città Elementare, Paola Viganò faz uma leitura da cidade através da identificação 
dos elementos que compõem o seu espaço urbano, com o objectivo de responder ao 
processo de fragmentação da cidade contemporânea. A autora vai apresentado uma 
estratégia menos convencional para uma adequada acção territorial, baseada em 
instrumentos e ideias chave que permitam identificar estes elementos.  Para tal, propõe uma 
dualidade de conceitos que possibilitam o reconhecimento das camadas funcionais do 
território, sendo eles: fragmento / detalhe;  desconstrução / composição;  levantamento / 
denominação; materiais / camadas / traços;  materiais simples / materiais complexos; 
modalidades compositivas / imagens. 

 
142 Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, p.20.  
143 Idem, 
144Idem, p.58. 
145 Idem. 
146 Idem, p.59. 
147 Idem, p.60. 
148 Idem, p.103. 
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Para Viganò, a cidade contemporânea retrata uma imagem de fragmentos, caracterizada 
por uma heterogeneidade do desenho urbano. O fragmento representa  a ruptura de um 
equilíbrio precedente, e o desaparecimento da unidade e homogeneidade, enquanto que o 
detalhe é elemento de um conjunto, uma parte que facilmente identifica o todo.  Fragmento 
e detalhe são estados que mudam conforme a distância temporal e o ponto de vista. A 
autora sugere o exemplo da cidade do século XIX, “una composizioni di sequenze e di 
elementi cosciuti, città di dettagli, di composizione note”149, e da cidade contemporânea, 
que “sembra meno leggibile, scritta ‘nota per nota’, una città de frammenti, di parti 
continuamente interrotte e casualmente accostate.”150  
 
Inspirada pelo trabalho do artista Theo Van Doseberg, a autora utiliza o principio do 
Elementarismo na Arquitectura – a desconstrução do todo pela individualização dos 
elementos. Viganò considera que a cidade pode ser “desconstruída” numa sequência de 
fragmentos urbanos, e da mesma maneira, composta pela adição repetida de determinadas 
peças isoladas. A “desconstrução” da cidade, obrigada uma leitura mais aproximada e 
meticulosa do quotidiano e do banal – as casas, muros, passeios, as vias pedonais e 
automóveis, as árvores – fazendo da paisagem (a composição) o mais fundamental dos 
elementos. Instintivamente, olhar e caminhar são os instrumentos que conduzem a novas 
interpretações da cidade. Caminhar, “è un processo di appropriazione della topografia, è 
una realizzazione spaziale del luogo” 151 , o que permite um levantamento do que é 
imediatamente palpável e visível. O olhar, quebra a cidade nos seus diversos elementos – 
nomeiam-se os objectos  e relata-se aquilo que se vê em escalas diferentes e a vários níveis 
de abstracção. Assim, a cidade pode ser interpretada a partir do modo como o espaço é 
apropriado: o ritmo do uso dos espaços, as actividades quotidianas, as práticas e qualidades 
físicas.   
 
Na tentativa de estruturar a cidade fragmentada, Viganò identifica conjuntos urbanos de 
várias escalas – o terreno vazio cercado a muros, a casa unifamiliar com jardim, o edifício 
plurifamiliar, cercas, áreas pavimentadas –  e desenvolve uma ferramenta a que chama 
layering. Ao sobrepor as diversas camadas, materiais e traçados urbanos, sublinha o carácter 
fragmentário da cidade, mas oferece, ao mesmo tempo, uma leitura das relações mais 
ténues entre os vários layers. O resultado da sobreposição apresenta uma superfície passível 
a análise, e a possibilidade de reorganizar as relações complexas dentro de uma série 
ordenada de relações simples.  Estas relações organizam-se através do que a autora chama 
de materiais simples – edifícios, estradas, caminhos, árvores, superfícies desportivas – e 
materiais complexos – caminhos com fileira de árvores,  complexos desportivos, estradas 
com drenagem, parques – capazes de estruturar os espaços da cidade. Um projecto baseado 
na repetição destes materiais, ou na sua colagem, criam uma nova composição espacial. 
Assim, “non esiste una città di frammenti, ma una città che può essere interpretata come 
composta di frammenti”.152 

 
149 Paola Viganò, La Città Elementare, p. 18. 
150 Idem. 
151 Idem, p.21. 
152 Idem, p.35.  
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3.2 O ESPAÇO PÚBLICO  
“el espacio público es la ciudad” 153  

 
O espaço público, de natureza multifacetada e de difícil definição, é um conceito que 
tolerou várias interpretações e significados no curso da história em matéria de questões 
urbanas. “A noção de espaço público pressupõe (...) sempre a existência de um espaço 
(suporte) e de um público (vida colectiva). Poderemos afirmar que (...) a noção de espaço 
público se revela uma noção ‘ambígua’, onde a dimensão urbanística e a dimensão política se 
confrontam e sobrepõem.” 154 Apesar das subtis variações nos seus padrões de uso, o espaço 
público sempre foi lugar de encontro, de vida social e de circulação,155 em que “a vida que 
qualquer espaço público integra, resulta não apenas da existência de uma vivência colectiva, 
comum, mas pressupõe igualmente a coexistência de múltiplas vivências individuais  num 
determinado espaço; o que determinará, naturalmente, diferentes percepções consoante 
quem o interpreta, o habita ou usa.”156 
 
As distintas formas sob as quais o espaço público se designa – espaço urbano, livre, verde, 
colectivo, ou os mais tradicionais, a rua, a praça, o parque – explicam a diversidade dos 
conceitos e significados que se foram atribuindo à ideia de espaço público ao longo do 
tempo. No entanto, apesar das premissas e da complexidade de factores que condicionam o 
desenho do espaço público, este é considerado, à luz da arquitectura, como o espaço que 
estrutura a cidade e a sua vida colectiva. 157  
 
No âmbito do espaço público vemo-nos coagidos, também, a falar da sua delicada relação 
com o espaço privado. Estes pólos opostos determinam a distinção do individuo e da 
sociedade, e, marcaram desde sempre os modos de vida e as formas da cidade. No entanto, 
as transformações decorrentes das novas tecnologias na cidade moderna vêm introduzir 
desequilíbrios e alterações à relação entre a esfera pública e a esfera privada, pelo que se 
torna necessário interpretar esta dicotomia ao longo da história tendo em consideração os 
factores culturais, políticos e sociais que vieram determinar as várias leituras da relação 
entre o público e o privado, a cidade e o cidadão, e os espaços mediadores que traçam os 
seus limites.  
 
A problematização da cidade actual pode resumir-se no modo em que se pode materializar 
as novas formas da vida urbana, a partir do espaço público, para que os seus atributos 
funcionais e formais se consigam adaptar à cidade de hoje e da que há de vir; às novas 
formas de convivência, de interacção social, de mobilidade e às novas formas de habitar. O 
planeamento, regeneração, ou reconversão do espaço público deve ser pensado numa 
determinada escala urbana e numa realidade na qual seja possível desempenhar as suas 
funções. Para tal, torna-se pertinente pensar o conceito de espaço público como elemento 
intrínseco da cidade, e do seu papel na evolução da mesma, ao longo da história.  

 
153 Oriol Bohigas, En defensa de la urbanidade, p.11.  
154 João Rodrigo Coelho, Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea, p.17. 
155 Jan Gehl e Lars Gemzoe, Novos Espaços Urbanos, p.7. 
156 João Rodrigo Coelho, idem. 
157 Idem, p.4. 
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3.2.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO 
 “La historia de la ciudad es la de su espacio público.”158 

 
A noção ideal de espaço público nasceu na Antiga Grécia, directamente vinculada aos 
valores de cidadania e à cidade, associando o “valor cultural das suas formas de vida privada 
e de vida pública (oikos e polis), e ao modo como se articulavam e interdependiam (a oikos 
entendida como a esfera privada, como um espaço onde o relacionamento era pessoal e 
hierárquico e a polis entendida como a organização da comunidade que resulta do agir e 
fazer em conjunto).”159 O espaço público era elemento organizador das cidades e era 
entendido como um espaço de bem comum, de cidadania e liberdade. A ágora grega era o 
lugar, por excelência, da afirmação do espaço público na cidade.  
 
O urbanismo romano, marcado por um traçado de forte sentido religioso, desenvolveu a 
cidade a partir de dois eixos principais, dispostos em cruz. Este traçado marcou fortemente 
a Europa e foi adoptado no desenho das cidades em épocas posteriores. A utilização da 
quadrícula geométrica incluía tanto a distribuição dos quarteirões como a integração dos 
grandes edifícios e espaços públicos. São imediatamente identificáveis alguns elementos 
morfológicos em Grécia e Roma como a rua (lugar de comércio, circulação), a praça (lugar 
nobre e de prestigio, encontro) e o monumento (como elemento preeminente na imagem 
da cidade).  
 
A cidade da Idade Média, do ponto de vista da história da cidade, constitui o início de um 
ciclo mais estável do entendimento da formalização do espaço público na cidade como um 
sistema contínuo. Esta era caracterizada pela sua forma orgânica160, devido à sobreposição 
do seu traçado irregular ao traçado ortogonal romano. A cidade medieval era distinguida 
pela relevância dada à circulação pedonal – fazendo da rua o principal elemento 
organizador do espaço urbano – e pelo estímulo ao comércio que se desenvolvia nos pisos 
térreos dos edifícios. O espaço público é um vazio modelado, materializado num conjunto 
hierarquizado de ruas e praças, em que a praça, geralmente irregular, resulta de um vazio da 
própria estrutura da cidade. As praças medievais, de funções e localizações diferentes, 
usavam-se para mercados, procissões religiosas, encontros municipais, onde se 
expressavam os diversos poderes e decorria a vida colectiva.  Deste modo, deparamo-nos 
com um contraste entre espaços públicos de excepção e vazios imprecisos.  
 
Entre o séc. XV e os finais do séc. XVIII, com o Renascimento e o Barroco, assiste-se a uma 
mudança intelectual no campo da arquitectura e do urbanismo. A reestruturação da rede 
viária, contradita à cidade medieval, apostava na abertura de novos arruamentos rectilíneos 
e de novos espaços públicos, expandindo a cidade para além das muralhas medievais. A 
 
158 Jordi Borja, El espacio público: ciudad y ciudadania, p.15. 
159 Madalena Pinto da Silva, Forma e circunstância: a praça na cidade portuguesa contemporânea, 
p.197. 
160 “A forma urbana que aqui se denomina de orgânica ocorreu entre o fim do Império Romano e o 
início do Renascimento, englobando o período de expansão islâmica e toda a Idade Média. Caracteriza-
se pelos seus traçados irregulares e por um processo lento de crescimento, que ia ocorrendo à medida das 
necessidades; mesmo quando revela uma ordem, não se sabe, em muitos casos, que tenha obedecido a 
um plano de conjunto; as construções sucediam-se, ao longo de ruas que se iam estabelecendo.” Jorge 
Carvalho, Formas Urbanas, p.3.  
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rua161 é continuamente fulcral na estrutura urbana, bem como a praça, que preenche os 
novos espaços resultantes do traçado ortogonal, na qual se localizam os edifícios e 
monumentos mais importantes e emblemáticos da cidade. A praça, lugar público, é 
entendida como lugar especial, de valor funcional e político-social, bem como simbólico e 
artístico. O espaço público da cidade renascentista, aponta para a visão global da cidade, 
onde incorpora um “conjunto de traçados, gerando composições e tecidos urbanos 
hierarquizados e unitários” em que as diversas partes da cidade se articulam, “criando 
perspectivas urbanas potentes, resultantes quer da repetição de modelos de fachadas, quer 
do tratamento monumental conferido às fachadas das igrejas e dos palácios, quer ainda a 
partir do tratamento de conjunto conferido às praças.”162 
 
No séc. XVIII, a partir do Iluminismo, a noção espaço público começa a referir-se como um 
espaço de poder político que apelava à manifestação da opinião pública, passando a ser um 
conceito mais teórico da área do pensamento político e das ciências sociais. A cidade 
iluminista adopta como tema de composição o movimento e a fluidez, “materializada na 
composição de grandes eixos viários e de sistemas integrados de espaços públicos.”163 A 
praça revela-se fundamental para a criação de conjuntos urbanos representativos de uma 
identidade colectiva, correspondendo ao uso do espaço público como instrumento capaz de 
provocar ou anular possíveis agitações de ordem social e cultural, pondo em causa os 
poderes erigidos. Surge também, na época, o protagonismo dos elementos paisagísticos, 
abrindo novos temas de projecto ligados à natureza.  
 
É a partir do século XIX que o desenho do espaço urbano sofre uma ruptura ao nível da 
dimensão, da escala e da forma geral da cidade. Coincidindo com o fenómeno de 
industrialização e de aumento demográfico, a cidade alastra-se pelo território, onde 
começam a surgir ocupações dispersas e perímetros urbanos indefinidos. “Em lugar das 
muralhas, realizam-se as avenidas, (...) A cidade estende-se e fragmenta-se pelo território 
envolvente; a periferia cresce como cintura habitacional e industrial. [...] A imagem das 
cidades entendida como um todo construído, delimitado, (...) tem o seu ponto final. “164 Os 
novos subúrbios e periferias ganham protagonismo como alternativa à concentração do 
centro urbano, ocorrendo a separação entre as funções residenciais e laborais. A rua perde o 
seu carácter “decorativo” do Renascimento para se tornar num mero percurso. A praça, por 
falta de utilização, perde a sua natureza de lugar de encontro e prática da vida social para se 
transformar num largo banal. A caracterização e qualificação do espaço público é 
substituído pela qualificação dos espaços privados e conjuntos habitacionais. O surgimento 
do caminho-de-ferro como infra-estrutura, incentivou a polaridade da cidade,  quebrando o 
equilíbrio entre a forma urbana e a infra-estrutura (como articuladora do espaço urbano). 
No entanto, independentemente destas profundas mudanças, “o controlo do desenho e da 
forma do espaço público continuava a ser, na passagem do século XIX para o século XX, um 

 
161 “A rua deixa de ser apenas um percurso funcional – como na Idade Média –, para se tornar também 
um percurso visual, decorativo, de aparato, próprio à deslocação por carruagem e organizador de efeitos 
cénicos e estéticos.” José Garcia Lamas, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, p.172. 
162 João Rodrigo Coelho, Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea, p.39. 
163 Idem, p.42. 
164 José Garcia Lamas, idem, p.206. 
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134 Mapa das intervenções de Haussmann em Paris: a traço cheio as ruas; a quadriculado, as novas 
expansões, e, a tracejado, os novos parques e jardins 135 O plano de Barcelona, gravura da época e 
esquemas exemplificativos das formas dos quarteirões propostos por Cerdá 
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factor fundamental para a garantia de beleza, coerência e unidade, quer das novas partes da 
cidade, quer das intervenções realizadas nos limites consolidados da cidade.”165 
 
Na segunda metade do século XIX, começam a surgir propostas, aliadas à experimentação 
urbanística, para a resolução do problema da forma urbana da cidade industrial e burguesa. 
Dos diversos planos que foram aparecendo, podemos salientar as transformações de 
Georges-Eugène Haussman em Paris, e de Ildefonso Cerdá na cidade de Barcelona.  
 
As intervenções de Haussman (1854-1870), consistiam numa renovação que apostava em 
novos traçados, construção de novas infra-estruturas, equipamentos e espaços públicos. A 
fim de tornar a circulação mais fácil e cómoda dentro da cidade, abriu novas artérias nos 
velhos bairros, ligando-os à cidade, com a reconstrução de edifícios ao longo dos novos 
alinhamentos. Ao eliminar a degradação dos bairros, criava a imagem de uma cidade 
moderna, dotada de uma nova arquitectura urbana, composta por luz, espaço e zonas 
verdes. A introdução de um novo traçado – a avenida – tinha como objectivo a ligação dos 
pontos mais importantes da cidade. As praças seriam o espaço de confluência de vias, que 
permitiam organizar o cruzamento de vários traçados, geralmente quase sempre em 
rotunda. Haussman tinha a tendência de supervalorizar o público em detrimento do 
privado166, e assim todo o espaço público tornou-se monumental (incluindo as ruas 
comuns), e foi rigorosamente delimitado pela linha de fachadas, sendo cuidadosamente 
contido por um recinto amuralhado bem definido. Com tal, o quarteirão não era módulo de 
composição urbana mas sim o produto resultante dos vários traçados.  
 
Contemporaneamente, o plano de Cerdá para Barcelona, reflecte um cuidado na hierarquia 
do desenho dos espaços livres, na geometria e volumetria da edificação. Cerdá propõe o 
desenho de um sistema em grelha ortogonal composto por quarteirões ou módulos de 
habitações e equipamentos. Este sistema era cortado por um traçado diagonal que confluía 
numa grande praça; esta sobreposição à malha quadricular provocava o aparecimento de 
quarteirões irregulares e de outras praças ou largos. O espaço público no plano de Cerdá é 
composto pelos elementos essências da composição da estrutura urbana – a rua, a praça, a 
avenida, o parque –, mas a sua organização já não é obrigatoriamente limitada no perímetro 
do quarteirão, uma vez que os edifícios se dispõem livremente dentro das quadrículas. 
Cerdá rompe com o quarteirão e cria, assim, novos espaços colectivos no seu interior. 
 
No final do século XIX, as cidades europeias, já submetidas a profundas alterações nas 
dinâmicas sociais, económicas e urbanísticas, enfrentavam diversos problemas: as 
transformações decorrentes da industrialização, falta de higiene e insalubridade, a 
complexidade em organizar a expansão urbana, e a segregação social. Resultante do estudo 
de resolução destas dificuldades, o urbanismo passa a ser uma disciplina autónoma, na qual 
surgem os primeiros tratados urbanísticos e se regulamentam organismos para a gestão da 
cidade, e que determina, pela primeira vez, a obrigação de realização de planos. O 
significado do espaço público começa a ser associado à urbanidade, entendido como valor
 
165 João Rodrigo Coelho, Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea, p.62. 
166 Philippe Panerai, Urban Forms, p.28.  
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da própria cidade. No entanto, esta redefinição no campo da arquitectura e do urbanismo 
leva a que o espaço público adopte um papel secundário na estruturação da forma urbana 
da cidade, perdendo o seu carácter de palco de práticas sociais e culturais. 
 
O aparecimento do caminho-de-ferro e posteriormente, do automóvel – que passa a alterar 
incontornavelmente o desenho do espaço público –, foram um facto marcante para a erosão 
e perda de significado do espaço público, que começa a adoptar outras tipologias deste 
período em diante. É nesta etapa que se formula o abandono do quarteirão, da rua e até da 
praça. No seu lugar, em promoção do urbanismo habitacional, surgem as propostas de 
tipologias em torre, em banda e em bloco, organizando a cidade em zonamentos rígidos 
que quebram a integração dos elementos morfológicos que compõem a estrutura urbana. 
“A reconstrução das cidades e tremendas necessidades habitacionais (em parte motivadas 
pela guerra, em parte pela industrialização e demais fenómenos sociais) irão precisar de 
habitações, bairros, novas cidades e reconstrução dos centros urbanos, em quantidades e a 
ritmos nunca antes conhecidos.” 167  Deste modo, a cidade moderna 168 irá preocupar-se 
obsessivamente pelo zonamento e distribuição dos usos do solo, onde faz a distinção de três 
sistemas independentes que determinam o espaço da cidade – o sistema viário, de 
equipamentos e zonas verdes.  
 
“A transformação do conceito de espaço público por parte do movimento moderno, não está 
tanto na sua negação enquanto matriz de actividades colectivas, mas sim na atribuição aos 
novos espaços abertos da cidade de um papel seleccionado e exclusivo, com o objectivo de 
refundar a vida urbana – libertando-a do caos e da alienação – «colocando» o individuo no 
«centro das preocupações urbanísticas».”169 
 
O Movimento Moderno, na defesa de um novo modelo que integrasse as novas tecnologias, 
recusava o modelo das cidades antigas como solução dos problemas da cidade 
industrializada. O espaço público tradicional, perde-se com a lógica funcionalista da cidade 
moderna que se baseia na divisão funcional do território sem quaisquer relações entre os 
espaços. O conceito de espaço público é o de um espaço aberto da cidade com um propósito 
e função exclusiva.  
 
Planeado no seio do Movimento Moderno, surge, em Inglaterra, o modelo da “Cidade-
Jardim” da autoria de Ebezener Howard. Howard “detestava não só os erros e os equívocos 
da cidade, mas a própria cidade, e considerava uma desgraça completa e uma afronta à 
natureza o facto de tantas pessoas terem de conviver aglomeradas.” 170A cidade-jardim, de 
estrutura concêntrica, é caracterizada pela integração da casa no campo, num ambiente 
dominado por espaços verdes. Seria organizada a partir de um jardim central, de onde 
partiam avenidas radiais e anéis concêntricos onde se localizariam primeiro, os edifícios e 

 
167 José Garcia Lamas , op. cit., p.298. 
168 “(...) nos finais de oitocentos a cidade industrial atingiu níveis de descontrolo generalizado no seu 
processo de desenvolvimento que provocaram um rompimento com a cidade tradicional, e que é na 
procura do restabelecimento do equilíbrio perdido com o processo urbano de industrialização que se vai 
formando a cidade moderna.” Francisco Barata Fernandes, p.295. 
169 João Rodrigo Coelho, op. cit., p.70. 
170 Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades, p.16. 
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equipamentos públicos, e depois a área residencial, movendo a zona industrial para a 
periferia. A unidade básica do traçado urbano passa a ser a quadra, em vez da rua. A rua, 
torna-se apenas lugar de circulação, oferecendo um espaço semipúblico, o impasse, para a 
relações sociais de vizinhança entre o espaço público da rua e o espaço privado da 
habitação. “The garden city carried out wonderfully the transition between a space where 
public life is privileged, so that private activities need a lot of support, and a space that, by 
privileging private activities, demands that the public space must be carefully supported. 
Thus, the garden city, by its skilful design, goes to the heart of English culture with its love of 
nature reduced to the private garden (and gardening). It brings to the neighbourhood 
community a group vitality that meets the needs of capitalist urbanization and, at the same 
time, provides a technical answer to urban growth and the social answer to the necessary 
reproduction of bourgeois cultural models.”171 
 
Le Corbusier, fascinado pelo progresso e pelas máquinas, interpreta de uma forma radical 
os elementos que estruturavam a cidade e o seu espaço público. Na “cidade da época 
maquinista” propõe novas formas de relacionamento das construções com o território que 
são completamente contraditórios à concepção da cidade tradicional, restringindo a 
actividade humana em quatro categorias: habitar, trabalhar, circular, lazer. Corbusier 
atribui um conceito muito vago e aberto ao espaço público, e remete para a noção de 
“espaço livre”, que não está isolado (ou seja, que não delimita o público do privado) e que 
existe como prolongamento do edificado.  Rejeita a rua corredor para a substituir pelas 
circulações mecânicas.  “Le Corbusier (...) procurou fazer do planeamento para automóveis 
um elemento essencial do seu projecto (...) traçou grandes artérias de mão única para trânsito 
expresso. Reduziu o número de ruas porque, porque os «cruzamentos são inimigos do 
tráfego». Propôs ruas subterrâneas para veículos pesados e mercadorias, e claro, como os 
planeadores da cidade-jardim, manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques.”172 A 
concepção aberta e indefinida de espaço público de Corbusier reflecte a ruptura 
fundamental do conceito na cidade do Movimento Moderno.  
 
Na década de 70, a urbanística moderna começaria a morrer, quando surgem as primeiras 
recusas à cidade moderna, nas quais se criticava a sua pobreza formal e social, condições de 
vida, poluição, e crescente invasão dos automóveis pelas ruas e praças. Vários autores 
abordaram a problemática do urbanismo moderno, como Jane Jacobs em A Morte e a Vida 
nas Grandes Cidade Americanas, e Henri Lefebvre em Direito à Cidade. Para Jacobs, a 
solução residia nos modelos das cidades antigas e na integração de várias funções ao nível 
da rua, do bairro, da cidade, a fim de formar um organismo social e económico. Acreditava 
que a recuperação das formas tradicionais do urbanismo poderiam reduzir a extensão das 
periferias e subúrbios cuja forma e estrutura tinha em falta lugares de estímulo à vida social. 
Jacobs insiste ainda, que os espaços públicos (as ruas, em particular) são vitais na forma e 
vivência das cidades: “As ruas e os passeios, os principais espaços público de uma cidade, 
são os seus órgãos mais vitais. Pensemos numa cidade e no que nos vem à cabeça? São as 
ruas. Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parece interessante; se

 
171 Philippe Panerai, Urban Forms, p.55. 
172 Jane Jacobs, op. cit., p.23. 
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forem maçadoras, a cidade parece maçadora.”173 Lefebvre criticava directamente as questões 
do desenho urbano, e defendia a restituição da rua e do espaço público como espaço social, 
de circulação, encontros e trocas, considerando impossível a “hipótese de reconstituição da 
cidade antiga; possível apenas encarar a construção de uma nova cidade, sobre novas bases, 
numa outra escala, em outras condições, numa outra sociedade.”174 
 
Também neste âmbito, Rob Krier, no seu livro Urban Space (1975), apresenta soluções para 
a composição urbana, baseando-se nas morfologias urbanas tradicionais. Krier afirmava 
que a cidade moderna havia perdido o entendimento do espaço urbano tradicional, pelo 
que procurou trazer o seu significado original à contemporaneidade. Deste modo propunha 
a sua recuperação, baseada nos seus elementos constituintes – a rua e a praça – e sustentada 
numa visão mais morfológica do espaço público, procurando manter a lógica física e 
espacial das tradicionais cidades europeias.  “If we wish to clarify the concept of urban space 
without imposing aesthetic criteria, we are compelled to designate all types of space between 
buildings in towns and other localities as urban space. […] external space is seen as open, 
unobstructed space for movement in the open air, with public, semi-public and private 
zones.”175 

No Novo Urbanismo176 rege o interesse pela cidade antiga, a sua preservação e conservação, 
as suas relações morfológicas no desenho da cidade, de modo a revitalizá-la na sua 
plenitude física, funcional e social. A redescoberta da forma urbana volta a tornar os 
espaços públicos nos elementos principais para o desenho homogéneo do espaço urbano. 
Percebe-se a impossibilidade de um intervenção na cidade à escala global, levando à 
desvalorização dos planos-directores, mostrando que o que é realmente mais importante 
são os espaços e ambientes onde vive o cidadão, “remetendo progressivamente para o 
trabalho de pormenor sobre a «forma urbana» e o desenho do espaço público.”177  
 
No entanto, a evolução da sociedade, as transformações socioeconómicas, a privatização da 
vida urbana e sua segregação, bem como a importância dada à mobilidade, tornam-se 
factores que problematizam a aplicação dos modelos urbanos tradicionais na construção da 
cidade e do espaço público. O conceito volta a assumir o seu padrão inconstante para se 
adaptar às novas necessidades contemporâneas, do seu tempo. A diversidade e 
intencionalidade do desenho do espaço público, e os resultados distintos, são o que 
distinguem as formas urbanas nos diferentes períodos históricos. 

 
173 Jane Jacobs, A Morte e a Vida nas Grandes Cidade Americanas, p.104. 
174 Henri Lefebvre, O Direito à Cidade, p.106. 
175 Rob Krier, Urban Space, p.15. 
176 “O «Novo Urbanismo» significa, (...), a contestação à urbanística operacional burocrática e às suas 
formas , procurando novos caminhos no desenho da cidade.” José Garcia Lamas, op. cit., p.389. 
177 Idem, p.386. 
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3.2.2 CRISE DO ESPAÇO PÚBLICO  
 

“Em cidades antigas e áreas urbanas onde o trafego de veículos obteve 
preponderância, os espaços públicos , sem que se pudesse evitar, transformaram-se 
dramaticamente. O trafego de veículos e os estacionamentos usurparam 
gradualmente espaço nas ruas e praças. Pouco espaço físico sobrou e, além disso, 
quando outros problemas como sujeira, ruído e poluição visual são somados, a vida 
da cidade não demora a deteriorar-se.”178  

 
Como vimos, a Revolução Industrial causou grandes alterações às cidades em curtos 
espaços de tempo. A partir do século XIX, a evolução das novas tecnologias de informação, 
da mobilidade urbana e a introdução do uso do automóvel proporcionou a expansão 
significativa da cidade, e alterou, inegavelmente, a sua paisagem e as condições de uso dos 
seus espaços urbanos. Foi dada grande importância e prioridade às vias rápidas e ao 
transporte. “(...) as cidade foram largamente concebidas no século XX com base no uso do 
automóvel, (...) as formas urbanas que tendem a impor-se na nossa sociedade estão ligadas ao 
seu uso”179 A utilização de veículos motorizados rapidamente mudou o modo de viver as 
cidades, e influenciou a descaracterização do espaço público tradicional no sentido em que 
afectou a cidade por um lado, a uma escala mais estrutural de dispersão urbana, e por outro, 
ao nível da rua e dos modos de vida. Consequentemente, a cidade revela um limite cada vez 
mais impreciso e passa a ser entendida como uma superfície urbana.  
 
Ao longo do século XX vários factores provocaram, o que chamamos, a “crise” do espaço 
público. O uso do automóvel, como referido, foi um dos motivos que imediatamente 
provocou as relações sociais e físicas entre os cidadãos mais passageiras e insignificantes.  A 
preocupação em criar novas infra-estruturas nas novas centralidades que iam surgindo da 
expansão das cidades provocaram, não só, a fragmentação da cidade tradicional, como 
também, o desapreço pela recuperação ou criação de novos espaços públicos de valor. 
Decorrente destes factores, surgem espaços que oscilam entre a propriedade privada e o uso 
colectivo (como os centros comerciais, por exemplo), e o espaço público vai perdendo o seu 
papel de ordenador da cidade e de palco de vida colectiva. Cada vez mais surgem lugares 
que se voltam para si mesmo e menos para a cidade. A vida urbana passa a ser marcada pelo 
anonimato e indiferença, e por uma insegurança associada à cidade (agorafobia) aliada à 
falta de segurança nas ruas, incentivando novas formas de socialização que surgem numa 
proporção mais consumista.  
 
Jordi Borja resume este processo que tem afectado a cidade, composto por três momentos: 
dissolução, fragmentação e privatização. Dissolução no sentido de uma expansão urbana 
desigual e o enfraquecimento dos centros; fragmentação pelo desentendimento entre uma 
lógica sectorial e as administrações públicas que multiplicam os elementos dispersos num 
território composto meramente por vias de comunicação; e privatização pela segregação 
populacional segundo classes sociais, desde os condomínios de luxo aos bairros de lata, 
passando pela substituição das ruas, praças e mercados pelos centros comerciais. Estes 

 
178 Jan Gehl, Novos Espaços Urbanos, p.14. 
179 François Archer, Novos Princípios do Urbanismo, p.139. 



 

109 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151 Galeries Lafayette. Arq. Georges Chedanne, Paris 152 Galeria Vittorio Emanuele, Arq. Giuseppe 
Mengoni, Milão 153 Convent Garden, Arq. Charles Fowler, Londres 

151 

152 

153 



A Cidade e os seus elementos. Metodologias de intervenção no Espaço Público | CAPÍTULO 3  
 

110 

processos têm contribuído para o desaparecimento do espaço público como espaço de 
cidadania. Borja afirma: “La ciudad como sistema de espacios públicos se debilita, tiende a 
privatizarse. Los centros comerciales sustituyen a calles y plazas. Las áreas residenciales 
socialmente homogéneas se convierten en cotos cerrados, protegidos los sectores medios y 
altos, por policías privados. Los flujos predominan sobre los lugares. Y los servicios privados 
sobre los públicos.” 180 
 
Como foi visto, o espaço público, enquanto espaço social, é substituído cada vez mais pelos 
espaços colectivos fechados. Esta tendência para a individualização da vida urbana traduz o 
domínio do espaço privado sobre o público, tendo fortes consequências na organização da 
vida urbana. As novas infra-estruturas (superfícies comerciais, recintos desportivos, metros, 
aeroportos, etc.) assumem-se como “elementos «catalisadores» e «produtores» de espaço 
público da «nova cidade».”181 Estas materializam-se em tipologias híbridas que articulam o 
domínio privado, o uso semipúblico e espaços públicos exteriores.  
 
O modo de produzir cidades mudou, e consequentemente, também o papel da 
administração pública. A realidade de hoje é composta pela implementação de projectos 
urbanos geridos por entidades autónomas que privatizam as funções e os serviços públicos. 
Os elementos morfológicos do espaço público tradicional – a praça, os largos, e até mesmo 
a rua – são transferidos para os grandes espaços fechados, direccionados ao lazer e à 
cultura. A velocidade dos automóveis, o ruído e a poluição incentivam a procura de um 
espaço interior, climatizado, tranquilo e mais confortável. Estes factores reflectem-se, por 
exemplo, nas lojas de comércio tradicional dependentes da rua como espaço de encontro e 
consumo, que se encontram em complicadas situações financeiras, visto que a preferência 
dos cidadãos está na facilidade de acesso a um shopping.  
 
Assiste-se ao uso de termos vagos e abstractos para designar as novas representações do 
espaço num urbano mais alargado – não-lugar, terrain-vague, espaço verde – impedindo a 
sua total compreensão. Na nova realidade urbana, “deixamos de entender a aglomeração 
urbana como uma estrutura contínua com uma forma própria e reconhecível e passamos a 
vê-la como um sistema de relações entre peças autónomas, uma cidade individual formada 
pela colecção pessoal de unidades sem relação entre si para além do modo como cada 
individuo as agrupa com base nas suas práticas quotidianas e no seu imaginário.”182  
 
“La crisis de la ciudad es, entonces, el resultado de la crónica de una muerte anunciada y por 
qué no, de la imposición de un modelo económico y social que se ve en la forma esterilizada 
de entender y hacer ciudad.”183 No entanto, não se pode continuar a olhar para esta nova 
realidade urbana como um erro ou uma causa perdida. É preciso procurar entender o 
contexto de uma prática e forma de actuar na ocupação do território, para que se possa 
entendê-lo “como um sistema complexo, com características autónomas, com uma lógica e 
uma identidade própria”.184     

 
180 Jordi Borja, El espacio público: ciudad y ciudadania, p.97. 
181 João Rodrigo Coelho, Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea, p.96. 
182 Nuno Portas, «O fim do puzzle», Políticas Urbanas II, p.168. 
183 Jordi Borja, idem, p.40. 
184 Nuno Portas, idem, p.169. 
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“O espaço é uma construção pessoal e subjectiva resultante da leitura que o sujeito faz da 
realidade, do modo como a interpreta e se apropria dela. (...) No entanto, as estruturas 
urbanas actuais parecem não permitir já uma leitura contínua. (...) Unidades autónomas 
conectam-se entre si através de uma alargada rede de ligações que não são entendidas como 
forma de percorrer o espaço, (...) O espaço – aquele em que se habita, que é estruturado, 
legível, seguro, acolhedor, agradável e belo – reduz-se ao interior de cada uma destas 
unidades (casa, condomínio, resort, centro empresarial, centro comercial, centro histórico, 
etc.). Só aqui é possível encontrar significado. Tudo o que lhe é exterior é entendido pelos 
promotores como externalidades – infra-estrturas; abastecimento de produtos e de 
consumidores que alimentem os serviços; suporte de paisagem, história ou simbolismo 
capazes de valorizar o empreendimento – e pelos habitantes como não-lugar (Augé, 1992), 
território ilegível que não são capazes de compreender, dominar, apropriar, habitar.”185

 
185 Nuno Portas, «O fim do puzzle», Políticas Urbanas II, p.167. 
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3.2.3 ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 
 

“Se nos centros consolidados, com as suas ruas e praças, os seus largos e jardins, é 
aparentemente clara e consensual a ideia de espaço público como sistema ordenador 
e conjunto de espaços representativos, construtores de identidade, quando pensamos 
no urbano alargado tudo se torna mais incerto. A própria definição do que é o 
espaço público torna-se difícil. A propriedade não coincide com o uso. Os espaços de 
uso público nem sempre são realmente públicos e os espaços públicos nem sempre 
estão abertos à comunidade.”186 

 
Como se constatou, o conceito e a evolução do espaço público tem variado ao longo da 
história, do ponto de vista do uso e das formas. A revolução do desenho urbano no 
Movimento Moderno causou efeitos devastadores na prática urbanística até ao presente, 
devido, em grande parte, à fragmentação do espaço urbano e à “explosão” da cidade. Se na 
cidade tradicional o espaço público é sintetizado na ideia de um espaço aberto, contínuo, 
negativo dos espaços privados – em que público e privado oferecem a forma da cidade na 
sua totalidade –, o que se encontra agora são fragmentos que não se inserem no sistema 
contínuo; espaços isolados que não estabelecem qualquer relação directa com o edificado e 
que por isso, não reúnem as características a que nos habituamos a associar à ideia de 
espaço público.  
 
Nuno Portas identifica um conjunto de significados que se tendem a concentrar nos 
espaços públicos canónicos dos núcleos consolidados, são eles: função, forma e signo. 
Portas afirma que “os espaços públicos servem diferentes funções” – esse foi sempre o 
motivo da sua origem e transformações sucessivas – que dão lugar a novas formas de 
apropriação e usos. O desenho dos espaços públicos não se limita a definir a forma a que 
serve a função, “eles são suporte da edificação e estrutura do conjunto. Regulam ritmos, 
alinhamentos e cérceas; determinam os espaçamentos entre os edifícios; criam percursos e 
relações.”187  A legibilidade e reconhecimento entendida pelos habitantes, bem como o 
papel que assumem na estruturação da cidade, oferecem aos espaços públicos um enorme 
valor simbólico, “por serem palco de um alargado conjunto de práticas e rituais colectivos 
(...) Por servirem a colectividade, passaram a representá-la. São símbolo da cidade – das 
suas partes e dos seus tempos – e da cidadania – espaço da sua representação e 
celebração.”188 
 
No entanto, fora dos núcleos consolidados, estes significados tendem a dispersar-se. 
Primeiro, porque os espaços públicos são, cada vez mais, o resultado de um processo 
especializado e sectorial, como é o exemplo das vias rápidas, que servem apenas uma função 
(por oposição à rua tradicional), cujo objectivo é a ligação entre um determinado conjunto 
de pontos. A falta de espaços simbólicos no espaço urbano alargado deve-se também ao 
facto de a prática diária dos habitantes passar por uma sucessão de espaços nos quais ainda 
não foram sedimentados valores sobre a sua função. Por outro lado, os novos espaços de 

 
186 Nuno Portas, «As Transformações do Espaço Urbano», Políticas Urbanas II, p.187. 
187 Idem, p.189.  
188 Idem.  
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convivência são cada vez mais regulados por gestores privados, não representado, por isso, 
o espaço de posse e uso público como era, por exemplo, a praça do município. “O que se 
perde é, portanto, a própria ideia de espaço público como um todo, tal como era entendido.  
E com a perda desse todo deparamo-nos de repente com a falta de ferramentas para perceber, 
analisar e trabalhar neste novo contexto cujos materiais, na verdade, ainda mal conhecemos 
ou reconhecemos.”189 
 
Pedro Brandão, em O Sentido da Cidade afirma que o espaço público é um elemento 
fundamental para a composição e organização de uma área urbanizada, sendo que a 
identidade, a urbanidade e a interactividade são as suas qualidades intrínsecas. Explica que o 
espaço público “é onde se pode transmitir o valor da identidade”190, sendo que este é 
atribuído quer interiormente, pelos cidadãos,  quer exteriormente, pelos visitantes. “(...) a 
identidade é percebida pelo sentimento de pertença, através de uma coerência entre 
narrativas e experiência pessoal (individual ou social) do lugar.”191 Como urbanidade, o 
espaço público surge como elemento de “cultivo”, promotor e motivador de “liberdades 
urbanas” tais como a circulação (liberdade de movimento), consumo (liberdade de troca) e 
comunicação (liberdade de relacionamento). Já a interactividade “é resultado da vida 
quotidiana, na sociabilidade entre as pessoas, e é esse o serviço do espaço público da 
cidade.” Esta qualidade depende do modo como o espaço é habitado e apropriado pelos 
habitantes.  
 
Para João Parreira Coelho192, a noção de espaço público refere-se às “qualidades espaciais e 
formais dos suportes e ao modo como estes interagem num sistema urbano contínuo (capaz 
de organizar, articular, orientar o crescimento da cidade, suportando simultaneamente a 
experiência e vivencia da cidade)”. 193  De uma maneira geral, o espaço público, 
compreendido no campo da arquitectura e do urbanismo, é um sistema em rede de 
organização de espaços urbanos que tem em vista a cidade como um “facto colectivo”. 
Assim, determina o espaço público como um “espaço contínuo, constituído pelo conjunto 
de ruas, avenidas e alamedas, praças e largos, jardins e parques, e outros espaços de acesso e 
utilização pública (como pontes e cais, canais, margens de rio ou de mar e praias), ligados e 
articulados entre si segundo uma hierarquia visível.”194 No entanto, esta rede de espaços 
abertos que constituiu a principal ideia de espaço público até meados do século XX parece 
já não existir na cidade contemporânea (face à expansão e fragmentação das cidades), ou 
talvez não seja reconhecível por estar “diluída ou descaracterizada pelas sucessivas 
sobreposições que a cidade foi sofrendo ao longo da sua história.”195   
 
“El espacio público debe jerarquizarse tanto en sus espacios como en sus usos. (…) el espacio 
público constituye la articulación entre diferentes fragmentos urbanos. Es un vacío que aúna 
los elementos frecuentemente dispares, creando lugares de urbanidad.” 196 
 
189 Nuno Portas, «As Transformações do Espaço Urbano», Políticas Urbanas II, p.190. 
190 Pedro Brandão, O Sentido da Cidade, p.75.  
191 Idem, p.65. 
192 Arquitecto Doutorado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto  
193 João Rodrigo Coelho, Formas e desígnios do espaço público na cidade contemporânea, p.31. 
194 Idem, p.32. 
195 Idem, p.171. 
196 Philippe Dehan, Intimidad/Urbanidad. Nuevas Relaciones. Vivienda/Barrio.  
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Jordi Borja, em El espacio público: ciudad y ciudadania, refere também este sistema em rede 
de espaços abertos e contínuos como o conjunto de elementos que ordena e que dá sentido 
a cada zona da cidade, no âmbito da expressão colectiva e da diversidade social e cultural. 
Em face à nova realidade urbana, à dispersão, segregação e fragmentação das áreas urbanas, 
torna-se necessário redefinir os espaços públicos nas novas áreas de crescimento. Assim o 
espaço público apresenta-se como um desafio “urbanístico, político e cultural, referido a 
toda a cidade”197, em que o seu bom funcionamento urbano depende uma correcta 
articulação entre a mobilidade e centralidade, capaz de suportar diferentes funções e usos. 
Um desafio urbanístico, porque “(...) el espacio público no es el espacio residual entre lo que 
se ha construido y el espacio viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador del 
urbanismo, sea cual sea la escala del proyecto urbano.” E um desafio político porque “(…) el 
espacio público es el espacio de expresión colectiva, de la vida comunitaria, del encuentro y 
del intercambio cotidianos.”198   
 
Deste modo, para se intervir no espaço público, torna-se essencial definir um plano e uma 
estratégia. Jordi Borja aposta numa “política de cidade” entregue às administrações públicas 
e ao Estado – que devem ter responsabilidade de decisão nos projectos públicos, tendo em 
conta as análises e propostas de profissionais e das organizações sociais –, baseada num 
planeamento urbanístico que produza e que dê prioridade aos espaços públicos citadinos, 
que contribuam para a regeneração e equilíbrio do tecido socioeconómico e urbano, de 
modo a garantir a continuidade territorial e a identidade do lugar.      
 
“(...), é imprescindível que as teorias da arte, a arquitectura e o urbanismo construam novos 
sistemas de pensamento, que interpretem que, por trás dos reportórios de formas, existem 
implicações sociais e éticas; que existem relações entre as formas e as ideologias; que cada 
posição formal  remete a uma concepção do mundo, do tempo e do sujeito.”199  
 
A criação de um novo espaço público, em vez de se submeter ao desenho de um espaço pré-
formatado no âmbito dos termos tradicionais, deve procurar e identificar o tipo de espaço 
colectivo emergente, bem como os espaços que fazem  falta às práticas diárias da população. 
Deste modo, procura-se entender e reconhecer “os elementos urbanos já existentes que 
poderão servir de base à criação de espaços necessários e, sobretudo, como será possível – 
partindo exactamente desses elementos – criar sistemas de espaços colectivos legíveis 
capazes de re-estruturar a urbanização. 200  Assim centramo-nos na construção, ou 
reestruturação, de espaços que respondam às necessidades do tempo.  
 
“Parece claro que são os espaços públicos ou colectivos, no modo como se relacionam e 
determinam a paisagem, as mobilidades, as infra-estruturas e as fronteiras das edificações, os 
elementos mais estáveis da estrutura urbana, os que provaram, ao longo dos séculos, maior 
capacidade ordenadora, pelo que podem ser entendidos como suportes da urbanização.”201   

 
197 Jordi Borja, El espacio público: ciudad y ciudadania, p.68. 
198 Idem. 
199 Josep Maria Montaner, «Espaço Público Moderno», Design Urbano Inclusivo, p.89. 
200 Nuno Portas, «As Transformações do Espaço Urbano», Políticas Urbanas II, p.190. 
201 Idem, p.164. 
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“Muitas vezes é difícil definirmos morfologicamente o que seja o espaço da ilhas e sabermos se 
entrámos, de facto, nesse espaço. Por um lado, a ambiguidade entre o fora e o dentro é, 
muitas vezes, morfologicamente notória, por outro lado, o cruzamento nesse espaço de 
entrada ou de soleira, entre um estranho e um habitante torna aquele espaço socialmente 
elástico, negociável entre o não-lugar, a semi-extensão do exterior ou um espaço interno à 
ilha. Nalguns casos, este cruzamento traduz-se numa indiferença, outras vezes dá lugar a 
uma saudação como “bom dia” (...) mas pode também dar lugar a uma interrogação, quer 
esta seja o resultado de um mero olhar fixo de expectativa, quer resulte mesmo numa 
pergunta como “procura alguém?”. ” 202    
 
202 Margarida Wellenkamp, Luís Pisco (coord.),  Ilhas, p. 73. 
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3.2.4 DO ESPAÇO PÚBLICO AO ESPAÇO PRIVADO 
formas do espaço público nas Ilhas do Porto  

 
A distinção entre espaço público e privado tem ocupado uma posição importante no 
pensamento urbanístico e na cidade desde os finais do século XIX. O confronto entre estas 
duas dimensões é resultante da sucessão de pensamentos  que têm comandado a cidade, 
cujos pilares ideológicos surgiram nos modelos das cidades ideias. 
 
Sòla-Morales acredita que a cidade é o lugar onde o privado pode ser social , tanto ou mais 
que o espaço público. Acredita que a “boa cidade” é aquela que dá valor aos espaços 
públicos e privados, e que atribui um carácter colectivo aos espaços privados porque 
acredita que estes são capazes de transmitir uma riqueza de significados  e valores sociais.  
“El espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público, (…). La riqueza 
civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos 
(…) éstos son espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios 
públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización 
colectiva.”203    
 
Rossi interpreta a cidade segundo estes dois universos distintos, o público e o privado. A 
esfera pública, é caracterizada pelos edifícios e espaços públicos, ruas e praças, e a esfera 
privada pelas zonas residenciais, que conformam o tecido da cidade.  “O contraste entre 
particular e universal e entre individual e colectivo sobressai da cidade e da sua própria 
construção – a sua arquitectura. (...) O elemento colectivo e o privado, sociedade e indivíduo, 
contrapõem-se e confundem-se na cidade, que é feita de tantos pequenos seres que procuram 
uma organização e, juntamente com esta, um pequeno ambiente para si mais apropriado ao 
ambiente geral.” 204 
 
Segundo Rafael Moneo, toda a cidade é espaço público, e não deveriam haver restrições à 
vida na cidade. Associa o espaço privado somente à vida intima, aquela em que um 
individuo só se preocupa sobre si. “Lo que distingue ciudad y casa sería lo que establece la 
diferencia entre lo público y lo privado. La ciudad da cabida a lo privado, pero realmente es el 
conjunto de todos los espacios ciudadanos, de ahí lo hermoso de las ciudades en las que no 
cabe lo privado. No se debería establecer restricciones a la vida en la ciudad. No creo que haya 
que poner puertas a las ciudades. (…) Lo privado va ligado a la sensación de propiedad que 
experimentas al abrir la puerta de tu casa, pero también hay culturas en las que las puertas 
de las casas están abiertas. Lo privado me gustaría asociarlo sólo con lo íntimo, lo público es 
donde entiendes que tú estás enteramente disponible para los demás, mientras que en lo 
íntimo estás solamente pendiente de ti mismo. La dicotomía entre ciudad y casa es la que 
convierte las personas en ciudadanos. La casa queda como último reducto de lo íntimo. La 
ciudad es todo aquello que no afecta a la vida de lo íntimo, todo ello es ciudad, todo ello es 
espacio público. (…)”205 
 
 
203 Manuel de Solà-Morales, «Espacios Públicos/Espacios Colectivos», De cosas urbanas, p.188. 
204 Aldo Rossi. A Arquitectura da Cidade, p.32-33. 
205 Entrevista a Rafael Moneo, 2010. http://www.publicspace.org/en/text-library/spa/c005-entrevista-
a-rafael-moneo  
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161 Espaço em antecâmara num edifício de habitação de acesso à ilha 162 Acesso à ilha condicionado 
por um portão 163 Ilha contígua à rua 164 Acesso condicionado por um portão entreaberto (em 
função de horário)  
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Tentando aplicar estes conceitos ao caso específico das ilhas do Porto surgem de imediato 
algumas questões e hesitações acerca de onde, de facto, começa o espaço privado, e onde 
acaba o público. Percebe-se que não existe uma barreira imediata entre a casa (privado) e a 
vizinhança (colectivo) fazendo dela um elemento bastante débil e difícil de definir. 
Primeiro,  porque as ilhas “são narrativas espaciais  que se abrem e fecham das mais 
variadas formas ao resto da cidade”206, que se materializam em entradas e formas espaciais 
extremamente diversificadas, obrigando a uma análise particular da sua figuração. Segundo, 
porque a própria dinâmica da ilha é caracterizada por um determinado conteúdo social; 
vive do espírito de vizinhança, de comunidade e partilha,  no qual “o espírito doméstico 
associado a noções como privacidade da vida familiar ou enfraquecimento do espírito 
comunitário tem pouco sentido.” Assim, a ilha é “eminentemente um espaço colectivo e ao 
mesmo tempo um espaço fechado sobre si mesmo.”207 – fechado à cidade e aberto à 
comunidade que a habita.  
 
Fazer uma aproximação aos elementos que organizam os espaços das ilhas e que permitem 
a transição entre o espaço público e o espaço privado pode ajudar a facilitar o entendimento 
entre estes dois universos. Entende-se imediatamente que nas ilhas predomina a circulação 
térrea – a rua é o lugar público que garante o acesso à ilha, e o corredor é o espaço de 
circulação interna, que define a saída da ilha, ou a entrada na cidade. O limite entre estes 
dois elementos pode ser atribuído à soleira, que se assume como uma quebra, por vezes 
materializada num patamar, uma moldura, uma porta ou um portão. Ao transpor a entrada 
de uma ilha, um indivíduo “coloca-se sempre numa situação de entre-abertura ou de entre-
fechamento, uma situação de personagem de soleira (...) tornando-o hesitante nos 
movimentos e consciente de estar num espaço que é comum, sem ser público nem 
privado”. 208 
 
As entradas para as ilhas podem assumir diversas formas. Nalgumas, o fechamento e 
privatização são mínimos, e a diferença entre o espaço da rua e o espaço da ilha dissolve-se. 
Neste caso as ilhas abrem-se em longos corredores contíguos à rua, sem qualquer espaço de 
permeio, permitindo a passagem com um grande à-vontade. Noutras, é clara a distinção 
entre a rua e a ilha, quando esta é marcada por um muro com passagem delineada em 
cantaria, à qual pode acrescer uma porta ou portão, por vezes entreaberta ou em 
cumprimento de um horário estabelecido, na qual se torna necessário tocar à campainha ou 
chamar alguém. Outras prolongam a soleira através de um desnível proporcionado por uma 
rampa ou escadas, na qual surge a incerteza e ambiguidade entre o fora e o dentro. O 
espaço-fronteira mais nítido terá de ser o espaço em antecâmara, em túnel ou corredor, 
característico da tipologia mais tradicional das ilhas do Porto, cujo acesso é 
obrigatoriamente realizado por um edifício de habitação burguesa.  
 
O corredor  é o elemento espacial que caracteriza anatomicamente a ilha. Este é nada mais 
nada menos que um cerco de casas e muros, rodeado e esmagado por cidade. “De facto, 
uma ilha, na sua expressão mais simples, não é mais que um corredor entre dois edifícios, 
ladeado de casas térreas (...) tendo, no seu final, uma passagem que se abre ou fecha para a 
 
206 Margarida Wellenkamp, Luís Pisco (coord.),  Ilhas, p.73. 
207 Gaspar Martins Pereira, «Casa e Família. As “Ilhas” do Porto em finais do século XIX», Ilhas, p.47. 
208 Margarida Wellenkamp, Luís Pisco (coord.),  idem, p. 74. 
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165 e 166 Elementos que representam os extremos do público/privado nos espaços das ilhas: a caixa 
de correio à frente da própria casa, e a campainha à entrada da ilha, completamente fechada ao 
exterior por uma porta  
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cidade.”209 O corredor é o lugar de passagem, de actividades domésticas, é o lugar de 
convívio e por vezes de conflito, de amizade e afinidade com os outros. Para além das ilhas 
de um corredor, existem ilhas com dois corredores paralelos ou ainda de corredores 
múltiplos. Por vezes não é perpendicular à rua, nem completamente recto, podendo 
evidenciar uma ligeira curva ou assumir a forma de cotovelo, contribuindo para a 
interiorização da ilha para interior do quarteirão.  
 
Algumas ilhas têm configuração de pátio, no qual se distribuem em torno de um espaço 
irregular, semelhante a um quadrado ou rectângulo. Outras ilhas possuem um pátio ao fim 
do corredor, utilizado como espaço de convívio mais sossegado em alternativa à azafama da 
rua, podendo também ser utilizado como uma pequena horta ou quintal. Estes tipos de 
pátio são comuns ao espaço da ilha, mas existem também os pátios interiores ao espaço da 
casa. Neste caso, o corredor da ilha é extremamente cerrado, por um lado, pelo muro que 
limita o terreno da ilha, e por outro lado, pelo muro que define o pátio privado de acesso à 
casa da ilha. Esta figuração é clara na distinção entre o espaço público ou semipúblico do 
corredor, e o espaço privado da habitação, quebrando a proximidade ao espaço interno da 
casa.   
 
Assim, a ambiguidade entre o dentro e o fora, o público e o privado, caracterizam “um 
continuum em que, de um lado, temos as ilhas com entradas muito bem marcadas, soleiras 
espacialmente cristalizadas e um espaço da ilha perfeitamente identificado, enquanto no 
outro extremo desse continuum temos as ilhas em que esses espaços estão completamente 
atenuados.”210 Para além dos elementos morfológicos que organizam o espaço da ilha – a 
rua, a soleira, o corredor, o muro, o pátio – existem outros indicadores que definem o 
espaço da rua e o espaço da ilha, como é o caso da colocação das caixas de correio.  
 
A caixa de correio, é símbolo de fronteira na nossa sociedade, e oferece pistas para a 
compreensão dos espaços que limitam as ilhas. No caso das ilhas em que as caixas de 
correio se situam à frente de cada casa, “o espaço da ilha está aberto à entrada diária do 
carteiro e, por conseguinte, ao exterior e significando, também, que o verdadeiro espaço-
limite é o espaço das casas.”211 Neste caso pode-se pensar a ilha quase como uma extensão 
da rua, praticamente um espaço público, ou um espaço semipúblico. Quando as caixas se 
situam à entrada dos corredores/acessos à ilha, percebe-se que a partir daquele momento se 
está perante um espaço qualitativamente diferente, caracterizando o espaço que medeia as 
casas e as caixas de correio como um espaço semi-privado. Nas ilhas em que as caixas de 
correio se encontram na própria entrada, na parede ou na porta, podem significar o total 
fechamento da ilha ao exterior.  
 
Estas ténues ou acentuadas diferenças entre as variadas formas do espaço que as ilhas  
adoptaram, estabelecem a relação entre a transição de um espaço para o outro, do exterior 
para o interior, do público para o privado, e da cidade para a ilha.    
 
 
 
209 Margarida Wellenkamp, Luís Pisco (coord.), op. cit., p.82. 
210 Idem, p.78. 
211 Idem. 
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168 Planta para extensão da Rua da Boavista, J. Costa Lima Júnior, 1854 169 e 170 Estação Terminal 
de Eléctricos dos STCP 171 Vista aérea da zona da Ponte da Arrábida, anos 60 
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4.1 PORTO, BOAVISTA  

 
| Evolução do território  
A zona da Boavista desenvolveu-se casualmente como um importante centro da cidade. Ao 
longo da segunda metade do século XVIII o Porto atravessou por um dos mais importantes 
períodos de transformação da sua história, passando por um conjunto de intervenções 
urbanísticas que respondessem à conjuntura de desenvolvimento económico e de rápido 
crescimento demográfico. Uma moderna visão no sentido de racionalizar o espaço físico e 
social da cidade permitiu o traçado de novas ruas que definiram as grandes linhas de 
expansão da cidade extramuros. A Rua da Boavista foi um destes novos traçados.   
 
“A Rua de Boavista, como primeiro tramo, constituiu tão só uma ideia parcial e foi 
desenvolvida no final do século XVIII no contexto geral das expansões almadinas. Tratou-se 
de mais uma rua nova que acrescentou à cidade a parcela da expansão noroeste, com limite 
definido desde os altos de Santo Ovídeo, hoje Praça da República (...) até ao lugar da 
Colegiada de Cedofeita [...] Em 1784 começou a abertura desta rua e dez anos depois um 
desenho de Teodoro Sousa Maldonado identifica-a como quase totalmente edificada pelo lado 
norte com prédios de habitação, porque a sul prevaleciam os quintais das casas grandes de 
Santo Ovídeo. [...] Em 1855 já se defendia abertamente na cidade o prolongamento da Rua 
da Boavista até ao Castelo Queijo.” 212 
 
O dinamismo das actividades económicas ao longo da segunda metade do século XIX, 
principalmente da indústria, geraram profundas transformações no tecido urbano. “É, no 
entanto, na zona da Boavista que se verificam as maiores transformações, na sequência da 
abertura da praça da Boavista, em 1868. Da praça partirão seis artérias em várias direcções, 
além da Avenida da Boavista, onde o ritmo de construção se intensifica por esta altura.” 213 
Estas novas vias caracterizaram a Praça da Boavista (actual Rotunda da Boavista ou Praça 
de Mouzinho de Albuquerque) como um novo centro de fluxo de tráfego. O 
prolongamento da Avenida da Boavista a Matosinhos, com vista a ordenar a expansão da 
cidade para poente, foi fundamental para a ligação da cidade com a costa marítima.  
 
“Expressão clara e aberta do caminho do mar, a Avenida da Boavista resulta, no final do 
século XIX, de uma ambição colectiva da cidade tornada obsessiva pela consolidação das 
ideias liberais e desenvolvimentistas despertas no plano político  e social pela lógica da 
máquina a vapor e consequente revolução na indústria, nos transportes e no comércio 
internacional.” 214 
 
Os novos meios de transporte vieram reforçar a Boavista como um centro de distribuição, 
estabelecendo uma ligação mais rápida do Porto à Foz – em 1872 é inaugurada a linha de 
transporte sobre carris de ferro, e a implantação da sua sede e oficina (Companhia Carris de 
Ferros do Porto) em 1874 na Rotunda da Boavista, junto à Estação Ferroviária. 

 
212 Domingos Tavares, «Avenida da Boavista», Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna. 
213 Luís Oliveira Ramos, História do Porto, p.390.  
214 Domingos Tavares, idem. 
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“(...) a instalação de uma nova linha do “Americano” seguindo a recta da Boavista impôs-se 
logo de imediato. (...) em 1895 o carro puxado a cavalos do “Americano” é substituído pelo 
carro eléctrico enquanto, em coincidência, era inaugurado o novo porto de mar em Leixões. 
Foi aí que começou o triunfo da Avenida. Na Rotunda montou-se um belo jardim. Com tílias 
e palmeiras se desenhou então um espaço de conciliação entre a cultura europeia e o gosto 
romântico do tema tropical importado com o dinheiro do Brasil. Era um espaço aprazível em 
área residencial nobre, as pequenas construções de habitação alinhadas em circulo na 
periferia da grande praça.” 215 
 
Entre 1864 e 1900 assiste-se a um forte crescimento populacional devido principalmente ao 
arranque do sector industrial e da mobilização de uma crescente mão-de-obra que se fixou 
em Ramalde. “A partir de 1880, a paisagem de Ramalde vai sofrendo lentas e progressivas 
alterações. De uma ruralidade milenar, a pouco e pouco passa a integrar-se numa paisagem 
urbana em que a implantação das primeiras indústrias, utilizando os cursos de água 
abundantes, é a primeira responsável pela irreversível modificação da organização das terras 
e das gentes. Em 1881, surge o primeiro centro têxtil do então concelho de Bouças, futura 
freguesia de Ramalde. Nos finais do século XIX, na então nova freguesia de Ramalde, existem 
já a trabalhar nesta indústria trezentos operários e trezentos teares. (...) A indústria têxtil 
predominou em Ramalde até 1960”.216 Em 1895, redefiniram-se os limites do concelho com 
a abertura da estrada da Circunvalação, “integrando as freguesias de Ramalde, Aldoar e 
Nevogilde, ainda fortemente ruralizadas.” 217  
 
Com os novos planos da cidade “a freguesia de Ramalde perde definitivamente a sua face 
camponesa e torna-se num espaço de preferência destinado à função residencial e ao sector 
secundário. (...) A habitação social marca profundamente a ocupação na freguesia de 
Ramalde que se organiza fundamentalmente a partir da década de 60. (...) Encontramos 
também a habitação privada mas degradada, as ilhas, nas zonas de Pedro Hispano e João de 
Deus (...)”.218  As grandes unidades industriais foram sendo progressivamente desactivadas, 
o que permitiu o aproveitamento destas parcelas de grande dimensão e de um único 
proprietário para a sua reurbanização e para o desenvolvimento de operações imobiliárias a 
grandes escalas219, originando novos núcleos de qualificação e atractividade urbana.  
 
O Plano Director Municipal de Robert Auzelle (1962) previa a criação de uma  nova 
entrada a sul da cidade, no lado oeste, que se materializou na construção de uma nova 
ponte rodoviária. A inauguração da Ponte da Arrábida, projectada pelo Eng.º. Edgar 
Cardoso, e de um primeiro troço de auto-estrada em 1963 (Via de Cintura Interna), 
materializou uma nova passagem do rio e ofereceu um novo acesso à cidade, contribuindo 
para a urbanização da zona da Boavista, tornando uma passagem de uma zona que era 
bastante periférica numa que passou a estar mais acessível. A ligação desta nova entrada na 
cidade é feita pelo Campo Alegre, promovendo também a urbanização dos terrenos

 
215 Domingos Tavares, op. cit. 
216 Maria Graça Penedos, Ramalde, pp.11-12. 
217 Luís Oliveira Ramos, op. cit., p.391. 
218 Maria Graça Penedos, Ramalde, pp.20-21. 
219 Clara Pimenta do Vale, Dinâmicas Urbanas e propriedade horizontal: Eixo da Boavista.  
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174 Vista aérea do sector em estudo 175 Casa da Música, Arq. Rem Koolhaas 176 Estação de metro da 
Casa da Música, Arq. Eduardo Souto de Moura 
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panorâmicos da Arrábida. Assim, a Boavista dispara urbanisticamente como um novo 
centro da cidade do Porto, reunindo à sua volta zonas residenciais e novas instalações de 
comércio e serviços, como a construção do Mercado do Bom Sucesso e do primeiro centro 
comercial da cidade, o Brasília. O lançamento da construção da Via de Cintura Interna 
estabeleceu um anel à volta do centro urbano do Porto e criou a principal artéria de 
circulação rodoviária entre a Ponte da Arrábida e a Ponto do Freixo (Arq.º António Reis). 
 
O tecido urbano da Boavista muda significativamente a partir desta época. Os novos 
empreendimentos que surgem nesta centralidade correspondem “a uma alteração de escala 
relativamente aos empreendimentos das décadas anteriores (...) tanto em área de 
implantação como em altura, correspondendo sempre a um aumento do número de 
fracções”220 tendo também em conta “as mudanças sociais, as questões tecnológicas que 
possibilitaram gradualmente um aumento do número de pisos dos edifícios e as questões de 
licenciamento e planeamento urbanístico, que vão aceitando a atractividade e pressão 
crescente naquela área da cidade, fruto também do novo atravessamento da ponte da 
Arrábida.”221 Os novos imóveis tomam o lugar das antigas edificações, dotando as áreas 
mais perto da rotunda de um carácter metropolita.   
 
Actualmente, este território é caracterizado por um aglomerado de diferentes escalas 
urbanas: a escala genérica dos edifícios de habitação unifamiliar, do café que serve os 
moradores locais; e a escala monumental, como é o caso da Casa da Música. É também 
fortemente caracterizado pelo seu centro administrativo onde se localizam sedes de grandes 
empresas, escritórios, serviços do governo e hotéis de luxo. Mantem a sua dinâmica de 
elemento polarizador pelas ligações aos centros mais importantes, como o aeroporto e o 
porto de Leixões, bem como a proximidade à linha do serviço metropolitano do Porto. A 
Casa da Música (no lugar da antiga Estação Terminal de Eléctricos), projectada pelo Arq.º 
Rem Koolhaas, incluída programa da Capital Europeia da Cultura concedido à cidade do 
Porto em 2001, é reconhecida como um elemento arquitectónico de grande simbolismo 
desta área da cidade, para além da estação de metro da Casa da Música, da autoria do Arq.º 
Eduardo Souto de Moura, ambos com um extenso projecto de tratamento do espaço 
público envolvente. 
 
 “A Boavista é hoje um longo eixo de diferenciações formais e arquitectónicas expressando no 
seu percurso (...) a variedade funcional e a dinâmica de transformação dos usos que 
acompanha a expansão da cidade moderna.  A grande periferia industrial do final do século 
XIX, que cintou o Porto com as fábricas do têxtil, cruzou-se com a Boavista e ainda por ali 
restam alguns sinais de fábricas desactivadas, (...) Convivem ainda pequenas e ricas 
habitações privadas, administrações de empresas instaladas em velhas mansões, novos 
prédios de apartamentos à espera de se transforem em velhos prédios de escritórios com suas 
lojas no térreo e garagens enterradas. [...] Com uma história de muitas décadas crescendo em 
direcção ao mar, a Avenida da Boavista é fruto da vontade colectiva de um traçado que só 
depois de consolidado no terreno foi ganhando expressão formal e contornos arquitectónicos 
ao gosto de época e libertos para a transformação.”222 
 
220 Clara Pimenta do Vale, Dinâmicas Urbanas e propriedade horizontal: Eixo da Boavista.  
221 Idem.  
222 Domingos Tavares, op. cit. 
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| Identidade e caracterização do lugar 
 
Ao longo deste trabalho foi estudado a história do Porto e a condição de origem das ilhas, 
das propostas e intervenções públicas para a sua revitalização, e do caso particular da 
Boavista. Percebe-se, que com o passar do tempo, o nível de vivência neste espaço da cidade 
tem variado. Através do estudo da forma como o espaço público é utilizado, surge a base de 
lançamento de um diagnóstico viável para a correcta tentativa de adaptação do projecto do 
SAAL Boavista,  a fim de perceber os problemas da área e propor uma solução. Assim, o 
estudo incidido no espaço público baseia-se essencialmente no uso dos espaços, que 
segundo Pedro Brandão “é o primeiro sentido da arquitectura, e, nesse quadro, será na vida 
quotidiana e na utilização real (ou apropriação) dos sítios pelos seus utilizadores, cidadãos, 
que a cidade se realiza”.223 O contexto actual das estruturas urbanas e o modo como o 
próprio edificado é utilizado desencadeia novas adaptações e alterações do espaço público, 
que se reinventa para comportar novas funções e actividades sociais. Deste modo, o 
processo de análise segue uma série de parâmetros que permitam a caracterização espacial e 
física do espaço em estudo: a evolução da malha urbana, a interpretação dos elementos que 
compõem o território, o levantamento dos usos ao nível do rés-do-chão, a rede de espaços 
públicos pedonais, e a rede viária.  
 
Foi essencial definir os limites físicos da área em estudo, ou do meta-projecto (segundo 
Portas), de maneira a corresponder à delimitação da unidade operacional estipulada em 
1975 pela operação SAAL/Boavista. Este sector de cidade distribui-se pela área de união das 
freguesias de Ramalde, Cedofeita e Massarelos. É delimitado por duas artérias que partem 
da Rotunda da Boavista – Avenida da Boavista e Rua 5 de Outubro -, pela Rua de Pedro 
Hispano, e não menos importante, a Rua de João de Deus, que converge a sentido norte na 
Avenida AEP que faz a ligação entre a Via de Cintura Interna e o nó de Francos. A Rua de 
O Primeiro de Janeiro, onde se situa o Estádio do Bessa, delimita este sector de cidade a 
oeste, fazendo a ligação entre a Avenida AEP e a Avenida da Boavista.  
 
A identidade territorial deste espaço urbano manifesta-se através dos múltiplos traços que 
emergem e pontuam o tecido urbano, que marcam e potenciam identidades, e que 
asseguram uma imagem mental da cidade ao longo do tempo. A evolução do tecido urbano 
do lugar em estudo reflecte as dinâmicas de transformação que ocorreram até à expansão da 
cidade moderna. Seguindo o método de “desconstrução” da cidade proposto por Paola 
Viganò, e pela consequente adição das suas peças, procurou-se uma leitura da apropriação 
do espaço em três tempos diversos: o primeiro, na planta de Augusto Telles de 1892, 
correspondente ao período de transformações da Revolução Industrial, seguido pela planta 
de 1974, correspondente ao território do processo SAAL, e por último, a planta actual, que 
permite perceber o que se ganhou, e o que se perdeu. Entende-se na planta de 1892 um 
primeiro momento de densificação após a abertura da rotunda, fortemente caracterizado 
por habitações unifamiliares, que apesar de dispersas, evidenciam uma consolidação ao 
longo da Avenida da Boavista, Rua 5 de Outubro, Pedro Hispano, Bellos Ares, e na que viria 
a ser a Rua de João de Deus, que se fortaleceram até aos dias de hoje. É também possível 
identificar algumas estruturas de ilhas na João de Deus e na 5 de Outubro, que na planta de

 
223 Pedro Brandão, O Sentido da Cidade, p.11. 
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1974, ganham outra dimensão. Já na planta de 74 a estruturação das ruas e dos novos 
quarteirões torna-se mais clara, sendo que as áreas mais edificadas correspondem aos 
quarteirões inscritos entre as Ruas João de Deus e 5 de Outubro. Aqui já é possível 
identificar todas as ilhas que se mantiveram até aos dias de hoje. A partir de então, 
percebemos que o grande desenvolvimento ocorreu em torno desta primeira área de 
densificação, ocorrendo principalmente no sentido oeste da Avenida da Boavista e a norte 
do território. É de notar, uma requalificação quase total do quarteirão onde se localiza a 
Casa da Música, e da transformação do edificado ao longo da Avenida, que deu lugar a 
edifícios de maior dimensão.  Os vestígios que se encontram no território – habitações 
unifamiliares, lotes desocupados, edifícios de habitação colectiva, serviços – demonstram 
que a definição da frente urbana deste sector de cidade foi resultado de um processo pouco 
estruturado, consequência da progressiva adição de diversas decisões individuais e em 
diversas épocas.  
 
Tentando aplicar uma leitura da cidade baseada na perspectiva de Kevin Lynch, é possível 
identificar com facilidade os cinco elementos que caracterizam a imagem deste sector da 
Boavista. A rede viária, relativa ao tráfego automóvel, divide-se em alta, média e baixa 
intensidade, significando que a Avenida da Boavista, a Rotunda da Boavista, a Rua 5 de 
Outubro, e o troço da Avenida Sidónio Pais até ao nó de Francos, são as principais vias 
estruturantes do território, e representam as vias de alta intensidade. No PDM224 mais 
actual, a Carta da Hierarquia da Rede Rodoviária destaca a importância destas vias, 
inseridas nas categorias de eixos urbano estruturantes e de articulação intermunicipal.  As 
de média intensidade correspondem às ruas Pedro Hispano, João de Deus, Tenente 
Valadim, Primeiro de Janeiro, 15 de Novembro e dos Vanzeleres, indicando que, as 
restantes vias de distribuição interna, correspondem então, às vias de baixa intensidade. Os 
cruzamentos verificam-se com grande frequência nos pontos de junção entre as vias de alta 
com as de média intensidade, ou seja, entre as vias que confluem, principalmente, com a 
Avenida da Boavista e com a Rua 5 de Outubro. O grande limite situa-se a Norte, no lugar 
da linha de serviço metropolitano que surge como uma evidente quebra no desenho da 
malha urbana. Para além deste também existe o limite do nó de Francos, caracterizado pelo 
tráfego e afluência de vias, bem como a Avenida da Boavista, bastante mais larga e de acesso 
mais dificultado e demorado para a travessia de peões. Relativamente aos bairros, que aqui 
se caracterizam como quarteirões, definem-se como quarteirões de alta densidade aqueles 
que são compostos por habitações colectivas, equipamentos, comércio e/ou serviços com 
uma cércea e escala considerável, significando que os de baixa densidade correspondem às 
habitações unifamiliares e aos edifícios de escala genérica. O último elemento será então, os 
pontos marcantes, sendo três muito evidentes e de escala algo monumental – Casa da 
Música,  Estádio do Bessa e Estação de Metro da Casa da Música. Os outros elementos ao 
longo deste sector que servem como pontos de orientação, quer pela sua escala, quer pela 
sua frequência de utilização, são: os grandes hotéis (Crown Plaza, Sheraton), as sedes de 
empresas (CTT, Portugal Telecom, EDP), os centros comerciais e outros serviços (Centro 
Comercial Sirius, Centro Comercial Boavista, Bingo, bancos, entre outros).   
 

 
224 Ver Anexos.  
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Para entender a vivência e a utilização deste determinado espaço urbano, torna-se 
necessário estudar os usos e ocupações do edificado que o compõem, uma vez que “o uso 
intenso está relacionado com padrões de conservação assumidos pelos próprios 
utilizadores, com uma conduta cívica e ambiental consciente”, enquanto que “o uso escasso 
ou desadequado conduzirá ao abandono, ao desgaste, à destruição.”225 Ao percorrer as ruas 
deste território deparamo-nos com diversos tipos de ocupações ao nível do rés-do-chão. 
Apesar de à primeira vista prevalecer uma mancha de ocupação por habitação, é evidente 
que os usos comerciais e de serviços predominam ao longo da Avenida da Boavista, e acima 
do Estádio do Bessa, onde os dois blocos de habitação colectiva que fazem a esquina com a 
Avenida do Bessa promovem varias zonas de comércio, serviços e restauração. Nas ruas de 
Pedro Hispano e 5 de Outubro, também prevalecem os usos comerciais e serviços, mas a 
uma escala mais local. Os pontos marcantes referidos anteriormente são facilmente 
identificáveis, materializados em grandes superfícies de serviços e equipamentos, 
localizados com maior frequência na Av. da Boavista e na Rua de Tenente Valadim. No 
entanto, à medida que entramos no interior deste território, a situação altera-se 
profusamente, particularmente na frente do quarteirão voltado para a Rua de João de Deus, 
dotado de várias habitações degradadas e  devolutas, incluindo as habitações em ilhas que se 
estendem para o interior do quarteirão. Para além destas vão aparecendo pontualmente 
habitações devolutas em torno deste núcleo central, o que nos sugere, confrontando a 
planta de usos com a planta de espaços públicos pedonais, uma fraca ocupação e 
descaracterização do espaço, que como afirma Brandão, conduz ao seu abandono.   
 
Em termos da caracterização do espaço público, podemos constatar que existe uma grande 
parte de espaços gerados por edifícios, ou seja, passagens entre edifícios, galerias com 
esplanadas e pontos de comércio, adros ou pátios. Existe uma notória carência a nível de 
espaços verdes públicos, que quase desaparecem entre a prevalência do verde privado. A 
única zona ajardinada localiza-se na rotunda da Boavista, sendo que os restantes espaços 
verdes correspondem essencialmente a “embelezamentos” dos espaços circundantes dos 
edifícios de maior dimensão. Portanto, não existe propriamente uma zona verde de 
permanência neste sector para além do jardim da rotunda e do jardim da Fundação Eng.º 
António Almeida, cujo acesso é algo condicionado (horários, bilhete). É uma zona 
fortemente invadida pelo trafego automóvel, tendo em conta a quantidade de 
estacionamento que se distribui ao longo das vias e das zonas especificas existentes para tal. 
As zonas de permanência, correspondem às zonas com um tratamento mais cuidado do 
espaço público, ou seja, o espaço envolvente à Casa da Música, ao edifício da sede da EDP, 
em frente ao Estádio do Bessa, a zona da sede da Portugal Telecom e do edifício com frente 
para a Avenida do Bessa.  Relativamente aos passeios surgem alguns problemas: por 
exemplo, na Rua João de Deus, o passeio estreito numa rua caracterizada pelo forte tráfego 
automóvel dá a sensação de insegurança e claustrofobia, para além de existirem algumas 
quebras no passeio, significando que o peão tem de passar pela estrada alcatroada para 
continuar o seu percurso. Este território é também caracterizado por dois grandes vazios –  
o terreno vago no cruzamento da Rua Pedro Hispano com a Avenida Sidónio Pais, e o 
terreno situado no quarteirão entre o Metro da Casa da Música e a Rotunda da Boavista, 
onde se situava a antiga estação ferroviária.  

 
225 Pedro Brandão, O Sentido da Cidade, p.66. 
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177 e 178 Avenida da Boavista,sentidos E - O 179 Rua 5 de Outubro, saída para a rotunda 180 Rua 15 de Novembro no cruzamento com a R. dos Vanzeleres 181 Rua de Pedro Hispano, no cruzamento com a R. de João de Deus 182 Rua Augusto Gil 183 Rua de João de Deus, com cruzamento com Pedro Hispano 184 Jardim da Rotunda da Boavista 185 Relação 
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Esta zona é bem servida em termos de transportes públicos, dada a proximidade à estação 
de metro da  Casa da Música onde existem várias ligações com a rede de autocarros, e às 
paragens que se situam ao longo da Avenida da Boavista e Rua 5 de Outubro. No entanto, 
os percursos existentes restringem-se a esta vias, pelo que não existe nenhuma linha de 
autocarro que passe pelo interior desta área. Relativamente à rede viária constata-se que o 
fluxo automóvel está directamente relacionado com a escala da hierarquia rodoviária, sendo 
mais forte no sentido nascente-poente (e vice-versa) na Avenida da Boavista e no sentido 
sudeste na Rua 5 de Outubro. Este facto torna-se ainda mais evidente pela localização das 
paragens de autocarro, significando que estas vias constituem pontos de passagem 
obrigatórios.  A Rua 5 de Outubro também ganha outra importância pela proximidade ao 
nó de Francos, constituindo a via que abraça o trafego proveniente da Avenida AEP e da 
Via de Cintura Interna.  A Avenida da Boavista, para além de um eixo urbano estruturante 
para o tráfego automóvel, apresenta também uma ciclovia, que no entanto levanta algumas 
preocupações. A sua distribuição não é a mais favorável, uma vez que se encosta ás bacias 
de estacionamento ao longo da avenida (o que pode provocar choques com a abertura de 
portas dos automóveis) e a sua largura apertada não assegura um nível de conforto e 
segurança favorável.  
 
Esta exposição relativa ao trafego automóvel acaba por revelar as tendências ao nível da 
rede de espaços públicos pedonais e dos usos, visto que os espaços mais movimentados 
acabam por coincidir em cada uma destas análises, ou seja, as zonas caracterizadas por 
manchas fortes de usos comerciais e serviços localizam-se ao longo das vias estruturantes, e 
as manchas predominantemente de usos habitacionais localizam-se ao longo das vias de 
distribuição interna. Assim podemos concluir que localização de serviços, comércio, etc., 
nas vias de alta intensidade atraem mais movimento e contribuem para a presença de mais 
utilizadores nesses espaços.  
 
No entanto esta tendência nem sempre acontece, como é o caso da Rua de João de Deus, 
cuja frente edificada, – circunscrita pelas as Ruas de Pedro Hispano, Augusto Gil e 
Fernandes Costa – caracterizada por vários edifícios devolutos não corresponde à 
intensidade do trafego automóvel. Este quarteirão, quase central à área em estudo, é 
bastante instável e desequilibrado a nível funcional, face à quantidade de ilhas que o 
compõem e às edificações pontuais de habitação colectiva que as vão escondendo. Ao longo 
deste processo de análise reconhece-se que este quarteirão foi sendo gradualmente abafado 
pela sua envolvente, contribuindo cada vez para o seu desuso.  Este será o ponto de partida 
para a próxima análise. 
 
 “A construção do espaço urbano tem de ter em atenção os modo de vida existentes e 
propostos. Uma área urbana (...) incapaz de criar uma estrutura compreensível e de 
promover interacção entre pessoas, sem elementos que atraiam população e fomentem 
actividades, tende a tornar-se um espaço morto que entra facilmente num ciclo vicioso que 
resulta em degradação e abandono.”226 

 
226 Nuno Portas, Políticas Urbanas II, p.225. 
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194 Projecto de Execução da Zona da Boavista: Planta Geral de Urbanização, Agosto 1976 
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4.2 PRATICABILIDADE DA OPERAÇÃO SAAL BOAVISTA 
 

“Eu gosto que o SAAL seja lembrado como uma memória histórica. E devemos 
questioná-lo no sentido de como é que a podemos retirar desta experiência 
absolutamente fabulosa, lições para a actualidade. Isso é que me parece mais 
importante. Parece-me importante ser capaz de perceber que as condições são 
outras, completamente diferentes, mas que é possível, apesar de tudo, ter como 
referência esse momento, do ponto de vista metodológico, e reutilizá-lo.”227 

 
Nesta abordagem iremos concentrar-nos de maneira particular no quarteirão delimitado 
pelas ruas de João de Deus, Augusto Gil, Pedro Hispano e Fernandes Costa. O motivo para 
tal justifica-se no facto de corresponder à área  mais estudada pela operação SAAL Boavista 
para o qual existiu um Projecto de Execução que nunca chegou a ser concretizado (como foi 
apresentado no Capítulo 2.2). Face ao estudo realizado sobre o território até ao momento, 
será possível testar a praticabilidade deste projecto face ao contexto actual. No entanto, 
antes de proceder com esta prova, foi necessário um trabalho de campo que oferecesse uma 
leitura do estado actual destes núcleos habitacionais que dominam grande parte do 
quarteirão. Assim, para além de um levantamento fotográfico da cada uma das ilhas 
identificadas pela operação SAAL e pela Domus (as que existem actualmente não foram 
todas identificadas em 1974-76), procurou-se responder a uma série de critérios para a 
possível aplicação de um projecto de espaço público: estado de ocupação 
(habitado/desabitado), estado de conservação (bom, mau, razoável, ruina), se possui 
edifício de acesso e qual a sua utilização (habitação, serviços, misto), qual a condição de 
acessibilidade (portão, corredor, escadas, rampa), o nº de pisos, nº de corredores, a 
existência de pátios ou jardins privados, e ou, colectivos.  
 
Identif icação dos elementos em estudo 
Como constatado, as ilhas da Boavista têm na sua envolvente edifícios de escalas e 
características arquitectónicas muito distintas. Na Boavista existem ilhas deixadas ao 
abandono, envelhecidas, outras procuram sobreviver ao efeito do tempo, decoradas com 
carinho, e são retrato de um esforço em preservar a forma de vida incutida na memória dos 
seus habitantes. A falta de espaço, iluminação e degradação são alguns dos muitos 
problemas associados às habitações destes núcleos.  
 
De acordo com o levantamento coordenado por Isabel Breda Vázquez em 2015, ‘Ilhas’ do 
Porto: Levantamento e Caracterização, as ilhas desta área, identificadas como “Pedro 
Hispano”, apresentam alguns aspectos fundamentais: é das zonas da cidade com maior 
degradação dos alojamentos – em mau estado de conservação ou ruína –, destaca-se pela 
carência de “2 ou mais” instalações sanitárias e de banho exteriores e/ou colectivas; conta 
com mais de 50% de fogos em mau estado de conservação, e está identificada com 
problemas de localização pela má acessibilidade de acesso ao interior do núcleo. Uma vez 
que não foi possível aceder aos inquéritos realizados não se sabe especificamente quais são 

 
227 Alexandre Alves Costa, As pessoas acreditavam que era possível conquistar uma casa, 
http://www.esquerda.net/artigo/alexandre-alves-costa-pessoas-acreditavam-que-era-possivel-
conquistar-uma-casa/32383 
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os núcleos que correspondem a estas conclusões. Portanto torna-se necessário analisar caso 
a caso. A classificação das ilhas deste sector seguiu o mesmo principio deste estudo, 
cumprindo 5 classificações distintas: a “ilha” tradicional; a “ilha atípica”, aquela que 
apresenta uma deformação espacial da estrutura urbana da ilha tradicional; o “bairro 
operário”, caracterizado por uma maior área de ocupação e soluções construtivas com mais 
de um piso; a “quinta”, com uma disposição espacial pouco estruturada; e a “vila operária”, 
com maior cuidado no desenho urbano e arquitectónico.  
 
Em 1975 foram identificados 35 núcleos habitacionais, correspondendo a 484 fogos. 
Actualmente, existem 32, no entanto três destas não foram identificadas em 76, o que nos 
leva a concluir que das 35 ilhas existentes em 1976, 29 ainda se mantêm, significando que 
neste período de tempo seis foram demolidas. O conjunto das 29 ilhas, que se mantêm do 
levantamento de 1974-76, são compostas por 380 fogos, que aumenta para um total de 404, 
tendo em conta o contexto urbano actual. Com o passar do tempo, é de notar que alguns 
destes núcleos foram demolindo, ou em alguns casos, acrescentado novas habitações.   
 
A organização das ilhas adopta diversas estratégias de ocupação que variam de caso para 
caso, mas é possível agrupar elementos e estruturas em comum. Relativamente ao espaço de 
transição entre a rua e o corredor da ilha, pode-se afirmar que a maioria é acedida através  
de uma porta ou portão de acesso independente à ilha: 18 em 32. No entanto, as ilhas 
distribuídas pelo quarteirão em estudo acedem-se maioritariamente por um corredor 
contiguo à rua (com ou sem passagem em túnel):  9 em 12. 
 
Relativamente aos espaços intermediários, a composição que mais se repete é o corredor 
como acesso imediato à casa, correspondendo a um predomínio de corredores laterais de 
acesso a uma fiada de casas: 18 em 32.  É de notar também uma certa predominância de 
pátios privados entre o corredor de acesso contíguo à rua e a casa, que se apresenta como 
um claro elemento de separação entre o espaço doméstico e o espaço público: 7 em 32, 
sendo que sendo que 4 destas se localizam no quarteirão principal.  
 
Só existem 3 ilhas que fazem frente de rua, 2 das quais se localizam na Rua de João de Deus. 
No caso da distribuição dos corredores pode-se concluir que existem 3 ilhas com uma 
passagem permeável de um lado ao outro do quarteirão, são estas a nº 67/77, 88 e 323. 
Sobre a ocupação das casas nas ilhas também é possível retirar algumas conclusões: 7 em 32 
encontram-se devolutas e/ou inacessíveis, e portanto, desocupadas; das restantes são poucas 
as que se encontram ocupadas na totalidade – 6 em 32 – significando que as restantes se 
encontram parcialmente ocupadas. Falando especificamente da situação analisada no 
quarteirão principal, conclui-se que metade das ilhas está em mau estado de conservação, 
correspondendo também às que se encontram habitadas na minoria (por exemplo em 15 
fogos só estarem 2 habitados), sendo estas as que se localizam maioritariamente no lado 
norte do quarteirão. 
 
Partindo deste estudo, procura-se uma compreensão do lugar como material de projecto, 
ou na eventualidade da sua inadaptação, de pensar em estratégias capazes de transformar 
conscientemente o lugar, tendo em conta todas as suas características. 
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SAAL BOAVISTA ACTUALMENTE 228  

Localização e nº de polícia 
Nº de 
fogos 

Alterações 
Nº de 
fogos 

Localização e nº de polícia 

1 
Rua de João de Deus, 170 – frente 
Rua de João de Deus, 170 – trás 

7 
21 

-4 24 Rua de João de Deus, 170, Ramalde 1 

2 Rua de João de Deus, 180 26 = 26 Rua de João de Deus, 180, Ramalde ( Casal de Santo António) 2 
3 Rua de João de Deus, 199 5 +1 6 Rua de João de Deus, 199, Lordelo do Ouro 3 
4 Rua de João de Deus, 202 

29 = 
8 Rua de João de Deus, 202, Ramalde 4 

5 Rua de João de Deus, 214 21 Rua de João de Deus, 214, Ramalde 5 
6 Rua de João de Deus, 222 22 -1 21 Rua de João de Deus, 222, Ramalde 6 
7 Rua de João de Deus, 252 9 = 9 Rua de João de Deus, 252, Ramalde 7 
8 Rua de João de Deus, 300 16 -1 15 Rua de João de Deus, 300, Ramalde 8 
9 Rua de João de Deus, 310 18 -2 16 Rua de João de Deus, 310, Ramalde 9 

10 Rua de João de Deus, 318 
13 -2 

7 Rua de João de Deus, 318, Ramalde 10 
11 Rua de João de Deus, 326 4 Rua de João de Deus, 326, Ramalde 11 
12 Rua de Pedro Hispano, 306 

18 -4 
5 Rua de Pedro Hispano, 306, Lordelo do Ouro 12 

13 Rua de Pedro Hispano, 314 4 Rua de Pedro Hispano, 314, Lordelo do Ouro 13 
14 Rua de Pedro Hispano, 328 5 Rua de Pedro Hispano, 328, Lordelo do Ouro 14 
15 Rua de Pedro Hispano, 475 6 -1 5 Rua de Pedro Hispano, 475, Ramalde 15 
16 Rua de Pedro Hispano, 480 37 -9 28 Rua de Pedro Hispano, 480, Ramalde 16 
17 Rua de Pedro Hispano, 517 8 -1 7 Rua de Pedro Hispano, 517, Ramalde 17 
18 Rua de Pedro Hispano, 519 5 = 5 Rua de Pedro Hispano, 519, Ramalde 18 
19 Rua de Pedro Hispano, 531 9 -1 8 Rua de Pedro Hispano, 531, Ramalde 19 
20 Rua de Belos Ares, 94 12 = 12 Rua de Belos Ares, 94, Lordelo do Ouro 20 
21 Rua de Augusto Gil, 67/77 29 -3 26 Rua de Augusto Gil, 67/77, Ramalde 21 
22 Rua dos Vanzeleres, 143 20 = 20 Rua dos Vanzeleres, 143, Cedofeita 22 
23 Rua dos Vanzeleres, 148/163 9 -3 6 Rua dos Vanzeleres, 160, Cedofeita 23 
24 Rua dos Vanzeleres, 265 9 ? ? Rua dos Vanzeleres, 265 24 
25 Rua dos Vanzeleres, 294 7 = 7 Rua dos Vanzeleres, 294, Cedofeita 25 
26 Rua Cinco de Outubro, 128 32 -4 28 Rua Cinco de Outubro, 128, Cedofeita (Bairro da Vista Alegre) 26 
27 Rua Cinco de Outubro, 194 11 +1 12 Rua Cinco de Outubro, 194, Cedofeita 27 

28 
Rua dos Vanzeleres, 276 – ala sul 
Rua dos Vanzeleres, 276 – ala norte 

10 
11 

= 21 
Rua Cinco de Outubro, 323, Cedofeita  
(Ilha Duarte Reis / Ilha das Grades) 

28 

29 
Avenida da Boavista, 726 

25 -1 24 
Rua 15 de Novembro 88, Cedofeita  
Avenida da Boavista 726, Cedofeita 

29 

 
DEMOLIDO  IDENTIFICADAS PELA DOMUS 

30 Rua de João de Deus, 715 
15 

 4 Rua de Pedro Hispano, 566, Ramalde 30 
31 Rua de João de Deus, 739 13 Rua de Pedro Hispano, 590, Ramalde (Villa Maria Cristina) 31 
32 Rua Cinco de Outubro, 420 14 7 Rua Cinco de Outubro, 244, Cedofeita 32 
33 Rua Cinco de Outubro, 170 20 

 34 Rua Cinco de Outubro, 192 8 
35 Rua de João de Deus, 238 / 40 / 42 (tudo no mesmo lote) 3 

 TOTAL 484 404  
 
 

Quadro 2 Análise comparativa entre as ilhas levantadas durante a operação SAAL Boavista 1974-76 e as que existem actualmente.  

 
228 Com base nos dados da Domus Social (http://www.domussocial.pt/sinalizacao-de-ilhas) e trabalho de campo. 
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67/77
Classificação: Ilha
Localização: Rua de Augusto Gil
nº de fogos: 26
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 2269,569 m2

Edifício de acesso: habitação
Condição de acessibilidade:
entrada em túnel; corredor de
distribuição perpendicular à via

➤

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 24
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 1770,141 m2

Edifício de acesso: habitação
Condição de acessibilidade:
entrada em túnel; rampa; corredor
de acesso independente à ilha

nº de corredores: 2
nº de pisos: 1
Pavimento: regular
Observações: ilha back-to-back;
existência de um percurso que
atravessa o quarteirão permitindo a
ligação do núcleo à R. João de Deus
Proposta SAAL: expansão por
construção nova: criação de um
pátio, adição de 1 piso, deslocação
do corredor
Proprietário: Júlia Magalhães

nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: irregular
Observações: pátios privados de
acesso às casas
Proposta SAAL: ilha a recuperar
Proprietár io: vár ios - A l ice
Gonçalves (Casa 5), Maria de Jesus
(Casa 6), Manuel Leça Pereira (Casa
7), Augusto Mendes Martins (Casa
8), António Magalhães (Casa 17)

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
| levantamento fotográ
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
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180Classificação: Bairro Operário
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 26
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 1686,786 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua em forma
de “cotovelo”
nº de corredores: 1
nº de pisos: 2

➤

Pavimento: irregular
Observações: entrada marcada por
pórtico; pátios privados de acesso às
casas
Proposta SAAL: recuperação e
expansão das habitações através de
ligações laterais
Proprietário: Palmira Gouveia
Soares

202Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
Nº de fogos: 8
Estado de ocupação: desabitado
Estado de conservação: degradado
Área: 386,646 m2

Edifício de acesso: misto
(abandonado)
Condição de acessibilidade: porta
com acesso independente à ilha;
túnel; patamar de escadas

nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: degradado
Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: recuperação e
expansão das habitações através de
ligações laterais
Proprietário: Maria Ferreira de
Andrade

Escala 1:2000

➤Escala 1:2000



GSEducationalVersion

H C H

rua

H PP C

rua

| levantamento fotográ

ZO
N

A 
D

A 
BO

AV
IS

TA
 |

Es
tr

ut
ur

a 
e 

or
ga

ni
za

çã
o 

da
s i

lh
as

07
b

delimitação da ilha
corredor /
espaço de circulação entrada

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor

214

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
Nº de fogos: 21
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 1924,776 m2

222

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 21
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 1947,879 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua
nº de corredores: 1

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: irregular
Proposta SAAL: ilha a recuperar;
expansão através de construção
nova em terreno livre nas traseiras
Proprietário: Hernani Carvalho
Vasques

nº de pisos: 1 + mansarda habitável
Pavimento: irregular
Observações: pátios privados de
acesso às casas; duas habitações em
obras de requali
Proposta SAAL: ilha a recuperar;
expansão através de construção
nova em terreno livre nas traseiras;
criação de uma entrada nova pela
Rua Augusto Gil
Proprietário: Fernando Macedo

➤ Escala 1:2000

Escala 1:2000➤
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Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
Nº de fogos: 9
Estado de ocupação: 2 fogos
habitados
Estado de conservação: degradado
Área: 530,647 m2

Condição de acessibilidade:
portão de acesso independente à
ilha
nº de corredores: 1

➤

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 15
Estado de ocupação: 2 fogos
habitados
Estado de conservação: degradado/
ruína
Área: 568,241 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; entrada
marcada por um muro
nº de corredores: 1

300

252

nº de pisos: 1
Pavimento: degradado
Observações: recentemente
fechada
Proposta SAAL: ilha a recuperar;
expansão através de ligação topo
com topo com ilha nº310, através
do desfasamento das paredes de
meação
Proprietário: Ana da Piedade
Pereira Antunes

nº de pisos: 2
Pavimento: irregular
Observações: pequena horta ao
fundo do corredor
Proposta SAAL: ilha a recuperar
Proprietário: José Pereira da Costa

➤

| levantamento fotográ
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
delimitação da ilha

corredor /
espaço de circulaçãoentrada

Escala 1:1000

Escala 1:1000
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor

➤ Escala 1:1000

Escala 1:1000➤

310

318

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 16
Estado de ocupação: 3 fogos
habitados
Estado de conservação: degradado
Área: 833,4 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; entrada
marcada por moldura
nº de corredores: 1

Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 7
Estado de ocupação: 2 fogos
habitados
Estado de conservação: degradado
Área:  609,736 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; entrada
marcada por moldura

nº de corredores: 1
nº de pisos: 2
Pavimento: irregular
Observações: existência de terreno
livre abandonado que faz frente à
ilha 310
Proposta SAAL:  ilha a demolir para
a criação de um espaço colectivo de
apoio à ligação das ilhas nº 300 e
310; desafogo do acesso
Proprietário: Alberto Brito

nº de pisos: 2
Pavimento: irregular
Observações: existência de uma
horta comunitária
Proposta SAAL:  ligação topo com
topo c/ ilha 300
Proprietário: Alberto Brito
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
delimitação da ilha

corredor /
espaço de circulaçãoentrada

326Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus
nº de fogos: 4
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 232 m2

Condição de acessibilidade: portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: irregular

480Classificação: Ilha
Localização: Rua de Pedro Hispano
nº de fogos: 28
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 2331,7 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua
nº de corredores: 2
nº de pisos: 1
Pavimento: irregular

Observações: corredor em forma
de T, ilhas perpendiculares ao
primeiro corredor de distribuição
p o ssu e m p or tõ e s d e a c e ss o
independentes a cada uma e jardins
privados
Proposta SAAL: recuperação e
expansão por construção nova no
terreno livre das traseiras
Proprietário: vários - Berta Alves
Pinto (casa 1A a 13A)

Proposta SAAL:  ilha a recuperar;
abertura do corredor para o terreno
da ilha nº318
Proprietário: Maria Celeste Mota
Fernandes

➤
➤Escala 1:1000

Escala 1:2000
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delimitação da ilha
corredor /
espaço de circulação entrada

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor

➤ Escala 1:2000

Escala 1:2000➤

88

Classificação: Ilha Atípica
Localização: Rua 15 de Novembro
nº de fogos: 22
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 2085,573 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua;
distribuição em torno de dois pátios

143
Classificação: Ilha
Localização: Rua dos Vanzeleres
nº de fogos: 20
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 1276,465 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; pequeno
pátio colectivo à entrada
nº de corredores: 1

nº de corredores: 3
nº de pisos: 2
Pavimento: regular
Observações: existência de um
percurso c/ ligação à Avenida da
Boavista; existência de zona
agrícola; ilha permite acesso a
automóveis
Proposta SAAL: zona a recuperar
numa 2ª fase
Proprietário: Armando Fortes Lima

nº de pisos: 2
Pavimento: irregular
Observações: pátios privados de
acesso às casas; existência de
vegetação ao longo da ilha
Proposta SAAL: recuperação e
expansão das habitações através de
ligações laterais; demolição de duas
casas ao fundo do corredor para
abertura de uma passagem à Rua 15
de Novembro
Proprietário: Henrique Oliveira
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194

Classificação: Bairro Operário
Localização: Rua de 5 de Outubro
nº de fogos: 28
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: bom
Área: 2010,831 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; entrada em
rampa
nº de corredores: 1
nº de pisos: 2 a 3

Classificação: Ilha
Localização: Rua de 5 de Outubro
nº de fogos: 12
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 578,148 m2

Condição de acessibilidade:
corredor contíguo à rua; entrada em
rampa acentuada
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1

Pavimento: irregular
Proposta SAAL: recuperação e
reorganização interna
Proprietário: vários - Manuel
Teixeira (Casa 1), João Bastos (Casa
2), António Mendes (Casa 3),
Augusto Cosme Damião (Casas 8,
9, 10), Sara Vieira dos Anjos (Casas
17, 18), Glória Oliveira (Casas 20,
21)

Pavimento: irregular
Observações: existência de pequena
zona agrícola
Proposta SAAL: recuperação e
expansão das habitações através de
ligações laterais; criação de um
percurso de transição com a ilha
nº128; construção de um parque
infantil e um espaço colectivo de
transição entre a rua e as habitações
Proprietário: Lino Marques Oliveira
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
delimitação da ilha

corredor /
espaço de circulaçãoentrada

Escala 1:2000

Escala 1:2000
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delimitação da ilha
corredor /
espaço de circulação entrada

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor

Escala 1:1000➤

323

294

Classificação: Ilha
Localização: Rua de 5 de Outubro
nº de fogos: 21
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação:  razoável
Área:  1212 m2

Condição de acessibilidade:
c o r r e d o r c o n t í g u o à r u a ,
atravessando a totalidade do
quarteirão

Classificação: Ilha
Localização: Rua dos Vanzeleres
nº de fogos: 7
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 420,290 m2

Edifício de acesso: habitação

➤

nº de corredores: 1
nº de pisos: 2
Pavimento: regular
Observações: pátios privados de
acesso às casas
Proposta SAAL:  recuperação e
transformação das habitações em
pequenos estabelecimentos de
comércio e artesanato
Proprietário: Rodrigo Santos
Ribeiro, Alberto Barbosa

Condição de acessibilidade:
entrada em túnel com portão
independente à ilha
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1 a 2
Pavimento: regular
Proposta SAAL: ilha a recuperar;
possível ligação à ilha adjacente
Proprietário: Teresa Salvador

Escala 1:2000
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ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor
delimitação da ilha

corredor /
espaço de circulaçãoentrada

Escala 1:1000

Escala 1:1000

517

160

Classificação: Ilha
Localização: Rua de Pedro Hispano
Nº de fogos: 7
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 332,37 m2

Edifício de acesso: serviços

Condição de acessibilidade:
portão de acesso independente à
ilha; entrada em túnel

Classificação: Ilha
Localização: Rua dos Vanzeleres
nº de fogos: 6
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: degradado
Área: 312,9 m2

Condição de acessibilidade:
entrada marcada por muro e porta;
escadas no patamar de entrada
nº de corredores: 1

nº de pisos: 1 + mansarda habitável
Pavimento: irregular
Observações: 1 casa em obras
Proposta SAAL: desafogo do acesso;
diminuição do nº de fogos através
de expansão por ligações laterais
Proprietário: Octávio Gouveia
Durão

nº de corredores: 1
nº de pisos: 1 a 2
Pavimento: irregular
Proposta SAAL: ilha a demolir;
recuperação da casa c/ fachada
para a rua
Proprietário: Lucinda da Conceição
Rodrigues

➤
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delimitação da ilha
corredor /
espaço de circulação entrada

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO: entrada a partir da rua e secção do corredor

ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: H - habitação, PP - pátio privado, C - corredor

Escala 1:1000➤

Escala 1:1000

531

590

Classificação: Ilha
Localização: Rua de Pedro Hispano
nº de fogos: 8
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: razoável
Área: 282,8 m2

Edifício de acesso: habitação

Classificação: Vila Operária
Localização: Rua de Pedro Hispano
nº de fogos: 13
Estado de ocupação: habitado
Estado de conservação: bom
Área:  892 m2

Condição de acessibilidade:
portão

nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: irregular
Observações: entrada para as
habitações c/ fachada para a rua é
feita pelo mesmo portão
Proposta SAAL:  núcleo não foi
identi
intervenção

Condição de acessibilidade:
portão com acesso independente à
ilha; entrada em túnel
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1
Pavimento: regular
Proposta SAAL: ilha a demolir;
recuperação da casa com fachada
para a rua
Proprietário: Íldio Moura

➤
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566

475

Classificação: Vila Operária

Localização: Rua de Pedro Hispano

nº de fogos: 4

Estado de ocupação: habitado

Estado de conservação: bom

Área: 503 m2

Condição de acessibilidade:
portão
nº de corredores: 1

nº de pisos: 1

Pavimento: bom

Observações : r e c e n t e m e n t e
renovada
Proposta SAAL:  núcleo não foi
i d e n t i
intervenção

Classificação: Ilha

Localização: Rua de Pedro Hispano

nº de fogos: 5

Estado de ocupação: habitado

Estado de conservação: bom

Área: 331 m2

Condição de acessibilidade: portão

nº de corredores: 1

nº de pisos: 1

Pavimento: regular

Observações: não foi possível entrar

Proposta SAAL:  ilha a recuperar
numa 2ª fase

Proprietário: António Tavares

519

306

Classificação: Ilha

Localização: Rua de Pedro Hispano

nº de fogos: 5

Estado de ocupação: 2 fogos hab.

Estado de conservação: degradado

Área: 271,6 m2

Condição de acessibilidade: portão

nº de corredores: 1

nº de pisos: 1

Pavimento: irregular

Observações: não foi possível entrar

Proposta SAAL:  ilha a recuperar
numa 2ª fase

Propr ietár io: vár ios - Jos é
Trabouco (casa 2), Maria Fernandes
(casa 3), Maria da Conceição (casa
4), Felisberto Pinto Ribeiro (casa 5)

Classificação: Ilha

Localização: Rua de Pedro Hispano

nº de fogos: 5

Estado de ocupação: habitado

Estado de conservação: bom

Área: 261,242 m2

Edifício de acesso: misto

Condição de acessibilidade: porta

nº de corredores: 1

nº de pisos: 1 a 2

Pavimento: bom

Observações: recentemente
renovada
Proposta SAAL: ligação com ilhas
314 e 328
Proprietário: José Magalhães

➤
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94Classificação: Quinta
Localização: Rua de Belos Ares,
Lordelo do Ouro
nº de fogos: 12
Estado de ocupação: s/ info
Estado de conservação: s/ info
Área: 536,318 m2

Condição de acessibilidade:
 portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: s/ info

Pavimento: s/ info
Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: recuperação e
reconversão numa Associação de
apoio a moradores idosos e de
fracos recursos económicos
Proprietário: Joaquim Faria Moreira
Ramalhão
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Classificação: Ilha
Localização: Rua de João de Deus,
Lordelo do Ouro
nº de fogos: 6
Estado de ocupação: s/ info
Estado de conservação: s/ info
Área: 1237 m2

Condição de acessibilidade: portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: s/ info

Pavimento: s/ info

Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: criação de um
percurso de atravessamento do
quarteirão com saída na Rua de
Belos Ares, junto à ilha nº94

265Classificação: Ilha
Localização: Rua dos Vanzeleres
nº de fogos: desconhecido
Estado de ocupação: desabitado
Estado de conservação: ruína
Área: 118,91 m2

Condição de acessibilidade:
 portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: 1 + mansarda habitável

Pavimento: degradado
Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: ilha a demolir para
a construção de novo equipamento
(posto médico e socorros)
Propr ietár io: Manuel Vie i ra
Moreira

314 328Classificação: Ilha
Localização: Rua de Pedro Hispano,
Lordelo do Ouro
nº de fogos: 4
Estado de ocupação: desabitado
Estado de conservação: ruína
Área: 243,679 m2

Condição de acessibilidade: portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: s/ info
Pavimento: s/ info

Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: demolição de 3
casas para a criação de um espaço
colectivo entre as ilhas 306 e 328, de
modo a criar uma ligação entre
estas 3 ilhas num único conjunto
Proprietário: Avelino Morais
Assunção

Classificação: Ilha
Localização: Rua de Pedro Hispano,
Lordelo do Ouro
nº de fogos: 5
Estado de ocupação: desabitado
Estado de conservação: ruína
Área: 240,9 m2

Edifício de acesso: habitação
Condição de acessibilidade: porta
com acesso independente à ilha
nº de corredores: 1

nº de pisos: 1
Pavimento: s/ info
Observações: não foi possível
entrar; morador do edifício de
acesso informou que na ilha “estava
tudo a cair” e que estava fechada à
vários anos
Proposta SAAL: igual à ilha 314
Proprietário: António Mota Ribeiro

Classificação: Quinta
Localização: Rua de 5 de Outubro,
Cedofeita
nº de fogos: 7
Estado de ocupação: desabitada
Estado de conservação: degradada
Área: 841,548 m2

Condição de acessibilidade: portão
nº de corredores: 1
nº de pisos: s/ info

Pavimento: s/ info

Observações: não foi possível
entrar
Proposta SAAL: núcleo não foi
i d e n t i
intervenção

➤ ➤ ➤
➤➤➤
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Ensaio sobre possíveis estratégias de (re)inserção na malha urbana  
 
Partindo da sobreposição da planta do Projecto de Execução de 1976 à planta actual da 
Zona da Boavista procedeu-se à análise do que de facto poderia ser implementado dentro 
da estrutura urbana existente. A proposta do SAAL propunha, como foi analisado no 
Capitulo 2, a distribuição de uma via dorsal ao longo do quarteirão circunscrito pelas Ruas 
de João de Deus, Augusto Gil, Pedro Hispano e Fernandes Costa – esta é passível de ser 
aplicada, mas não cumprindo o “circuito” exacto que foi proposto, uma vez que entra em 
conflito com alguns dos terrenos de habitações unifamiliares com frente para a Rua de João 
de Deus. Dos blocos de habitação unifamiliar apenas 3 poderiam ser concretizados – o 
Bloco B, C e E – os dois primeiros no lote da ilha nº480, com entrada pela Rua de Pedro 
Hispano, onde também estava previsto um pequeno parque de estacionamento, e o último 
no terreno entre as ilhas nº170 e 180. 
 
No entanto, as ampliações estipuladas não tinham em consideração a organização espacial 
de cada uma das ilhas, uma vez que se sobrepõem ao espaço do corredor da ilha 
antecedente, ou seja, o projecto alterava a dinâmica original de distribuição do corredor da 
ilha  e consequentemente alterava também, em alguns casos,  a entrada original a partir da 
rua – vejamos o caso das ilhas nº202 e 214, cuja entrada é tapada para garantir algum 
espaço ao edifício com fachada para a rua, passando a ser feita pela entrada da ilha nº222. A 
ilha nº67/77 sofre também uma alteração na distribuição do corredor e na ampliação das 
habitações: a proposta suponha a demolição de todos os anexos que a limitavam com a ilha 
nº170, e propunha a criação de um único corredor de distribuição para as duas ilhas. 
 
Relativamente à organização das habitações a solução é praticamente comum a todas: a 
criação de um pátio de acesso às casas, que permite uma certa privacidade face a esta nova 
abertura do quarteirão para a cidade. Existem algumas falhas no desenho e principalmente 
alguma explicação acerca da natureza dos espaços colectivos, originados ao longo da via 
dorsal. É evidente que o desenho desta proposta, enquadrada no contexto do SAAL, é 
bastante livre e leva a crer que os arquitectos dispunham de carta branca ao nível da 
qualificação do espaço (devido a toda esta nova dinâmica de distribuição) e esperançosos 
em relação à expropriação dos solos, não só dos lotes compostos pelas ilhas mas da maioria 
dos lotes do quarteirão. No entanto, esta solução deve ser repensada face às novas 
necessidades do contexto urbano, tendo em conta todo o estudo do território efectuado até 
ao momento.    
 
Assim, face à análise dos usos e da caracterização do espaço público deste território surge 
uma nova tentativa de adaptação deste projecto, à luz de algumas modificações. Mantendo 
a ideia original do SAAL da “via dorsal”, é possível criar um eixo de ligação entre as 12 ilhas 
distribuídas pelo quarteirão , mantendo as entradas originais, a distribuição dos corredores 
e as entradas nas habitações. O percurso desta via poderia ser concretizado através da 
demolição das habitações devolutas/desocupadas permitindo um atravessamento menos 
descongestionado pelo interior do quarteirão e facilitando o percurso dos moradores para 
as suas habitações. Dada a falta de espaços verdes púbicos nesta zona da cidade, crê-se que 
seria uma boa solução para os espaços livres que vão surgindo ao longo do percurso, para 
além de serem um ponto de respiro entre os corredores estreitos e apertados. 

195 Intensidade da presença automóvel 196 Antiga Associação de Moradores da Boavista 197 Portão de acesso ao terreno 
vago entre as ilhas nº222 e 252 198 Vista do terreno vago 
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ZONA DA BOAVISTA

recuperações

espaços colectivos

construção nova
(ampliação)

limites do espaço de transição

percursos

novos blocos de habitação
unifamiliar

Adaptação da Planta Geral de Urbanização
SAAL/Boavista à planta actual
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LEGENDA

sentido de entrada para as
habitações
pontos de entrada para o
quarteirão

Organização espacial:
PP - pátio privado
JP - jardim privado
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verde público existente
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Adaptação da Planta Geral de Urbanização
SAAL/Boavista à planta actual: Estudo de
novas possibilidades tendo em conta a
presente análise territorial
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Dos espaços colectivos a caracterizar, o que se localiza junto ao conjunto habitacional do 
lado norte do quarteirão prevê a demolição da antiga Associação de Moradores da Boavista 
(devoluta). No entanto, seria difícil estabelecer neste local um espaço de carácter colectivo 
devido ao assoberbamento de estacionamento de automóveis, não só nas zonas estipuladas 
para tal, como em toda a extensão dos passeios em torno deste conjunto da autoria dos Arq. 
João Resende e João Godinho.  
 
No caso das 4 primeiras ilhas no canto superior a norte do quarteirão, a criação de um 
espaço verde seria bastante possível dada a existência de uma horta já existente  na ilha 
nº310 e de um terreno livre entre as ilhas nº318 e 310. Entre as ilhas nº252 e 222 existe, 
também, um terreno vago possível de transformar numa zona ajardinada. A partir deste 
ponto, seria  executável um percurso desde a João de Deus até à Rua Augusto Gil, devido à 
existência de um portão neste terreno vago que abre para o conjunto habitacional da Rua 
Augusto Gil. No caso da ilha nº180, o terreno disponível pertence à proprietária de toda a 
ilha, pelo que seria necessário proceder à demolição do muro que o limita. Já na ilha 67/77 
seria apenas necessário demolir umas pequenas barracas para a criação de um pequeno 
espaço residual de enquadramento da ilha.   
 
No entanto, questiona-se o parecer  desta solução: de uma via capaz de atravessar a 
extensão do quarteirão, que permita uma ligação entre todas as ilhas que o compõem. 
Primeiro, porque a execução de um projecto desta dimensão requer um entendimento entre 
todos os proprietários e os habitantes. Segundo, as relações de vizinhança tomariam outra 
dimensão: se já nas ilhas tradicionais existem conflitos entre a partilha dos espaços então 
um projecto desta dimensão deve ser consciente em relação à necessidade das populações e 
da criação de um ambiente que as deixe satisfeitas e felizes. Terceiro: a privacidade deixa de 
ser a mesma, especialmente nas casas em que não existe um espaço intermediário entre o 
espaço doméstico e o corredor. Ao abrir estes espaços para a cidade num projecto desta 
extensão, a probabilidade destes espaços serem mais utilizados aumenta, o que acarreta 
consequências a nível de insegurança dos habitantes das ilhas, por verem “os seus” 
corredores serem utilizados como espaços permeáveis e livres a qualquer utilizador.  
 
O papel do espaço público torna-se fundamental no reinventar de um espaço tradicional, 
onde os valores de identidade colectiva se têm vindo a perder gradualmente. Os limites 
entre o espaço doméstico da casa na ilha, que é mínimo e insalubre, e o espaço da cidade, 
devem ser conscientemente ponderados, a fim de consolidar o sentimento de identidade e 
de uma parte da história da cidade através da criação de novos hábitos e novas dinâmicas de 
organização do espaço, e que, ao mesmo tempo, procurem responder aos problemas 
específicos de cada situação.   
 
“Parece claro que são os espaços públicos  ou colectivos, no modo como se relacionam e 
determinam a paisagem, as mobilidades, as infra-estruturas e as fronteiras das edificações, os 
elementos mais estáveis da estrutura urbana, os que provaram, ao longo dos séculos, maior 
capacidade ordenadora, pelo que podem ser entendidos como suportes da urbanização.”229

 
229 Nuno Portas, Nuno Travasso, «Estruturas e fragmentos», Políticas Urbanas II, p.164. 
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“Não é necessário destruir para transformar. Para a transformar, é necessário  e 
indispensável não destruir a cidade. Ou ficará apenas um crepúsculo sem olhos de poeta em 
cada um de nós – os olhos que trazemos ao nascer.”230 

 
230 Álvaro Siza Vieira, 01 textos, p.20 
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Ao intervir sobre um território da cidade, torna-se imprescindível que se analise uma série 
de factores – as condicionantes do local, da população, das oportunidades que se 
encontram, bem como os bloqueios e impedimentos. Uma análise SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) permite que se reúnam críticas e análises que podem 
ser fundamentais no pensamento de uma estratégia de intervenção para o sector da 
Boavista.  
 

PONTOS FORTES 

1.  Localização estratégica: proximidade a uma zona central da cidade 
2.  Boas acessibilidades rodoviárias e a rede de transportes públicos 
3. Proximidade a vários equipamentos de uso comercial e serviços, 
bem como equipamentos de carácter cultural (Casa da Música, 
Fundação Eng.º António Almeida) 
3. Proximidade física ao jardim da Rotunda da Boavista 

PONTOS FRACOS 

1. População em sistema de aluguer sem renda apoiada, com 
dificuldades financeiras para disponibilização de financiamento 
próprio na recuperação das suas habitações 
2.. Elevada intensidade de trafego automóvel, em particular na Rua de 
João de Deus, onde se situam os principais pontos de acesso às ilhas 
3. Passeios muito estreitos provocam insegurança face ao ponto 
anterior  
4. Quarteirão sofre de um nível de degradação bastante alto, em 
particular na Rua de João de Deus com vários edifícios devolutos 
5.  Ausência de espaços públicos de permanência e de espaços verdes 
6. Ausência de Associação de Moradores com capacidade de defender 
a população carenciada nas ilhas 

OPORTUNIDADES 

1. Local privilegiado   
2. Existência de parcelas vagas ou devolutas com potencial de 
aproveitamento 
3. Criação de percursos pedonais de atravessamento do quarteirão para 
facilitar o acesso às habitações das ilhas mais longas  
4. Reinserção das ilhas na malha urbana da cidade através da criação 
de uma rede de espaços públicos para o usufruo da população 
circundante 

AMEAÇAS 

1. Falta de interesse por parte de investimentos do sector público 
2. Desinteresse da população residente e dos proprietários em apostar 
na revitalização do espaço público ao invés das habitações 
3. O progressivo abandono das estruturas habitacionais e de espaços 
comuns apela à insegurança, tornando-se palco de invasão para 
consumo de drogas e roubos231 

 
Quadro 3 Análise SWOT  para o sector da Boavista. 

 
231 Um morador da ilha nº310 constatou que uma das portas das casas abandonadas à entrada da ilha 
foi arrombada durante a noite “por drogados”. Já na ilha nº 214, outro morador, antigo agente da PSP, 
foi assaltado e espancado durante o dia. A sua casa é também das primeiras da ilha. Ambos os 
corredores destas ilhas são contíguos à rua, sem elementos de separação.    
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5.1 UMA SOLUÇÃO PARA O SECTOR DA BOAVISTA? 
 

“A construção da cidade – de uma parte da cidade – combina ao longo do tempo 
diversas operações sobre terreno e edificação, e a complexidade do seu resultado não 
é apenas a repetição de tipos ou a justaposição de tecidos, mas exprime o processo de 
encadeamento no qual as formas e os momentos construtivos se sucedem com ritmos 
próprios.” 232 

 
Todo o estudo desenvolvido até agora teve como objectivo perceber a história do sítio em 
análise, através da identificação dos seus problemas e das suas potencialidades. Entender em 
profundidade o que o sítio foi e o que é na actualidade permite que se lancem propostas 
concretas e positivas para o seu futuro.  
 
Intervir num sector consolidado da cidade implica intervir na cidade existente. Intervir na 
cidade existente pressupõe, segundo Nuno Portas, a existência de um conjunto de 
programas e projectos públicos, ou privados, incidentes sobre os tecidos urbanizados, sejam 
antigos ou recentes, que sejam capazes de conjugar diversos motores e diversos níveis de 
actuação tendo em conta o seu aspecto funcional e a sua reapropriação a nível social e 
cultural. Assim, intervir na cidade existente não implica que se sacrifique “toda a edificação 
pelo facto de já existir”, mas toma como um “dado económico e cultural a estrutura e forma 
da cidade, dos seus bairros e centros, dos seus edifícios, ruas ou quintais e também como 
um dado social a trama de relações sociais e de actividades que aquelas estruturas físicas 
suportam e reflectem.” 233 Para actuar sobre um todo é preciso perceber e conhecer, antes de 
mais, a sua identidade e a as pessoas que o ocupam.  
 
Adoptar a metodologia do projecto de execução SAAL/Boavista é talvez uma solução 
ambiciosa e difícil de implementar numa primeira fase. Uma estratégia de intervenção mais 
focada nas necessidades de cada núcleo habitacional e da sua população será mais viável 
para a sua possível transformação. Não se está, de todo, a descartar o projecto de 1976, mas 
antes a “desconstruí-lo” de maneira a que seja exequível implementar alguns dos seus 
planos. “(...) o que interessa procurar no passado é aquilo que mudou, não nas formas nem 
sequer nos conteúdos, mas na própria noção de arquitectura e nos seus limites em relação às 
outras actividades humanas.”234 
 
Assim, através dos ensaios realizados, do processo de investigação, da observação do lugar, 
da legibilidade do espaço que vai sugerindo relações e dissemelhanças, propõe-se o 
apontamento de algumas estratégias de acção que possam resolver os problemas apontados.  
Independentemente destas, é importante referir que uma intervenção no espaço das ilhas 
supõe sempre a reunião de um conjunto de intervenientes – os moradores, os proprietários, 
a freguesia, as instituições sociais, etc. O objectivo passa pelo lançamento de alguns 
caminhos possíveis para pensar a sua transformação.  

 
232 Sòla Morales, Spazio, Tempo e città, citado por Francisco Barata Fernandes, Transformação e 
Permanência na Habitação Portuense, p.3. 
233 Nuno Portas, Notas sobre a intervenção na cidade existente, p.8. 
234 Nuno Portas, Arquitectura para Hoje, p.33. 
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Estratégias de intervenção para o sector da Boavista  
1 . Criação de uma Associação de Moradores 
A inexistência de uma associação que represente os moradores dificulta o pensamento de 
uma estratégia de intervenção do lugar, face ao desconhecimento das necessidades 
especificas de cada um, implicando uma construção mais pessoal e de observação do local. 
Para além disso, a ausência de uma entidade capaz de representar os moradores dificulta a 
acção do próprio na recuperação da sua habitação, uma vez que a maior parte dos 
moradores não é proprietário das casas. Isto implica que para procederem a alterações nas 
suas habitações tem de haver uma relação favorável com o proprietário e que este tenha 
interesse e disponibilidade de procurar financiamento ou solicitar apoio institucional quer 
seja camarário ou local, o que não acontece muitas vezes, deixando à responsabilidade dos 
moradores que não dispõem das ferramentas técnicas ou financeiras para tal. Torna-se 
necessário organizar, informar e orientar as pessoas. Quando acontecer, deverá ser 
construída uma nova Associação de Moradores.  
  
2 . Criação de um espaço de estar e de encontro 
Face à azafama das ruas fortemente carregadas por tráfego,  sente-se a necessidade de criar 
um espaço comum para a estimulação das relações de vizinhança, capaz de dialogar com o 
tecido urbano envolvente. A solução, tal como foi pensada pela BT do SAAL/Boavista, passa 
pela criação de espaços mais pequenos em pontos estratégicos do lugar, em parcelas 
abandonadas que abrem a possibilidade de se vir a implementar um espaço para a 
população. Um destes espaços localiza-se no quarteirão central, entre as ilhas nº222 e 252, 
que proporcionaria  uma travessia entre as Ruas de João de Deus e Augusto Gil.  
 
3 . Alargamento e reparação dos passeios e pavimentos  
O alargamento dos passeios nas vias de distribuição interna permitiria que assumissem uma 
posição mais forte enquanto espaço público e rede da cidade. Porém, uma intervenção deste 
género entraria em conflito com os espaços para estacionamento e espaço de circulação 
automóvel. No entanto, os pontos mais críticos seriam na Rua de João de Deus no 
segmento do quarteirão central e na Rua de Augusto Gil, onde uma intervenção ponderada 
não iria trazer grandes consequências para a circulação automóvel. Além dos passeios, 
propõe-se a reabilitação dos pavimentos dos corredores de distribuição das ilhas, visto que a 
irregularidade dos mesmos é um problema comum a quase todas (19 em 32, fora as que se 
encontram devolutas). 
 
 
Estratégias de intervenção para as i lhas do quarteirão da Boavista 
1 . Criação de uma horta comunitária de auto-subsistência para as ilhas 326, 318 e 310 
Esta acção procura estabelecer uma relação entre as três ilhas, através da demolição de 
pequenas barracas, instalações sanitárias exteriores danificadas e de uns muros degradados, 
permitindo uma ligação a um terreno que se encontra abandonado. Visto que já existe uma 
pequena horta na ilha nº310, esta podia ser perfeitamente aumentada para a utilização dos 
moradores. Uma vez que estas ilhas se encontram praticamente desabitadas torna-se 
necessário intervir também no espaço da habitação. O caso mais critico seria a ilha 310, na 
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qual poderia ser demolida uma habitação entre cada duas, permitindo a ampliação das casas 
para áreas mais consideráveis. Esta solução também permitiria criar pequenos nichos de 
entrada nas habitações e descongestionar assim, o movimento do corredor, um vez que 
poderia diminuir o impacto entre a saída imediata da casa para o corredor contiguo à rua. 
Esta solução habitacional também poderia ser aplicada na ilha nº300 e 214, ambas com 
corredor contíguo à rua.   
 
2 . Demolição pontual para a criação de um espaço comum 
Esta solução, apontada como estratégia de intervenção para a totalidade do sector referida 
anteriormente, poderia eventualmente fazer uma ligação entre as ilhas nº252 e 222. Devido 
à proposta se referir a um espaço comum para uma variedade de utilizadores (e não só os 
moradores das ilhas) esta ligação poderia ser controlada por um meio de separação, como 
um portão, no caso da ilha nº252, que poderia abrir durante o dia e fechar durante a noite, e 
uma passagem coberta, no caso da ilha nº222, através da demolição de uma pequena 
fracção de uma das casas devolutas, permitindo que o espaço sobrante servisse de expansão 
para as casas adjacentes. Esta ligação, permitiria também, que os moradores destas ilhas 
pudessem atravessar facilmente para as  suas habitações através da Rua Augusto Gil, sem ter 
que dar a volta pela Pedro Hispano ou Fernandes Costa. 
 
3 . Criação de um percurso pedonal de atravessamento do quarteirão na Ilha nº214 
Para além da solução habitacional mencionada no primeiro ponto, dada a extensão da ilha  
- 127 metros de profundidade – seria possível a criação de um percurso pedonal até à Rua 
Augusto Gil, no ponto em que existe um percurso estreito ao lado do 2º bloco de habitação 
colectiva. O muro que separa a ilha neste ponto demonstra um entaipamento que leva a 
crer que a ilha já foi outrora aberta para este lado da rua. Propõe-se também, a criação de 
outro espaço de carácter colectivo, através da demolição dos anexos que se organizam num 
dos lados da ilha.  
 
4.  Aproveitamento e recuperação das habitações devolutas para implementação de serviços 
e instituições de apoio aos moradores 
Esta solução poderia ser praticada no caso das estruturas que não estão neste momento 
ocupadas, como é o caso da ilha 202, e nas casas devolutas com frente para a Rua de João de 
Deus. Paralelamente deveria ser efectuada uma acção de reparação ou demolição, na 
situação em que a degradação já não permite uma recuperação praticável. Assim, poderiam 
ser criados centros de apoio de estudo ao estudantes da escola que faz esquina na Pedro 
Hispano, centros de dia, uma pequena cafetaria com espaço de convívio, espaços de 
recriação cultural, ATL, ou ainda a nova sede da Associação de Moradores,, de modo a que 
esta frente de rua volte a ganhar ânimo.  
 
5 . Criação de um espaço comum entre as ilhas nº180, 170 e 67/77  
O espaço comum a criar, prevê a utilização do terreno da habitação da proprietária da ilha 
nº180. Esta solução permitiria um espaço de abertura que poderia ligar estas ilhas à entrada 
da ilha 67/77, criando mais uma vez, uma saída alternativa às ilhas cuja entrada se localiza 
na Rua de João de Deus. A localização deste espaço na ilha 180 é sem duvida mais favorável, 
uma vez que apresenta uma largura de corredor considerável e não causaria conflito com a 
entrada das habitações visto que estas possuem um pátio como espaço intermediário.
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No entanto, uma solução como esta, leva a um diálogo de incentivo com o proprietário, de 
modo a “convencer” e a implementar uma acção para a melhoria das condições de 
habitabilidade da população residente.  
 
Face a esta exposição torna-se claro que será mais simples criar ligações à cidade entre um 
conjunto pequeno de ilhas do que tentar criar uma ligação entre todas elas. Refere-se, mais 
uma vez, a necessidade de reunir todos os participantes para potenciar uma intervenção 
estratégica, porque as ilhas são espaços complexos e devem ser devidamente ponderados e 
responder a necessidades especificas. Já é perceptível que existe um esforço por parte dos 
proprietários de algumas ilhas da Boavista em lentamente ir recuperando as casas, o que 
poderá incentivar outros proprietários das ilhas circundantes. Estas linhas estratégicas 
procuram aumentar a qualidade urbana do lugar, através da dinamização e integração dos 
espaços públicos, apostando na inclusão social e urbana e na melhoria de condições de vida 
e habitabilidade da população residente. 
 
Estas propostas não são, obviamente, respostas fechadas e conclusivas. No entanto, 
procuram ser concretas e trabalhar com aquilo que existe, além de que poderiam 
transformar significativamente a imagem e a percepção deste espaço da cidade que cada vez 
mais pede novas formas de utilização, quer pelas novas relações de mobilidade, de 
circulação, novas de relações de trabalho, habitação e tempos livres. Como tal, espera-se que 
este trabalho sirva como ponto de referência e que aponte para um caminho a tomar na 
forma de como intervir na cidade; e que sirva, também, de base para a execução de um 
conjunto de acções que possam vir a ser feitas da forma mais precisa e eficientemente 
possível, tendo em conta as necessidades do lugar e de todas as características e dinâmicas 
deste espaço urbano.  
 
 
Como foi analisado ao longo do trabalho, a cidade dispersa, descontínua e fragmentada, 
tem vindo a quebrar a identidade do território, dando lugar a áreas urbanas segregadas e a 
espaços públicos isolados e dispersos que não se inserem num sistema contínuo, que 
resultam de um processo especializado e sectorial. Como consequência, os espaços públicos 
tradicionais vão sendo substituídos pelas grandes superfícies comercias, conduzindo a que a 
praça, a rua, o parque, deixem de ser palco da vida quotidiana, de lugar de encontro e 
vivência da cidade, contribuindo para uma sociedade cada vez mais individualizada. A 
complexidade destas novas formas apresentam um desafio político e urbano, pela 
dificuldade em promover intervenções que tenham em conta todos os elementos que 
influenciam o espaço urbano, e que apostem na criação de espaços públicos contínuos e 
articulados segundo uma hierarquia visível.  
 
A postura tomada durante o trabalho, procurou reunir os diversos fragmentos que compõe 
a realidade do lugar. Retirando lições do passado e de “projectos anteriores” o trabalho 
assumiu como condição a organização espacial das ilhas e a sua inserção no tecido urbano 
da cidade. Ao estudar a história do local, “o trabalho do arquitecto torna-se portanto um 
trabalho de detective, que procura restabelecer correspondências antigas e vitais,



 

173 

traumaticamente cortadas e mal perceptíveis 235 ”, o que permitiu a compreensão dos 
problemas que afectam este sector de cidade contemporânea. Pela extensão do território e 
pela presença de inúmeras ilhas, entendeu-se que uma intervenção a nível do espaço 
público  seria capaz de estabilizar e restruturar a segregação espacial destas estruturas 
urbanas. O que se concluiu, foi que a criação de um espaço público, ou de uma rede de 
espaços públicos colectivos capazes estruturar um sistema aberto de relações, em vez de 
reflectirem sobre questões como a praça ou a rua como unidade de composição, devem 
procurar identificar o tipo de espaço emergente, aquele que faz falta à prática diária da 
população. Como tal, em vez de nos preocuparmos em criar novas formas urbanas, 
devemos dar valor ao existente, e adoptar uma postura que seja capaz de o potenciar e 
transformar de acordo com as necessidades do tempo. A qualificação de um espaço da vida 
quotidiana permite que a cidade renasça, a partir do seu interior, e que se estruture, 
“recuperando uma personalização perdida, pela contiguidade dos espaços habitáveis, 
canalizados ou largos; verticais ou horizontais; internos, semiexteriores ou exteriores, 
privados ou públicos.”236 
 
“Novas formas de construção da cidade emergem da exploração e não do desconhecimento da 
complexidade irrecusável dos sistemas (sistemas de sistemas de sistemas...) que explicam o 
processo de formação urbana. E um novo conceito de forma se desprende desse mesmo 
processo: a forma em devir, percebida colectivamente e quotidianamente a partir dos 
múltiplos jogos de relações entre as partes ou objectos, como textos ricos de conotações, 
abertos a múltiplas leituras.”237 
 
Assim, é necessário descobrir um ponto de encontro entre o planeamento físico e o 
planeamento económico, de modo a que seja possível elaborar directrizes e programas 
específicos para adoptar nas ilhas, que se materializem em planos de desenvolvimento local. 
O estigma social que é associado a estas áreas urbanas precárias, bloqueia o incentivo e as 
oportunidades de intervenção, pelo que se torna prioritário uma promoção a nível 
habitacional e urbano, de cidadania e coesão social. “A habitação é um presença constante 
na cidade e é sempre social.”238 Enquanto arquitectos, é preciso olhar para o espaço público e 
enfrentá-lo, não como uma condicionante espacial que está circunscrito ao limite do 
edifício, mas antes como o prolongamento da cidade, que permite a inclusão destas 
habitações no espaço urbano.  
 
 

 
235 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, p.99. 
236 Nuno Portas, A Cidade como Arquitectura, p.188. 
237 Idem, p.190.  
238 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, p.107. 
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APÊNDICE 1  
ENTREVISTA A ARQ. JOÃO RESENDE  E ENG.º ARTUR SANTOS LEITE  
 
1. O que fazia antes da revolução de Abril? Qual era a sua ocupação?  
J.R.- Já trabalhava, tínhamos aqui escritório, tinha um Engenheiro a trabalhar num lado e 
eu no outro. Já tenho este atelier desde 72, que foi quando acabei o curso. Fizemos muitos 
trabalhos, pequenos, grandes, médios. Fui para a tropa em 73, e deixei outros colegas aí a 
trabalhar. Passou por aqui muita gente, já morreu muita gente, outra nasceu. O que é que 
eu tinha feito antes? Muitas coisas. Se quiser arranjo-lhe um Curriculum Vitae meu.  
 
A.L.- Quando vim para aqui trabalhava na FERCA. A FERCA era um gabinete de 
engenharia que calculava aquelas lajes sem  vigas. Eu fui trabalhar para lá em Julho de 73, e 
entretanto já fazia uns trabalhitos com o João. Alugámos este escritório e então, eu fiquei 
com o Garcez ali ao lado, e o João ficou com esta sala toda para ele. 
 
2. O que o levou a participar no processo SAAL/Norte? Foi convidado ou candidatou-se?  
J.R. – Eu vim para o SAAL quando estava nos serviços cartográficos do exército em Lisboa, 
e quando soube, estava na tropa com 29 anos, já era arquitecto à 6, e portanto quando vi 
que tinha saído o decreto e que era preciso gente para trabalhar disse ao Godinho e ao 
Milho, que eram os colegas com que eu estava, “Opa vamos falar com o Portas, nós 
queremos ir para o Porto”. Portanto fui eu que dei a ideia, lá fomos no dia seguinte 
“Queremos ser recebidos pelo seu secretário de estado”, a empregada ficou a olhar para nós 
“Vocês têm audiência marcada?”, “Não senhora, diga que são três colegas”. Era a revolução, 
estávamos a fazer serviço militar em Lisboa. Então falei com o Portas e disse “nós estamos 
aqui a fazer o serviço militar, já não somos precisos porque já não há guerra, e estão a pedir 
arquitectos para o Porto para o SAAL/Norte, arranje-nos uma requisição civil para nós 
irmos trabalhar para o Porto”, e ele ficou a olhar para nós. “Ah, sentem-se aí”, faz um 
telefonema “temos aqui 3 militares que estão a pedir para requisitar, isso pode-se fazer não 
é? Pronto então olhem, vamos fazer uma requisição para o SAAL/Norte dirigido à 
Margarida Coelho” que era a responsável, tal tal tal, “amanhã apresentem-se lá”. Fizemos a 
mala do quartel, fechámos a guerra e viemos por aí acima com farda e tudo, e chegámos ao 
Porto penso que dia 11 ou 12 de Março de 1975. E lá nos fomos apresentar à Margarida. 
Ficou muito contente “Que bom tenho três arquitectos, então olhem a operação SAAL que 
não teve ainda quem pegasse nela porque é muito grande fica para vocês que são três.” Era a 
da Boavista. Era 5 de Outubro, era João de Deus, Pedro Hispano,... havia muita coisa na 
Boavista. E nós ficamos, Depois pôs-se a questão de quem é que paga, “bem é o 
SAAL/Norte, arranja-se”. Lá formámos a Brigada, começámos a trabalhar, e pronto. 
 
3. Então formaram logo a Brigada Técnica da Boavista. 
J.R. – Sim, fomos os fundadores da Brigada.  
A.L. – O João já trabalhava com o Godinho e disse “Artur vem trabalhar connosco porque 
tu és o Engenheiro”.  
J.R. – O Godinho só veio trabalhar comigo no SAAL, porque o Godinho trabalhava com o 
pai antes do 25 de Abril.  
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4. Tinha familiares ou amigos que viviam naquela zona? Estava previamente a fazer 
algum trabalho para aquela zona antes do SAAL? Tinha algum conhecimento do estado 
de degradação? 
J.R. – Não, nada. Sabíamos que havia ilhas, ilhas em mau estado, mas nunca tinha entrado 
numa, nem sabia como era o sistema de saneamento, nem de esgotos, nem de quartos de 
banho, nem de privacidade. Para mim foi uma surpresa. 
 
A.L. – Eu sabia que haviam ilhas, porque haviam ilhas ao pé de minha casa. Eu morava para 
os lados de D. João IV e havia uma ilha pegada à minha casa, portanto eu sabia como aquilo 
funcionava. O esquema, os barulhos, de vez em quando as pessoas zangavam-se umas com 
as outras, havia mais barulho no Verão do que no Inverno por causa das portas abertas, e 
portanto eu conhecia o ambiente das ilhas. Tinha um amigo com quem eu jogava à bola, 
que era meu vizinho e morava nessa ilha, então aquele ambiente não me era desconhecido. 
A minha mãe não gostava que eu brincasse com esse rapaz.  
 
5. Qual era a vossa estratégia para a Boavista? Tinham indicações superiores do modo 
como agir a nível urbano e arquitectónico? Ou tiveram carta branca do F.F.H.? 
J.R. – Não, sabe, havia uma moda, porque repare, quando começou o SAAL, fizeram-se 
coisas novas, o Siza fez coisas novas, mas fizeram-se recuperações. Recuperações menos, 
porque pela lógica, eu para recuperar estas ilhas tenho que pegar nas pessoas e pô-las 
noutro sítio, então primeiro tinha que fazer as habitações novas, e só depois de ter as 
pessoas realojadas é que podia fazer as obras lá atrás, a estratégia era essa. Fiz os projectos 
para as casinhas, tudo bem, mas como ia haver ampliação porque as famílias viviam em 
espaços muito pequeninos e iam precisar de 3 vezes mais espaço tínhamos primeiro que 
fazer os blocos novas para alojar, ainda que, transitoriamente, as famílias que saíam daqui 
(das ilhas) estavam ali (no novo bloco), para depois ir para as casas outra vez (aponta no 
desenho). Era essa a directriz. Mas toda a gente era convidado a recuperar no sítio as casas 
onde as pessoas estavam. No nosso caso foi assim estipulado.  
 
A.L. – Esse principio, por exemplo, manifestou-se depois no CRUARB (Comissariado para 
a Renovação Urbana da Área de Ribeira/ Barredo), onde eu trabalhei anos depois. Aquelas 
casas da praça do cubo e da via da Fonte Taurina, muitas delas foram recuperadas, 
renovadas, e a ideia era precisamente retirar 3 ou 4 famílias de uma das tais casas, 
despachava-as não sei para onde, suponho ali para as torres do Aleixo, enquanto se faziam 
as obras de recuperação. O esquema era esse, manter o exterior e jogar com o que se podia 
no interior. 
 
J.R. – A deslocação das pessoas só se seria feita de forma provisória até poderem regressar 
ao sítio. Agora o sitio não era necessariamente a casa original que estavam, podia ser uma 
casa em frente, podia ser ao lado, mas mantinha-se a vizinhança.  
Repare, o grande problema do Aleixo foi terem feito as torres, que até nem são más em 
termos de espaço e arquitectura, mas depois encaixaram lá tudo o que era desalojado da 
Ribeira, do Arredo, das Fontainhas, da Areosa, e as pessoas não se conheciam, então a 
vizinhança perdeu-se. Como aliás, hoje, as pessoas do edifício onde moro só as conheço 
porque estou na administração do condomínio. 



APÊNDICES  | 1 

186 

A.L. – É que a ilha tinha uma vivência. 
 
J.R. – A ilha comunicava com a cidade por uma porta, e tudo o resto era uma unidade, com 
várias casinhas, várias famílias.  
 
6. O Plano de Construção Social e Urbanização foi executado e aprovado? (D.U.P. e 
D.Z.D.) 
J.R. - A Declaração de Zona Degradada foi feita, depois seguia-se a Declaração de Utilidade 
Pública mas não sei se chegou a ser aprovada, porque foi na fase em que nós tínhamos as 
coisas prontas e levámos com um machado. Foram feitas, estava tudo preparado para o 
Plano ser aprovado, se foi ou não, no meio daquela confusão que houve depois, não sei. 
Mas isso é fácil de saber, os registos sociais do SAAL devem ter as operações que foram 
aprovadas ou não, e essa estará lá também. Foi mesmo no fim do SAAL que a nossa 
operação estava catalogada com os levantamentos todos feitos. Não faz ideia do que era a 
ficha de uma casa!, fotografar a casa, levantar à fita o interior da casa, o nome da pessoa, dos 
filhos, onde estuda, onde trabalha, os alçados, era complicado. Eles estão por aí, agora não 
me pergunte onde porque eu já não os vejo à anos. Devem estar atrás de um arquivo muito 
morto. 
 
7. Na altura que elaboraram o projecto existia uma proposta da C.M.P. que previa a 
demolição da área degradada entre as Ruas de Augusto Gil e João de Deus, eliminando 
por completo as ilhas que a BT propunha recuperar. O que achava dessa proposta?  
J.R. – Uma  porcaria, sabe porquê? Era possível compactualizar o novo com o velho, tirar as 
casinhas velhas, pôr as casinhas novas nos sítios onde elas tinham que ficar. Naturalmente 
que as ilhas depois poderiam ter saída para um lado e para o outro do quarteirão, mas 
podiam ficar como estavam. Se não quisessem manter as ilhas, então talvez pudesse haver 
um programa que pudesse fazer mais blocos no terreno mais próximo à Rua Fernandes 
Costa, mas, a nossa proposta pretendia compatibilizar as duas situações.  
 
8. Existiam propostas de intervenção de entidades privadas?  
J.R. – Sim, havia uma ilha cá em baixo na João de Deus em bom estado que tinha dois pisos, 
em que os moradores faziam as suas próprias obras. Mas há outra que é a Ilha das Flores e 
que ainda hoje existe, é uma rua pública, com casas com rés-do-chão e 1º andar com jardim 
à frente, que na altura foi catalogada como ilha, pelo principio que era rua de peões, casas 
de um lado, casas do outro, e nessa cada qual fazia as suas obras. Na outra que falei havia 
pessoas que tinham já quartos de banho dentro de casa, ou porque tinham comprado a 
casa, ou porque tinham pedido autorização ao senhorio, portanto haviam iniciativas 
privadas que distinguiam os pobres dos menos pobres.  
 
9. Como correu a relação com o F.F.H. e a A.M. da Boavista? Como eram as vossas 
reuniões de trabalho com a população (se houveram)? 
 
J.R. – Foram sempre pacíficas, nós acobardávamo-nos porque eles eram muitos, e portanto 
na altura em que o povo é quem mais ordena nós éramos os técnicos de quem ordenava. 
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A.L. – Eles mandavam em nós, se eles diziam que queriam assim então era assim que 
tínhamos que fazer. Mas nisto há uma história muito engraçada. As primeiras reuniões com 
a Assembleia de Moradores fizeram-se numa sala pequena com condições miseráveis, numa 
escola primária que existia na altura na esquina de João de Deus com Pedro Hispano, e lá 
perto morava um senhor muito rico, o Eng.º António Almeida, onde é agora a Fundação, e 
quando ele soube que fazíamos ali as reuniões tão perto dele ofereceu o auditório da casa 
dele para reunirmos lá, sabe porquê? Porque tinha medo do povo e dos ocupas, então 
pensou “mais vale ceder-lhes o espaço antes que eles se venham cá meter”. Mas com o 
passar do tempo, e com o aproximar apocalíptico do fim do SAAL, o Eng.º gradualmente 
passou-nos do auditório para a garagem, e depois da garagem para uma zona coberta no 
jardim, até que nos mandou dali para fora.  
 
J.R. – Mas um arquitecto ainda hoje, trabalha de acordo com a vontade do cliente, não haja 
dúvidas. Não adianta pintar de amarelo se o cliente quer azul, o empreiteiro nem liga ao 
arquitecto porque quem paga é o dono. Mas as reuniões correram sempre bem, sempre por 
datas, nunca houve votos contra nem a favor. Houve sempre consensos, chegávamos à 
altura e se era aquilo que se queria então íamos estudar uma alternativa àquilo que 
tínhamos apresentado. Havia da nossa parte sempre uma disponibilidade para ir ao 
encontro do desejo deles, desde que fosse tecnicamente possível. Era a vontade do SAAL 
nessa altura, do Alves Costa, da Margarida, do Brochado.  
 
10. Ainda está em contacto com o responsável da Associação de Moradores? Sabe o 
nome ou o contacto? 
J.R. – Hoje? Não, nunca mais falámos. Na altura era o Sr. António Quintela, árbitro de 
hóquei em patins da Boavista. 
 
11. Em que fases a população teve acesso as vossas propostas? Chegaram a fazer 
maquetas para mostrar a solução aos moradores? 
J.R. – Sim fizemos maquetes. 
 
A.L. – Fui eu que as fiz, em balsa. 
 
J.R. – Eu penso que houve uma fase intermédia em que nós já não fazíamos o arranjo de 
casa com casa, e já tínhamos uma solução pensada – a tua maquete era dessas. Houve uma 
altura em que isto não dava, porque ficava mais caro, porque as paredes eram muito 
grossas, porque estava cheio de humidade, então tínhamos uma alternativa que era fazer as 
casas no mesmo sitio, demolir tudo e fazer casinhas tipo, não digo pré-fabricadas, mas tipo 
modular, e a maquete que o Engenheiro tinha feito era dessas, tinha uma escadinha, três 
quartos em cima, sala e cozinha em baixo e quarto de banho. Mas essa não chegou a ser 
aprovada porque entretanto houve aquela revolta toda do sistema e o acabar do SAAL.  
 
12. As soluções tipológicas foram resultado de uma resposta às necessidades dos 
moradores ou de um desenho elaborado somente pela equipa técnica?  
J.R. – Sim, não havia um respeito pelo bigode do possível dono, era preciso saber quantos 
filhos tinha, a idade, basicamente conhecer a constituição da família, e naturalmente a 
resposta era personalizada. 
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13. Os inquéritos feitos a população quem os fez? Onde se podem consultar? 
J.R. – Era uma equipa que nós tínhamos de campo que eram pagos pelo SAAL/Norte e que 
andaram cerca de 3 meses de porta em porta. Era a Paula, o Jorge, e o Carlos. O arquivo 
distrital levou uma carrada de coisas e quase de certeza que estão aí. 
 
14. Porque não foi implementado o vosso projecto? Foi problema de expropriações? Fim 
do processo SAAL?   
Fizeram algum projecto naquela área após o SAAL? 
J.R. – Não foi implementado porque terminaram com o SAAL antes de chegar a dias de 
facto. Mas para fazer isto é evidente que este terreno teve que ser expropriado, portanto o 
terreno em que está construído o que está construído não era da câmara e foi comprado. 
Portanto não sei realmente como é que isso aconteceu, o SAAL acabou, depois a câmara 
tomou posse do projecto. Depois ainda fizemos os blocos da esquina de Pedro Hispano com 
a Rua Augusto Gil em 76, que já foi uma obra da Associação de Moradores e foi a câmara 
que pagou, dentro do sistema de pagamentos do SAAL, não sei se era melhor ou pior, mas 
era dentro desse esquema. Tinham um chefe de equipa que era o Godinho de Almeida, e 
depois o Godinho pagava aos outros, porque entretanto deixei de dirigir porque eu era todo 
extremo esquerdista, tinha andado lá no PREC.  
 
15. Em Outubro de 76 declara-se o fim do SAAL, comente como ocorreu o 
desmantelamento da BT da Boavista.  
J.R. – Fui destituído da minha posição, e houve logo um contracto entre a câmara e o 
Godinho e a partir daí foi um contracto de arquitectura normal em que nós recebíamos 
para pagar aos engenheiros e para pagar aos técnicos. 
 
A.L. – Eu depois fiz a fiscalização dos novos blocos, e os moradores deram-me cabo da 
cabeça por causa de umas tijoleiras que foram postas na entrada das casas, no átrio, e era 
uma tijoleira que era empenada por si, era rústica. O mal dos proprietários é que não 
percebem projecto de arquitectura, de uma forma geral não percebem, e quiseram lá meter 
a tijoleira rústica, e quando se entrava o pavimento não estava todo plano, havia uma 
discrepância de 2mm de umas para as outras, coisa pouca. E então houve um que me disse 
um dia “ó Engenheiro, isto não pode ser”, porque eu era o fiscal, “à sexta-feira eu chego 
com a bebedeira, caio aqui, e depois?”, e zangaram-se comigo por causa disso. 
J.R. – Mas conseguimos determinar dentro dos prazos, com o orçamento que estava 
previsto, o Engenheiro portou-se muito bem, foi uma boa experiência, o pessoal gostou das 
casas e foi pacífico.   
 
A.L. – A não ser essa da tijoleira. Mas depois habituaram-se. 
 
J.R. – Mas sabe porque é que foi posta a tijoleira? Porque era para pessoas que estavam 
habituadas a entrar em casa com os sapatos sujos, e então era um espaço prático para lá 
deixar os sapatos e depois era só passar a vassoura.  
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16. Na actualidade considera que a vossa proposta para a zona da Boavista seria 
praticável?  
J.R. – A primeira da recuperação das casas já a tínhamos abandonado na altura. Eu hoje 
dizia-lhe que sim, mas num outro conceito, não para aqueles moradores. Eu ali fazia 
residências para estudantes, fazia lofts, eventualmente com um duplo piso para ter a cama 
em cima com um acesso por uma escadinha. 
 
A.L. – É, isso é muito bonito e tal, mas repare, a filosofia da ilha é muito diferente, aquela 
gente vive entranhada uma na outra, fazem parte. Inclusivamente são compadres, afilhados 
e afins. A filosofia da ilha era a convivência.  
 
J.R. – Agora, para estudantes estou a criar uma coisa que por acaso tem piada que é numa 
ilha que há na Praça da Galiza muito bonita, encostada à escola, com uma palmeira à frente 
e um pórtico, eu estou a pegar nisso. São 45 casas, e não acho que se deva deitar a baixo e 
construir um prédio alto, é pegar casa a casa, porque 38 estão devolutas, fechadas a tijolo. 
Começa-se a fazer a recuperação casa a casa, com uma equipa, vai-se fazendo duas, três, por 
aí fora e começa-se a alugar. É a zona do Campo Alegre, tem a Faculdade de Letras, 
Arquitectura, Ciências, Reitoria, tem tudo, a malta instala-se ali e não quer outra coisa. 
Portanto na Boavista sim, se for para gente não aquela. Podem ser idosos, residências de 
idosos, estudantes, que não precisem de carros. 
Portanto recuperar sim, mas ponderando muito bem, caso a caso, a zona da cidade, quem é 
que pode ocupar aqueles espaços, quanto é que custa a recuperação, quanto é que vão 
pagar, portanto não estamos em tempo de fazer coisas apenas por fazer. Tem que se 
ponderar custos, orçamentação, rentabilidade, e prazer que isso dá. Convém saber quem é 
que quer morar nesses espaços assim. Depois depende também da vizinhança, se tem uma 
ilha com 10 casas e se aparecem 3 que à noite vão para os copos, ou vão andar na droga, 
chega uma altura que aquilo fica insuportável, esse aspecto social é complicado de gerir. 
Tinha que ser tipo hostel, residências de curta duração, para turismo também, porque estão 
no centro, perto da Casa da Música, do metro, e mesmo das faculdades, também é um sitio 
bom para estadias curtas. Portanto, ponderar bem quem são os destinatários. 
 
17. Na sua opinião, desde a extinção do SAAL, houve evolução, corte ou continuidade 
no que diz respeito aos problemas habitacionais na cidade do Porto?  
J.R. – Houve aos soluços. Ora bem, a cidade do Porto como sabe evoluiu um pedacinho, 
desde a altura em que ninguém tinha casa e toda a gente arrendava, até ao momento que os 
bancos começaram a emprestar dinheiro e ficava mais barato construir e pagar o 
empréstimo ao banco do que pagar a renda – e toda a gente deixou de arrendar para ser 
proprietário. O que quer dizer que sendo proprietário uma pessoa tem a liberdade de 
escolher o que é que vai fazer, o que vai comprar, e portanto a questão hoje que se põe é que 
estamos confusos porque casas para arrendar há e são caras, casas para construir e vender 
não faltam, são baratas mas o banco não empresta. As pessoas estão desempregadas, 
portanto neste momento de inquietude em que estamos, sem saber como é que vai ser o 
Kyoto, eu penso que as pessoas estão muito paradas, sem resposta para as coisas, não me 
atrevo a fazer previsões. Acho que a cidade cresceu mal, acabou por expulsar os moradores 
do centro para as periferias, Gondomar, Espinho, Matosinhos e Gaia, e o centro ficou 
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deserto, e agora as pessoas gastam imenso tempo nos transportes para a periferia seja de 
metro, autocarro, automóvel. Perdeu-se o convívio da cidade porque as pessoas deixaram 
de ter cafés e restaurantes na avenida dos Aliados, só há bancos e companhias de seguros, e 
até esses estão em vias de fechar. A cidade, tirando a Rua das Flores junto a São Bento, 
Carlos Alberto, Clérigos e tal, já não tem vivência, o que vive no centro é o turismo. 
Portanto, novamente este aspecto social tinha que ser pensado. Talvez trazer a malta jovem 
para o centro, trazer os idosos de volta, gente de preferência que não precise do carro 
porque não há onde estacionar, e que tenham descontos no passe do metro. Portanto há 
todo um acto social que tem de ser feito para reunir outra vez as pessoas no centro da 
cidade, porque não faz sentido estar a requalificar a Rua de Mouzinho da Silveira nem a 
praça da Ribeira, porque depois os prédios custam muito dinheiro na construção e não há 
quem pague os alugueres que pedem. Por exemplo, em frente a São Bento está tudo por 
alugar e por vender, porque é caríssimo. Fizeram uma reabilitação criticável, adulteraram o 
que existia, fizeram modernices bacocas em prédios velhos, e aquilo nem é novo nem é 
velho, e é caro. Não há clientes para os espaços que estão a fazer nas ruas do Porto histórico. 
Ou fazem uma recuperação low cost, e isto é o quê, é o que estava dentro da ruina voltar a 
pôr, fios à vista, interruptores à vista, deixar os quartos de banho nos sítios originais, sem 
fazer acrescentos, sem garagem, sem pensar no quoeficiente energético, nos bombeiros e 
etc. Neste momento é o empreiteiro que tem um arquitecto  a trabalhar para ele e a quem 
paga mal, o empreiteiro toma a obra, faz o arranjo como quer, comunica à câmara e está 
feito. Mas não faltam arquitectos. Hoje as mediadoras, e REMAX e etc, têm lá todos 
arquitectos desempregados, porque o arquitecto faz um esquema qualquer e convence o 
cliente, passa um papel ou um certificado energético e é nisso que ajuda. E é o arquitecto 
que faz a venda.  
 
 
18. Sabe do paradeiro da restante Brigada Técnica?  
J.R. – Neste momento, houve um que faleceu recentemente que foi o João Godinho de 
Almeida, o José Luís Milho também faleceu, o Carlos Claro está reformado e vive no 
Mindelo. A Paula Araújo Silva está muito bem, e foi a ex-directora do IPAR. E o outro era o 
Jorge Barbosa que agora é naturopata e acupunctor. Foram estes os principais. E o 
engenheiro Artur.  
 
 

Porto, 9 de Dezembro de 2015
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27 de Julho de 2016 
Sr. Arq. João Resende, 
 
Bom dia. É a Sara, falámos em Dezembro sobre o SAAL/Boavista. Já passou algum tempo 
desde a nossa última conversa, mas surgiram algumas dúvidas que gostaria de esclarecer, 
caso souber responder.  
 
Relativamente ao projecto existente da CMP de 1967 (que envio em anexo): sabe 
especificamente de quem era a autoria do desenho? Se era da autoria de um engenheiro da 
câmara (e o nome)? E se o desenho vos foi facultado pela câmara? 
 
Outra dúvida, a Declaração de Utilidade Pública foi aprovada a 16 Novembro de 1976, 
poucas semanas após o despacho de extinção do SAAL a 27 de Outubro, cujo desenho 
anexo ao despacho (que coloco também em anexo) é o mesmo de Março de 76 que prevê a 
recuperação da habitação degradada (as ilhas). No entanto, o projecto que propuseram 
depois da extinção do SAAL previa a demolição de todas as ilhas do quarteirão. Este 
despacho foi ignorado?  
 
E relativamente à recuperação que propuseram para as ilhas (durante o período SAAL): 
baseava-se na demolição e reconstrução das células habitacionais conforme a sua 
implantação original ou pressupunha o aproveitamento da estrutura existente?  
 
Agradeço desde já a sua colaboração. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Sara Walton 
 

1 de Agosto de 2016 
Cara Sara Walton 

 
O Processo SAAL, como sabe, não foi linear nem simples. E já lá vão 40 anos. 
Após a formação da Cooperativa de Moradores foi constituída a brigada SAAL, composta 
por 3 Arquitectos "aspirantes milicianos" dos Serviços Cartográficos do Exército, 
requisitados pelo Secretário de Estado da Habitação, Arq.to Nuno Portas, dada a sua auto-
disponibilização, e que em 11 de Março de 75 se apresentaram à Arq,ta Margarida Coelho 
para reforçarem o corpo técnico do SAAL. Fui então nomeado chefe de brigada, que se 
completou com os arq.tos João Godinho de Almeida e Luís Silva Milho, atendendo à área 
enorme em estudo, e do Eng.º Civil Artur Santos Leite. 
 
A proposta base de intervenção não previa demolições, salvo alguns casos de ruína ou por 
necessidade de estabelecer vias de comunicação, os módulos/fogo eram ampliados com 
mais um ou dois núcleos, dotados de equipamentos de águas e esgotos. Foi esta a base da
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proposta de Declaração de Utilidade Pública que viria a ser aprovada, já tardiamente em 
relação às outras brigadas. 
Devo esclarecer que embora aceite pelos moradores, a tipologia prevista não era do seu 
agrado, pois queriam sair da configuração de Ilha, e ter "uma casa como os outros", em 
blocos de R/C e 3 andares, esquerdo direito... e com acesso automóvel! 
 
O fim do processo SAAL remeteu para a C.M. do Porto a sequência do processo, a qual 
começou por fazer um contrato de prestação de serviços com o Arq.to João Godinho (filho 
do Arq.to Januário Godinho) que assim passou a liderar a equipa técnica, sendo eu relegado 
para 2º plano, e agora já sem o Arq. Luís Milho (uma vez que havia terminado o tempo de 
serviço militar obrigatório e tinha outras alternativas de trabalho).  
 
A Planta que apresenta como sendo da C.M. do Porto datada de 67 foi entregue pelos 
Serviços Municipais ao Arq,to Godinho para ser cumprida, em substituição da nossa 
anteriormente aprovada. Tivemos todavia a oportunidade de a conformar com o nosso 
"gosto", invocando a necessidade de efectuar a execução das primeiras casas com o terreno 
livre disponível e só depois proceder a demolições (da totalidade das casas de ilhas 
identificadas). Viria a ficar por aqui a nossa intervenção na zona, mas posso afirmar que 
todos os dirigentes e "habitantes graúdos" ficaram alojados nesta fase... 
Não sei da autoria do projecto da CMP, mas penso ser de arquitecto... 
 
A apresentação do nosso projecto à Associação de Moradores mereceu elogios da 
população, pois finalmente iriam ter casas iguais aos restantes moradores da cidade - R/C + 
3 Andares, esquerdo/direito.   
A D.U.P. aprovada terá sido ignorada, mas não sei já qual o suporte jurídico usado para tal. 
Apenas o terreno devoluto com frente para a rua de Belos Ares foi utilizado. 
A recuperação proposta para as células habitacionais baseava-se no estudo da sua qualidade 
da construção, sendo que na maioria seriam mantidas as alvenarias "mestras" em 
perpeanho, bem como fenestrações.  
 
Penso ter respondido às questões colocadas, apresento-lhe os meus cumprimentos, e os 
desejos de boas férias!  
 
João Resende 
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1 Back-to-backs em Leeds, 1970 2 e 5 Condição de habitação 3 Salford back-to-back and terraced 
housing, 1971 4 Terraced house backs, Salford, 1970  
Fotografias de Nick Hedges,  
http://flashbak.com/photos-of-slum-life-and-squalor-in-birmingham-1969-72-volume-1-54089/	

1 

2 3 

4 5 
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APÊNDICE 2  
MODELOS DE HABITAÇÃO OPERÁRIA: BACK-TO-BACK HOUSES 
 
“In 200 years, it seems – despite considerable progress in issues of health and standards of 
living – housing is a problem we cannot get rid of. But how did we get here in the first place?” 
239  
 
As experiências urbanas no campo da habitação destinada à classe operária foram diversas 
pelas demais cidades do mundo que atravessaram e se modificaram durante o período da 
revolução industrial. Dos modelos que se desenvolveram na Alemanha, Holanda, França, e 
outras cidades europeias, existe um que se assemelha à estrutura das ilhas: as “back to back 
houses como se chamaram em Leeds, de cu tapado como se chamaram no Porto”240 , ou 
simplesmente, costas com costas. As filas de pequenas casas back-to-back caracterizaram a 
paisagem das cidades industriais no século XIX em Inglaterra e, como as ilhas, surgiram 
como resposta a uma necessidade habitacional específica, destacando-se pelos seus 
problemas de insalubridade e segregação social.  
 
Apesar da solução do Porto se adequar ao contexto especifico do loteamento da cidade, é de 
notar uma eventual influência dos primeiros modelos de back-to-back houses resultantes da 
industrialização de Leeds. Vejamos as características deste modelo. Como vimos, a 
industrialização trouxe uma nova identidade às cidades. A paisagem habitacional 
caracterizada por slums (bairros pobres / favelas) e por back-to-back houses, um tipo de 
alojamento operário distribuído em longas fiadas de casas iguais, foi uma característica 
comum a diversas cidades: Leeds, Liverpool, Nottingham, Manchester, Londres e 
Birmingham, principalmente. É a adaptação destas estruturas ao espaço da cidade que 
revela um ponto em comum com as ilhas do Porto.  
 
“Every great city has one or more slums, where the working-class is crowded together. (...) 
These slums are pretty equally arranged in all the great towns of England, the worst houses in 
the worst quarters of the towns; usually one or two-storied cottages in long rows, perhaps with 
cellars used as dwellings, almost always irregularly built.”241 
 
Tal como aconteceu no Porto, o sucesso económico e aumento demográfico das cidades 
inglesas fez com que se expandissem para além dos seus limites históricos– a economia 
britânica tornou-se predominantemente de origem industrial, empregando mais 
trabalhadores nas industrias e no comércio do que na agricultura. A resposta à necessidade 
habitacional da época propunha o preenchimento dos lotes vagos242. Nos terrenos centrais, 
por trás das principais vias públicas, jardins ou quintais das traseiras de casas luxuosas,  
existia espaço para construir pequenas casas. Estas habitações dispunham-se em torno de 
um court , um pátio, um espaço comunitário de partilha e vivência dos moradores. Estes 
courts, que tanto podiam ter desde 4 a 20 casas, eram os mediadores dos limites entre o
 
239 Chris Upton, Living Back-to-Back, p.11. 
240 Alexandre A. Costa, A Ilha Proletária como Elemento Base do Tecido Urbano, in JA nº204, p.9. 
241 Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England, p.58.  
242 Future ages would find more radical solutions for population shifts (...) The 18th-century response 
was (...) a stop-gap solution. The answer was in-fill. Chris Upton, op. cit., p.15.  
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6 Plan of a typical back-to-back court. Chris Upton, Living Back-to-Back, p.26 7 Court nº20, New 
Summer Street, Birmingham. Chris Upton, Living Back-to-Back, p.141. 8 Morfologia básica das 
ilhas, Manuel Teixeira 
  

6 
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espaço público e o espaço privado da casa. “The space between two streets is divided into 
more regular, usually square courts. These courts were built in this way from the beginning, 
and communicate with the streets by means of covered passages. If the totally planless 
construction is injurious to the health of the workers by preventing ventilation, this method of 
shutting them up in courts surrounded on all sides by buildings is far more so. The air simply 
cannot escape; the chimneys of the houses are the sole drains for the imprisoned atmosphere of 
the courts, and they serve the purpose only so long as fire is kept burning. Moreover, the 
houses surrounding such courts are usually built back to back, having the rear wall in 
common; and this alone suffices to prevent any sufficient through ventilation.”243 
 
Tal como o nome sugere, a casa back-to-back partilhava o telhado e a parede dorsal com 
outra casa voltada na direcção oposta, e eram distribuídas entre dois a três andares. O piso 
térreo servia como um espaço de vivência geral, um espaço semi-público, composto por 
uma divisão que ocupava toda a profundidade da casa, combinando as funções de sala de 
estar, cozinha e sala de jantar, enquanto que o piso superior era destinado aos quartos. O 
acesso era feito por uma escada íngreme e estreita. Nas casas compostas por cave, esta 
geralmente servia como alçapão para o carvão, servindo no entanto, nalgumas cidades mais 
industrializadas, para habitação. As casas tinham apenas uma fachada livre, limitada pelos 
lados pela casa traseira com a parede dorsal partilhada, e as casas adjacentes. Este aspecto 
contribuiu para a insalubridade das habitações, uma vez que a inexistência de ventilação 
acumulava muita humidade, e a construção de fraca qualidade oferecia um prazo limitado à 
resistência da casa. A entrada para o pátio interior, que dava acesso às casas, era feito por 
uma passagem em túnel coberto, com cerca de 1m de largura, normalmente localizado 
entre duas casas, com um portão à face da rua, e outro à entrada do pátio.  A distribuição 
mais comum das back-to-back era de uma fila de casas com frente para uma rua principal e 
as casas traseiras viradas para o pátio interno ao quarteirão, sendo este também limitado 
por casas que desenhavam a forma do loteamento. As casas com frente para a rua eram 
consideradas de qualidade superior e por esse motivo tinham uma renda ajustada a essa 
singularidade. Esta oposição entre a casa que serve a rua e a casa que serve o pátio tinha um 
forte contraste social na medida em que a casa de melhor qualidade era alugada ao homem 
humilde e trabalhador, enquanto que a casa traseira já seria alugada ao homem boémio.  
 
O pátio interior – espaço de fusão entre o público e o privado – era onde decorria a vida 
comunitária e colectiva. Aqui localizavam-se os sanitários, partilhados pelas várias famílias, 
os fontanários públicos, a linha para estender a roupa, os tanques, e os caixotes do lixo. O 
pátio e o corredor são os elementos estruturantes para a distribuição das casas nos diversos 
loteamentos. “In the older parts of the town there are many inferior streets and courts, which 
are dirty and neglected, filled with stagnant water and heaps of refuse. The courts of 
Birmingham are very numerous in every direction, exceeding 2,000, and comprising the 
residence of a large portion of the working-classes. They are for the most part narrow, filthy, 
ill-ventilated. and badly drained, containing from eight to twenty houses each, the houses 
being built against some other tenement and the end of the courts being pretty constantly 
occupied by ashpits, etc., the filth of which would defy description.”244 
 
243 Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England, p.81. 
244 Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England, p.68. 
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“ZONA DA BOAVISTA - PORTO 
 

PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao Plano de Declaração de Utilidade Pública da 
zona degradada habitacional da Boavista, Porto, com vista à expropriação dos prédios nessas 
condições e consequente posse pelos seus moradores, directos interessados, permitindo a sua 
recuperação de modo a garantir condições de habitabilidade, e, também, a posse dos terrenos livres 
indispensáveis à construção de novas habitações necessárias a albergar os excedentes de população 
que não será possível re-instalar apenas nas casas a recuperar. 
Concretiza-se uma fase fundamental da operação SAAL em curso na zona, resultado de um trabalho 
longo da brigada técnica, primeiramente da análise das características, condições e necessidades da 
população da zona, seguida do estudo de opções possíveis, conducente à definição da melhor solução, 
tendo sempre em conta os interesses e desejos dos moradores directamente interessados, mercê de 
uma constante e estreita colaboração com a comissão instaladora da Associação de Moradores da 
Zona da Boavista, que sempre acompanhou o desenvolvimento do trabalho, mantendo uma atitude 
crítica, devidamente positiva. 
Contudo não podemos deixar de assinalar a existência, na zona, de uma relativa falta de aderência - a 
nível individual - que se traduz em que o grau de mobilização e participação dos moradores não seja 
uniforme em toda a área de intervenção. A este facto não é estranho o elevado número de ilhas e sua 
dispersão, e que se traduz, neste momento numa falta de maioria de população aderente em oito das 
trinta e cinco ilhas existentes. Cremos que se trata apenas de uma questão de tempo necessário a um 
mais completo esclarecimento, e como tal, essas ilhas foram consideradas em igualdade de 
circunstâncias com as restantes, igualmente sofrendo de condições degradadas (e degradantes) de 
habitação; assim, neste Processo de Declaração de Utilidade Pública a previsão de áreas de expansão, 
número de casas a recuperar, ou a construir novas, bem como programação de equipamento colectivo 
foi feito com base nos números totais constatados no inquérito à população. Contudo, garantindo 
legítimos direitos, se ressalva, inequivocamente, que a efectiva expropriação e tomada de posse das 
ilhas nestas condições se concretizará somente após os respectivos moradores se pronunciarem a tal 
respeito, o que acontecerá, estamos certos, logo que as primeiras realizações surjam e quebrem a 
apatia e cepticismo daqueles que preferem esperar e “ver para crer”. 
Consequentemente consideramos duas etapas no desenvolvimento do processo, em que as ilhas ainda 
não aderentes constituem a segunda etapa. 
As expropriações que se seguirão à presente D.U.P. terão, como uma das consequências, o reverter 
das actuais rendas de casa para a Associação de Moradores, o que, para além das obrigações e tarefas 
administrativas que acarretará, conduzirá a uma nova fase de vida, responsabilização e participação 
dos moradores. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA 
Trata-se de um conjunto de habitação degradada constituída na sua maioria por “casa de ilha” com as 
características habituais neste tipo de construção especificamente portuense. Vielas/corredores 
marginados por casas geralmente térreas, com uma só frente, que se estendem por “talhões” mais ou 
menos compridos e estreitos, e constituídas por uma sala com alcova, um pequeno espaço utilizado 
como cozinha e um sótão sem as mínimas condições de habitabilidade, mas que inevitavelmente 
utilizado como quarto de dormir; excepcionalmente são dotadas de quarto de banho, construído 
quase sempre por iniciativa e a expensas do inquilino, que assim procura libertar-se do “castigo” da 
utilização dos sanitários colectivos, que, quer pelo seu número, quer pelo seu estado de conservação, 
são manifestamente deploráveis. 
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Há na zona da Boavista, nestas condições, 484 casas de ilha distribuídas por 35 ilhas que ocupam um 
total de cerca de 37.200m2, o que em média representa 130 casas/hectare. 
Para além das casas de ilha propriamente ditas, encontram-se na zona habitações degradadas, isoladas 
e disseminadas por todo o lado, em que o grau de degradação ultrapassa mesmo o da média das casas 
de ilha, sofrendo de condições agudizadas de insalubridade e superlotação, coincidindo com níveis 
extremos de insolvência económica. 
Todo este conjunto de habitações degradadas se encontra localizado numa zona definida 
essencialmente por três artérias – Av. da Boavista, R. 5 de Outubro e Pedro Hispano – e situada numa 
parte da cidade hoje praticamente central, sofrendo um processo de rápida mutação de características, 
pelo que e em consequência, se verifica a coexistência de novas construções, destinadas a actividades 
terciárias e habitação de certa qualidade, a par de velhos prédios, armazéns e unidades fabris, e mesmo 
ainda, na sua parte Noroeste, de terrenos agrícolas.  
A população que vive neste conjunto de habitação degradada é constituída essencialmente por 
operários, trabalhadores com poucos recursos económicos, embora neste aspecto não exista grande 
homogeneidade na sua distribuição. 
Com efeito, encontram-se lado a lado, agregados vivendo em condições idênticas mas com 
rendimentos bastante desiguais, coexistindo situações de total insolvência com outros que, embora 
frágeis, justificariam e permitem usufruir  de habitação de nível superior. 
Nas 539 habitações degradadas actualmente existentes na zona e objecto do processo em curso, vivem 
cerca de 1720 pessoas, o que dá um índice de ocupação de 3,2 pessoas por habitação existente. 
No inquérito oportunamente feito verificou-se a existências de distintos agregados familiares co-
habitando, pelo que haverá necessidade de um total de 564 habitações, correspondentes a outros 
tantos agregados familiares existentes, o que nos dará um índice de ocupação de 3,1 pessoas/fogo, 
valor este que, cremos, está abaixo de valores médios existentes em zonas habitacionais de 
características semelhantes, objecto de intervenções SAAL. 
O facto tem origem na elevada percentagem constatada de fogos compostos por uma só pessoa ou por 
casal sem descendência (42%), o que não é de estranhar atendendo à exiguidade das habitações que 
obriga as famílias numerosas a transferir para outra habitação parte dos seus elementos, ou mesmo, a 
mudança geral. Por outro lado, quando não há possibilidades económicas de comportar o aumento de 
rendas que uma mudança para maior área sempre implica, sucedem situações extremas, como há 
exemplos na zona da Boavista, em que famílias numerosas compartilham o exíguo espaço de que 
dispõem, com todas as consequências que daí advêm.  
Com base no conhecimento da composição dos agregados familiares, fez-se a sua distribuição por 
tipos de habitação conforme o número de quartos considerados necessários, à luz de critérios 
mínimos razoáveis. Assim teremos: 
 
T1 – 201 fogos – 37%; T2 – 192 fogos – 35%; T3 – 121 fogos – 23%; T4 – 23 fogos – 4%; T5 – 7 fogos – 
1%; T? – 20 fogos – sem composição conhecida 
  
Esta distribuição não é definitiva dado que se irá fazer uma listagem em que se aceitará como legítimo 
que parte dos próprios interessados, conhecendo as suas carências e possível evolução do agregado 
familiar, venham a desejar um número de quartos diferente. 
A zona em estudo encontra-se suficientemente servida por comércio e transportes, e devido à boa 
localização em relação à cidade, tem ao seu alcance vários serviços de carácter público, liceus, 
hospitais, mercado, instalações desportivas, etc. 
A população infantil em idade escolar encontra-se mal servida, pois existindo duas escolas primárias 
na área, não têm capacidade nem qualidade capaz. 
Entretanto, está prevista a construção de uma escola primária, estando já estudada a sua localização e 
mesmo elaborados estudos prévios pela CMP. 
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A maior carência na zona refere-se a creches, infantários, posto clínico, locais ou instalações colectivas 
destinadas a actividades sócio-culturais, que se prevê poder eliminar no âmbito da intervenção, 
estando mesmo algumas já realizadas ou em vias de o ser. 
As habitações degradas da zona apresentam uma homogeneidade de características que permitem, na 
sua maioria, uma recuperação quer por área de construção acrescentada, quer por expansão 
aproveitando construções análogas adjacentes. 
Serão recuperadas (ficando com características que correspondam às normas habituais de 
habitabilidade, salubridade e regulamentos) as construções que possuam qualidade construtiva 
(mínima), nomeadamente estado de conservação, e justifiquem recuperação tecnicamente viável e que 
façam parte de conjuntos que pela sua implantação, espaços envolventes e terrenos livres permitam, 
após recuperação, constituir um núcleo com suficiente coerência urbanística. 
 
ORDENAMENTO PROPOSTO 
1. Recuperação 
Uma análise de localização e distribuição das ilhas, leva à constatação da existência de dois grupos 
com distintas características e potencialidades, com reflexo na proposta de intervenção e 
ordenamento. 
Assim há um primeiro grupo constituído pelas ilhas implantadas na área definida pelas ruas de João 
de Deus, Pedro Hispano, Augusto Gil e Fernandes Costa, englobando ainda algumas ilhas distribuídas 
ao longo das Ruas João de Deus e Pedro Hispano, e um segundo grupo formado por várias ilhas, 
dispersas por uma área polarizada pela R. 5 de Outubro.  
O primeiro grupo forma no seu conjunto um agregado habitacional coeso e homogéneo, com uma 
dimensão suficiente para se impor com identidade à escala da zona em que se inscreve. Nele se 
encontram vários terrenos livres susceptíveis de servir à expansão e construção de novas casas, e à 
localização de equipamento colectivo necessário à zona: é bem servida por comércio, de quem aliás 
constitui principal clientela, e o equipamento escolar existente – insuficiente – está localizado no seu 
raio de acção. 
Possibilidades bem distintas tem o segundo grupo de ilhas. 
Desfavoravelmente localizadas em relação ao equipamento colectivo existente ou futuro, e também 
pela sua dispersão e pequena dimensão relativa, essas ilhas tendem a ser progressivamente asfixiadas 
pela pressão expansionista do centro comercial e terciário que alastras irreversivelmente a partir da 
Rotunda da Boavista, pelo que se acentua o seu carácter de “ilha”, agora já não só pela sua 
configuração interna mas pela hostilização de uma vizinhança com actividades e características físicas 
totalmente estranhas. 
Este panorama é agravado pela inexistência de terrenos livres junto das ilhas em causa de modo a 
poder encarar-se a sua expansão. A hipótese de utilização de uma área livre existente ao longo das 
traseiras dos prédios do lado nascente da R. 5 de Outubro foi posta de lado tendo em conta a sua 
situação desfavorável junto a um terminal de via férrea; terrenos aliás já destinados a um parque de 
estacionamento pela CMP devido às suas fracas condições para habitação, conjugada com a excelente 
localização em relação às entradas da cidade. 
Em consequência do que ficou exposto, decidiu-se encarar distintos tipos de intervenção para cada 
um dos grupos. Sem esquecer o potencial de alojamento representado pelas ilhas constituindo o 2º 
grupo, não desprezável no actual panorama de deficiente apetrechamento habitacional do país, a 
maior parte do esforço de intervenção e financeiro será investido no 1º grupo de ilhas, aquele com 
condições para constituir um agregado habitacional “capaz”. Concretamente no respeitante a critérios 
de recuperação dos fogos, enquanto que neste 1º grupo, favorecido, as casas serão acrescidas de um 2º 
piso e de área de implantação, no 2º grupo as casas ficarão, como actualmente, com um piso térreo 
sendo a sua recuperação feita por meio de ligações com casas análogas, lateral ou posteriormente, 
evitando-se, em principio, construção totalmente nova. 
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É evidente que as questões de habitabilidade destes fogos, após recuperação não serão inferiores às do 
1º grupo; apenas acontecerá, que como um conjunto habitacional, estarão desfavorecidas no 
respeitante à utilização do equipamento colectivo existente e previsto para a zona.  
 
2. Casos isolados 
Dos fogos a prever para a zona, 55 dizem respeito a agregados vivendo em péssimas condições, em 
casas isoladas e dispersas um pouco por toda a zona, não fazendo parte de ilhas. 
A possibilidade de expropriação e recuperação destas habitações foi posta de lado, fundamentalmente 
pelas razões seguintes: 
a) Na maioria dos casos as péssimas condições de habitabilidade foram originadas por excesso de 
habitantes, pelo que após realojamento dos excedentes, as casas em questão poderão tornar-se 
satisfatórias; 
b) O elevado número de casas em mau estado de conservação, mas recuperáveis, e a variedade de 
características construtivas, distintas de caso para caso, obrigaria a soluções particularizadas, o que se 
traduziria inevitavelmente num excessivo custo da operação, quer no preço da construção, quer no 
estudo técnico; mas não apenas em termos económicos, mas em termos de tempo (o que nos parece 
de grande importância numa operação SAAL).  
c) Em outros casos ainda, trata-se de edificações com possibilidades de recuperação injustificáveis. 
Para todas estas casas de que serão retirados os moradores, competirá às competentes entidades velar 
pelo rigoroso cumprimento das normas legais de habitabilidade, regulamentos de edificação e 
salubridade em estreita colaboração com a Associação de Moradores da zona. 
À luz destes critérios se fez o estudo prévio de recuperação, ilha por ilha, com vista à determinação do 
número provável de fogos recuperados, tendo em conta que parte das casas existentes serão 
destinadas a equipamento colectivo; assim se concluiu que as 484 casas existentes nas ilhas darão 
origem, após recuperação, a 333 fogos, dos quais 274 referentes à 1ª etapa (ilhas aderentes) e 59 à 2ª 
(ilhas de aderência a confirmar), pelo que haverá a construir 231 casas totalmente novas para, em 
conjunto com as recuperadas, albergar os 564 agregados familiares existentes. 
 
3. Expansão 
Para a definição das áreas necessárias para a construção de novos fogos, revelou-se impraticável a 
utilização de índices habituais, dado que não se trata de uma população abstracta mas sim de 
agregados familiares caracterizados com uma composição média de 2,8 pessoas por fogo; sendo 
previstas habitações unifamiliares de dois pisos, em banda contínua, solução desejada pela população 
em causa, e efectuados estudos de esquemas de implantação possíveis, atingiu-se um número próximo 
de 100 fogos por hectare, considerado índice limite utilizado no dimensionamento das áreas a utilizar. 
A escolha não se revelou difícil e assim optou-se pela hipótese com mais possibilidades, a única que 
apresenta condições para um tratamento homogéneo e coerente; os terrenos têm boas condições e 
localização excelente em relação ao grupo principal de ilhas. Assim serão utilizados para expansão e 
construção de habitações os seguintes: 
a) os terrenos e parcelas de terreno livres e existentes no interior do quadrilátero definido pelas Ruas 
João de Deus, Pedro Hispano, Augusto Gil e Fernandes da Costa, totalizando 10.215 m2. 
b) o terreno que ocupa sensivelmente a metade oriental do quarteirão definido pelas Ruas Tenente 
Valadim, João de Deus e Pedro Hispano num total de 17.500 m2, dos quais 3.500 m2 destinados a uma 
escola primária, pelo que a área exclusivamente destinada a construções novas se limita a 14.000 m2 

(que virão a ser diminuídos em consequência do arranjo do nó rodoviário previsto no Plano Director 
da Cidade para o cruzamento das Ruas João de Deus e Tenente Valadim. 
c) Terrenos com área de 900 m2 situados no “miolo” do quarteirão definido pelas Ruas Pedro 
Hispano, João de Deus e Belos Ares, obtido com as parcelas traseiras de quintais existentes, e 
funcionando como expansão do núcleo de habitações a recuperar, com acesso pela Rua de Pedro 
Hispano.
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Em resumo, todos estes terrenos perfazem em conjunto um total de 25.100 m2 o que deverá permitir a 
construção de 250 habitações novas, valor máximo que satisfará as necessidades da 1ª etapa (200 
fogos) restando a reserva suficiente para os 31 fogos da 2ª etapa, e possíveis acertos. 
  
4. Equipamento 
Para além das zonas destinadas a casas a recuperar ou novas e que resolvem o problema da habitação 
degradada, considera-se neste estudo toda a questão relacionada com o equipamento colectivo, numa 
perspectiva de conceito global de habitação (não limitado apenas ao alojamento das populações) pelo 
que se prevê o apetrechamento colectivo não só à escala das necessidades da zona degradada a tratar, 
mas considerando toda a zona de habitação envolvente em que aquela se insere, e que actualmente se 
encontra deficientemente servida, com excepção no respeitante a comércio e transportes. 
Este equipamento previsto localiza-se em terrenos ou prédios distribuídos ao longo de uma cintura de 
apoio e ligação entre as várias partes do conjunto, constituindo um percurso destinado a peões entre 
as zonas de habitação recuperada e a habitação nova, e englobando também habitações não 
degradadas inseridas no conjunto. 
Descriminação do equipamento proposto (ver planta de zonamento e ordenamento): 
Escola primária (D) – prevista já no Plano Director da Cidade, a sua localização e área correspondem 
a estudos preliminares existentes, não sendo do nosso conhecimento o actual estado de estudo; o 
presente plano de ordenamento não só confirma a necessidade da sua concretização como a sua 
urgência em consequência das condições precárias das duas escolas (A) actualmente existentes na 
zona. 
Escola materno-infantil (E) – a sua necessidade é flagrante numa zona em que a população está 
totalmente desprovida de equipamento deste tipo. Assim se prevê área para a sua localização, num 
local bem situado em relação ao futuro conjunto habitacional, dotado de arvoredo e enquadrado num 
conjunto de equipamento de ensino de que fazem parte o colégio existente (AB) de ensino particular, 
primário e secundário, e a escola para crianças inadaptadas (C) em vias de concretização. 
Lar de pessoas idosas (F) – Aproveitando o núcleo de habitação degradada aí existente prevê-se a 
instalação de um “lar” para pessoas idosas que vivem sem parentes, em condições de indigência total. 
Cooperativa de consumo (H) – prédio abandonado, proposto para a concretização de uma intenção 
que constituirá uma avanço na organização de moradores. 
Comércio e artesanato (G) – propostos dois locais: ilha nº 199 da R. João de Deus (refª 29) e ala Sul da 
ilha nº 276 da Rua dos Vanzeleres (refª 23), utilizando as casas degradadas aí existentes para a 
instalação de pequenas lojas e oficinas destinadas prioritariamente aos elementos da população que 
actualmente se dedicam a essas actividades nas suas próprias residências ou em instalações precárias 
disseminadas pela zona de ilhas, pretendendo-se também com esta proposta uma certa vitalização dos 
locais destinados. 
Pavilhão gimno-desportivo (I) – hipótese de utilização para o armazém existente no local, embora se 
preveja a sua concretização apenas num futuro mais ou menos próximo, quando este deixe de ser 
utilizado ou possa ser dispensado pelos actuais utentes. 
Assistência médico-social (M) – a localizar na R. João de Deus, quando a sua instalação for justificada. 
Parque infantil e actual sede da Associação (J) – instalados em prédios pertencentes à Fundação Engº 
António de Almeida, fundação com fins sócio-culturais, instalada nas imediações; em colaboração 
com a Associação, está prevista a entrada em funcionamento de um parque infantil, nos jardins, e a 
utilização de um prédio para actividades recreativas e culturais para crianças. Noutro prédio está já 
actualmente em funcionamento a sede da Associação. 
Centro de cultura popular (K) – localizado na Av. da Boavista, encontra-se já a funcionar, ligado à 
Federação das colectividades do Norte. 
Creche (N) – para além da prevista e integrada na escola materno-infantil (E), esta creche pela sua 
localização apoiará particularmente os moradores das ilhas situadas na parte oriental da zona; será 
instalada em terrenos ocupados actualmente por várias habitações com alto grau de degradação sem 
recuperação possível. 
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5. Zonas Verdes 
Assinalam-se na planta de ordenamento e zonamento as zonas de arborização existentes (refª IV, V e 
VI) que pelas suas características e valor insubstituível, devem ser preservadas no interesse não apenas 
da zona habitacional a criar, mas também na própria cidade. Aliás uma destas zonas verdes (I) já é 
acautelada no plano Director da Cidade considerando-a como zona verde com construção 
condicionada, medida que se pretende ver imposta às restantes. 
 
6. Zonas e construção a condicionar 
Há terrenos e vários prédios de habitação não degradada que pela sua localização em relação às áreas 
de intervenção ficarão necessariamente inseridas no conjunto habitacional a criar. 
Não constituindo objecto de um processo SAAL, nem sendo indispensável à recuperação da zona a 
tratar, elas não são obviamente declaradas de utilidade pública; contudo, a eventual construção de 
novos edifícios nesses locais terá naturalmente de ficar condicionada ao ordenamento da zona em 
conjunto e muito concretamente em relação aos esquemas de implantação e volumetria a definir na 
próxima fase do trabalho, o ante-projecto geral, pelo que esses casos são assinalados na planta de 
ordenamento e zonamento como áreas de construção a condicionar mediante medidas cautelares. 
 
7. Ilhas não aderentes 
Conforme já referido, nas ilhas em que ainda não há aderência minoritária, a sua efectiva tomada de 
posse e consequente expropriação ficará protelada para uma 2ª etapa dependente da confirmação por 
parte dos próprios moradores da sua vontade em ser englobados no processo em curso. 
As ilhas em causa são: refª 2, 13, 15, 18, 19, 24, 29, respectivamente localizadas na R. João de Deus, 170 
casas 4 a 21 inclusive (exceptuam-se as casas 1, 2 e 3, por necessidade de arranjo de conjunto), Rua 
Pedro Hispano 475, Rua Pedro Hispano 519, Rua João de Deus 715 e 739, Av. da Boavista 726, Rua 
dos Vanzeleres 276, ala Norte (casas nº 15 a 25 inclusive) e Rua João de Deus 199. 
 
8. Casos especiais 
Algumas parcelas de terreno são agora declaradas de utilidade pública por se evidenciarem, à face de 
estudos preliminares, como necessárias para garantir o arranjo conjunto da zona a recuperar; estudos 
mais pormenorizados poderão vir a revelá-los como não imprescindíveis na sua totalidade, pelo que a 
sua efectiva expropriação deverá naturalmente fazer-se após tais estudos o justificarem. 
Trata-se concretamente dos terrenos referidos na planta cadastral com os nº 49, 50, 52, 53, 54, 126, 
120 e 32. 
 
9. Implicações com o Plano Director da Cidade e planos parciais. 
O plano de ordenamento agora proposto não entra em conflito com aquilo que está definido e 
previsto para a zona da Boavista no Plano Director, constituindo até, no essencial, a sua reafirmação. 
Já o mesmo não acontece em relação a posteriores estudos municipais, mais particularizados, pelo que 
interessa assinalá-los. 
A) O quadrilátero definido pelas Ruas Pedro Hispano, João de Deus, Fernandes Costa e Augusto Gil 
constitui o principal núcleo de habitação degradada existente na zona, sendo como tal assinalado no 
Plano Director, e prevista a sua renovação. Existe, em consequência, desde 1967 um projecto 
municipal de urbanização para esta zona, aprovado, em que se encara a completa demolição das ilhas 
existentes e consequente desalojamento e “expatriação” dos seus moradores. Naturalmente que tal 
hipótese não mais poderá ser encarada dada a oposição flagrante face a uma óptica actual da solução 
social e urbanística dos problemas da Habitação e da Cidade, e que inspira as operações SAAL em 
curso. 
É nesta perspectiva que a recuperação proposta para esta zona condiciona também a localização do 
centro cívico proposto no Plano Director, que é repensado em moldes distintos na presente proposta 
de ordenamento e distribuição de equipamentos colectivos. 
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B) Estudos municipais prevêem um parque de estacionamento ocupando os terrenos interiores da Av. 
5 de Outubro, junto e ao longo da via férrea. A sua localização deverá, todavia, ser estudada de forma 
a que o seu acesso não implique a demolição de parte das ilhas aí existentes. 
C) A escola primária prevista no Plano Director é confirmada. 
D) O nó rodoviário previsto para o cruzamento das Ruas João de Deus e Tenente Valadim ocupará 
parte do terreno que é agora destinado para expansão (construções novas), pelo que interessará a 
definição do seu traçado, salvaguardando, na medida do possível, o máximo de área para construção. 
E) Os terrenos previstos no Plano Director para a expansão da estação de caminho de ferro da 
Boavista não são afectados pela recuperação das ilhas próximas. 
F) A proposta para a zona desportiva do Bessa e áreas adjacentes, sem implicações tal como era 
definido no Plano Director, veio posteriormente a ser alterado, concretamente no respeitante ao 
traçado de uma via marginada por moradia, a Poente e por detrás da R. Tenente Valadim, ocupando e 
destruindo um parque com abundante arborização, de valor insubstituível, e que, como tal, é 
assinalado no presente plano como “zona verde a preservar” (refª V). Consideramos portanto 
imperiosa a revisão do traçado dessa via, condicionando-a à salvaguarda da referida zona verde. 
 

Porto, 24 de Outubro de 1975 
 

A Brigada Técnica 
João Araújo Resende  

João Godinho Almeida”
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“ZONA DA BOAVISTA, PORTO 
 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 
1. ASPECTOS GERAIS 
Esta Memória Descritiva diz respeito ao projecto de 79 fogos T2, constituintes da 1ª fase de 
intervenção, a nível de projecto de execução, das construções integradas no plano de 
recuperação da zona degradada da Boavista. 
O número total de fogos projectados distribuem-se por 10 blocos distintos. Destes, apenas o 
Bloco A, com 12 fogos, não apresenta qualquer obstáculo à sua imediata execução (situa-se 
no gaveto das R. Pedro Hispano e Augusto Gil). Dos restantes blocos, três (B e F com 4 
fogos cada e C com 7) implicam demolições e ps correspondentes realojamentos, e os 
outros seis (G e K com 5 fogos cada. H e I com 6, D com 12 e J com 18) pressupõem 
preparação e movimentação de terras, bem como de acessos. 
Dado que constituem entidades distintas, o faseamento da sua construção será estabelecido 
quando necessário.  
 
2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO 
Esta 1ª fase situa-se no quarteirão definido pelas Ruas de Pedro Hispano, João de Deus, 
Fernandes Costa e Augusto Gil. 
Em todos os núcleos que constituem a Zona de Intervenção, é este conjunto que reúne 
maior coesão e caracterização. 
De acordo com as intenções expressas no Anteprojecto Geral, será aqui que se concentrarão 
os maiores esforços de recuperação urbana a realizar em toda a zona, conjugada com a 
construção de casas novas, formando, no seu conjunto, uma textura homogénea e 
organizada por inter-relações transversais, polarizadas por um amplo espaço colectivo. 
Constitui uma plataforma com pendente variável entre 3% e 7%, havendo na parte Sul do 
terreno uma zona com descontinuidade brusca de cotas , para a qual se prevê a necessária 
correcção. 
A constituição do solo, de acordo com a Carta Geológica do Porto, é de formação “areno-
pelítica de cobertura”. 
 
3. SOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA E CONSTRUTIVA 
 O projecto-tipo relativo à 1ª fase, é constituído unicamente por fogos tipo T2.  
A solução de habitação unifamiliar constituído por r/chão e andar tem em conta a tipologia 
e volumetria do conjunto em que se insere. 
A área bruta de construção é de 62 m2, excluindo logradouro e anexos (aproximadamente 
13 m2). 
Distribuída por 2 pisos, no r/chão situam-se a sala comum, cozinha, e quarto de banho. 
Como elemento importante na concepção do projecto surge a articulação da cozinha, 
quarto de banho e escada, charneira e transição entre a zona intima e a zona de estar/rua. 
Entre cada casa e a via de acesso, situa-se um espaço com largura média de dois metros, que 
se pensa ficar ao cuidado de cada morador, embora de fruição colectiva. 
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A uma área bruta de 62 m2, correspondem as seguintes áreas úteis:  
Sala comum – 18 m2 

Quarto – 10,6 m2 
Quarto – 9 m2 
Cozinha – 4,2 m2 (dispondo de um anexo de apoio com 4 m2) 
 
A não observância do disposto na alínea 1 do artigo 68º, e no artigo 84º, ambos do Decreto-
Lei 650/75, bem como o artigo 66º do RGEU fundamenta-se numa interpretação realista do 
carácter económico da excepção das habitações nas operações SAAL, destinadas a 
moradores de fracos recursos económicos, e mesmo de insolvência total.  
Respeita-se contudo o legislado na portaria 398/72. 
De construção simples, as paredes de meação das habitações serão resistentes, em blocas 
Mecan de 0,20m de espessura, servindo de apoio às lajes pré fabricadas (vigotas pré-
esforçadas e tijolos) do 1º andar e cobertura. 
As paredes exteriores serão duplas, apenas com função resistente as dos topos dos blocos. 
Estas serão em bloco Mecan duplo de 0,30m e as outras serão duplas mas com bloco Mecan 
de 0,10m, caixa de ar com 0,04m e tijolo vazado de 0,07m de esp. 
 
4. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
O revestimento da laje de cobertura será feito com placas de fibrocimento, tipo Super 
Habitat, e com isolamento em betão celular. 
As paredes interiores e exteriores serão rebocadas e areadas, para pintar ou caiar. 
Os pavimentos serão revestidos com parquet-mosaico de pinho, ou como alternativa, 
tijoleira ou alcatifa de pelo raso. 
O quarto de banho e cozinha, pavimentos e paredes, serão revestidos com mosaico 
porcelânico, tipo Cinca económico.  
As caixilharias exteriores serão em madeira de pinho tratado, para pintar, e a caixilharia e 
portas interiores serão em tola para encerar. 
 
 

Porto, 30 de Setembro de 1976 
 

A Brigada Técnica”



 

 

 

 




