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RESUMO

A reflexão sobre a temática da habitação, teve, ao longo do século XX, 

um significativo aprofundamento por parte de diferentes actores. Arquitectos e 

teóricos, debateram sobre a transformação da casa e seus reflexos no quotidiano 

doméstico. A cosa mínima, maioritariamente reflexo da necessidade da construção 

em massa como resposta às destruições provocadas pelas grandes guerras, 

tornou-se num tema absolutamente estimulante para quem projectava e para 

quem reflectia sobre as virtudes do funcionalismo.

Acreditamos que os mínimos estipulados e debatidos ao longo do séc. XX, 

por forma a resolverem problemas não só de insalubridade, mas igualmente de 

custos de construção e rapidez de obra, tiveram um importante impacto na forma 

como hoje em dia encaramos a mesma temática. Assim sendo, e tendo como 

objecto de estudo o centro histórico da cidade de Braga, propomos a revisão 

da habitação existente com base no conceito de mínimo, tentando deste modo, 

devolver à cidade os utentes que outrora já a habitavam.

Procurou-se desenvolver o tema do trabalho de forma progressiva a partir 

de três diferentes momentos, começando de uma forma mais abragente, como 

sendo: análise e leitura de conceitos relacionados com a temática; contextos da 

habitação mínima em Portugal; a habitação mínima, focando cada vez mais o 

assunto de modo a finalizarmos na matéria específica pretendida, no contexto 

histórico da cidade de Braga, seguindo-se a proposta projectual da rede de 

edifícios a implementar neste espaço.

O confronto do trabalho de investigação com a proposta projectual originou 

com que a habitação mínima se adaptasse à realidade dos centros históricos, 

especificamente ao centro histórico de Braga, revitalizando-os e devolvendo-lhes 

todo o seu valor patrimonial, histórico, social, cultural e económico.
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ABSTRACT

Throughout the XXth century the reflection upon housing has had a significant 

deepening in understanding performed by different individuals. Architects and 

scholars have elaborated on the transformation housing and its impact on daily 

household life. The minimal house, mostly the reflection of mass construction needs 

as an answer to the destruction caused by the two world wars, became a highly 

stimulating topic for those who projected and for those who reflected upon the 

virtues of functionality.

We believe that the minimums stipulated and debated all over the XXth 

century, as to solve not only insalubrities, but also production costs and agility 

problems, have had an important impact on the way we deal with the same 

issues nowadays. Thus, having the historic centre of Braga as our object of study, 

we propose the revision of the existing housing, based on a minimal concept, 

attempting this way to give the city back to the people who inhabited it in the past.

The theme of this assignment was thought to be in a progressive way from 

three different moments, starting from a broader perspective, as for instance: 

reading and analysis of concepts related with the theme in question; contexts of 

minimal housing in Portugal; minimal housing, focusing the subject more and more 

as to end up in the specific intended theme, in the historic context of the city of 

Braga, after which a project proposal of the network of buildings to implement in 

this space would follow.

The confrontation of the research work with the project proposal made the 

concept of minimal housing to adapt to the reality of historic city centres, namely 

to Braga’s one, revitalizing and giving them back all of their patrimonial, historic, 

cultural, social and economic value.
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“...projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação 

de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de 

qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um 

equilibrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e pra 

tanto deverá ele conhece-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se 

confundem, ...” (TÁVORA, 2006:76)
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A
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ENQUADRAMENTO DO TEMA

Em Portugal, tem-se assistido a vários processos de intervenção e de 

regeneração das áreas centrais e históricas das cidades, adoptando uma 

perspectiva que atende tanto à reabilitação urbanística, ambiental e do edificado 

quanto à revitalização social, cultural e económica. Nos dias de hoje, as habitações 

nos centros históricos, apesar de estarem cheias de interesse e valor patrimonial, 

têm dificuldade de motivar a permanência da população devido a variados 

factores. Os centros históricos apresentam significativos sintomas de degradação 

ao nível do espaço urbano e sobretudo do edificado. Degradação esta que surge 

acompanhada de decadência social e económica, com abandono progressivo, 

envelhecimento e empobrecimento das populações residentes.

A falta de condições de habitabilidade das zonas históricas, fazem com que 

a população procure zonas habitacionais periféricas, garantindo as condições 

necessárias para satisfazer as suas necessidades do dia a dia, o que inevitavelmente 

origina a descentralização e o completo desinteresse das populações de se fixarem 

nos centros históricos. 

Deste modo, o objectivo fundamental do trabalho prende-se com a 

revitalização das zonas habitacionais do centro histórico de Braga, promovendo 

o rejuvenescimento da população nelas residente e simultaneamente a fixação 

de toda uma nova população. Acreditamos que este processo proporciona 

igualmente o desenvolvimento comercial, cultural e social.

A habitação mínima é uma matéria sobre a qual muitos profissionais já se 

debruçaram, tendo sido alvo de intensos estudos e trabalhos, procurando assim 

resposta aos mais variados assuntos e necessidades das populações em questão. 

O tema é bastante  frágil e complexo, pois trata das necessidades básicas do ser 

Humano. Assim sendo, requalificar, remodelar ou construir espaços degradados, 

devolutos e abandonados, torna-se um importnate desafio e um trabalho bastante 

ambicioso para quem os pretende revitalizar e revalorizar.
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ÂMBITO

O trabalho agora apresentado, parte da proposta motivada pela unidade 

curricular de projecto III. Propõe-se uma intervenção no centro histórico de Braga, 

que passa pela introdução de uma rede de habitação mínima que pretende 

revitalizar e dar novas valências a edifícios que estejam degradados, devolutos, 

em ruínas e abandonados. Os edifícios, BDA - BRAGA DWELLING APARTMENTS 

desta rede estão interligados através do edifício principal, BDH - BRAGA DWELLING 

HOSTEL, que organiza e controla toda a sua ocupação, revitalizando assim todo 

este espaço e percurso que esta rede habitacional detém.

Com este projecto pretende-se revitalizar espaços e edifícios nobres da 

cidade de Braga que outrora foram muito importantes, e que hoje em dia estão 

desocupados.

A requalificação e reconstrução destes edifícios, pretende dar uma nova 

vida e devolver aos habitantes aquilo que é e sempre foi deles,  ligando o tempo 

e as memórias perdidas, ajudando a reintegrar o centro histórico como um 

importante palco ao desenvolvimento do comércio, dos serviços e da habitação, 

trazendo à população bracarense o bairrismo vivido noutros tempos, originando 

novas oportunidades de vida.
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ESTADO DE ARTE

A dissertação possui várias temáticas que foram exploradas, bem como 

diferentes autores, teóricos e arquitectos, como referências para assim poder ter 

uma base suficientemente forte para sustentar todo o seu conteúdo.

Para a contextualização do tema foram escolhidos três autores principais; 

Martin Heidegger, Alexander Klein e Nuno Portas. Os dois primeiros autores 

redireccionaram o seu trabalho sobre formas mais teóricas. Martin Heidegger 

acerca do Ser, do Homem e do seu Habitar destacando o seu trabalho “Ser e 

Tempo” e as conferências “Construir, Habitar, Pensar”; Alexander Klein foi dos 

teóricos mais relevantes sobre o conceito da habitação mínima, principalmente 

com o seu trabalho “Vivienda mínima : 1906-1957”; Nuno Portas trabalhou e 

desenvolveu assuntos teóricos e práticos, destacando-se “Funções e exigências 

de áreas da habitação”, onde este adequa os seus conceitos ao utilizador na 

procura de soluções para a produção dos espaços.

Durante o trabalho são também referidos outros autores como: Robert 

Owen, Charles Fourier, Tony Garnier, Peter Behrens, Walter Gropius, Mies van der 

Rohe, Le Corbusier e Ernst May, bem como alguns acontecimentos importantes na 

história da arquitectura, que muito influenciaram e a obrigaram a evoluir como: 

Revolução Industrial, I e II Guerra Mundial, Deutscher Werkbund, Bauhaus, Siedlung 

Weissenhof, CIAM.

No presente trabalho foram também escolhidos e analisados dois casos 

de estudo, um de Le Corbusier - Unidade Habitacional de Marselha; e outro de 

Mies van der Rohe - Casa núcleo; devido à sua importância e tema, que muito se 

relaciona com a temática de toda a dissertação.
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MOTIVAÇÕES

 Durante o percurso académico, na Universidade Lusíada de Vila Nova de 

Famalicão, no curso de Arquitectura, mais propriamente na disciplina de Projecto 

foram abordados os mais variados temas contidos nesta área do conhecimento 

e sem dúvida aquele que suscitou mais interesse foi o tema da habitação, daí a 

escolha desta temática para a desenvolver nesta dissertação. Toda a área desta 

temática é bastante interessante e desafiadora, pois passa por ser a necessidade 

primordial de qualquer ser vivo do nosso planeta. 

A habitação é uma temática bastante ampla e complexa então partiu-se 

para um tema mais específico, HABITAÇÃO MÍNIMA. A particularidade de estudar 

o “mínimo habitacional” veio muito da relação que se fez com a realidade dos 

dias de hoje, pois estamos em tempos de muitas mudanças e adaptações no 

modo e estilo de vida de cada um devido à conjuntura mundial que se vive. Posto 

isto, achou-se que seria importante entender até que ponto poderiamos controlar 

a dimensão dos espaços aquando do projecto. Tudo isto faz sentido, também 

por via do aproveitamento que se poderá fazer em muitas habitações antigas 

existentes, que poderão ser alvo de renovações, restaurações ou até construídas 

de raiz ocupando no entanto as manchas de implantação existentes, conservando 

sempre que possível o seu valor histórico e patrimonial.

Na análise feita ao terreno e ao percorrer todo o espaço delimitado como 

centro histórico de Braga, foi óbvio o estado de degradação, de abandono e 

de destruição de muitos edifícios, daí a intenção de os requalificar e/ou de lhes 

atribuir novas valências, das que tinham anteriormente, tornando-os mais aptos 

ao usufruto pela população. Consequentemente aumenta o valor patrimonial da 

cidade de Braga, quer na capacidade de receber a população no seu coração, 

quer na recepção de turistas.
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OBJECTIVOS

Esta dissertação tem como objectivo principal o estudo das potencialidades 

dos espaços habitacionais formulados segundo o conceito de mínimo no centro 

histórico de Braga. Com isto, pretendende-se entender o conhecimento e a 

produção de habitação mínima até aos dias de hoje desenvolvida, analisando 

um conjunto de conceitos e terminalogias bem como o contexto em que esta se 

insere no meio de toda a cultura arquitectónica.

Pretende-se ainda analisar e comparar intervenções semelhantes na 

procura de métodos e de possibilidades que este tema disponibiliza para a 

experimentação, concepção e soluções para  por em prática consoante cada 

problema.
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METODOLOGIA E ESTRUTURA

A metodologia utilizada para o trabalho, na recolha e na identificação de 

informação foi feita através de: leituras sobre o tema; análises e levantamento de 

procesos de obra; visitas ao local; documentos e bibliografias específicas; pesquisa 

de arquivos (arquivo da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão); 

entrevistas; bem como o ensaio projectual desenvolvido em projecto. Por razões 

de ordem e clareza conceptual dividiu-se a dissertação em três capítulos:

- No Capítulo I, aborda a habitação mínima como uma leitura onde se 

estuda-se a analisa-se os conceitos e as terminalogias da Habitação / Habitar, 

do Mínimo, da Funcionalidade e da Flexibilidade, dentro de cada conceito 

e terminalogia, foi escolhido um caso de estudo de um autor e/ou arquitecto 

para assim exemplificar e analisar. No ponto Habitação / Habitar optou-se por 

Martin Heidegger. No mínimo abordou-se desde a I guerra mundial, passando 

pela Deutscher Werkbund, pela escola Bauhaus, pelo Weissenhof até aos CIAM, 

escolhendo dois arquitectos como principais casos de estudo, Le Corbusier e Mies 

van der Rohe. Na funcionalidade abordamos o trabalho realizado por Alexander 

Klein que foi um dos teóricos que mais se evidenciou nos estudos do conceito da 

habitação mínima. Sobre a flexibilidade analisamos o conceito no geral dando 

pareceres de alguns autores.

- No capítulo II, aborda a habitação mínima como contexto(s) gerais 

onde falamos sobre a habitação mínima segundo o(s) seu(s) contexto(s), onde 

analisamos o estudo de Nuno Portas acerca das funções e exigências das áreas 

de habitação mínimas, para a produção de espaços para o Homem.

- No capítulo III, aborda a habitação mínima como contexto(s) gerais  onde 

nos direccionamo mais para o contexto histórico de Braga, onde começamos 

por fazer uma pequena introdução à cidade, de seguida uma explicação 

do crescimento da cidade de Braga desde a sua fundação até ao urbanismo 

moderno, finalizando com a proposta de projecto. Primeiramente apresenta-se a 

estratégia da intervenção para a cidade, seguindo-se a explicação do conceito 

/ ideia formante, finalizando com a apresentação dos edifícios a intervir e sua 

consequente explicação, passando pela sua memória descritiva / justificativa, 

bem como todos os elementos desenhados indispensáveis à sua comunicação / 

compreensão.
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1. | CONCEITOS E TERMINOLOGIAS

“No pensamento, a fala nunca é primeiro. O pensamento nunca fala de modo próprio. 

Sempre responde por já ter escutado. Toda pergunta ou questão do pensamento 

torna-se radical por já ser sempre resposta. Só se consegue dizer a palavra essencial 

na escuta do sentido, a essência da palavra. Só muito raramente o pensamento 

chega à sua essência de escuta do sentido. Obediência é uma audiência atenta do 

sentido. Por lhe dirigir continuadamente a essência da palavra, o tempo, enquanto 

pronome do ser, está sempre dizendo a palavra crucial, mas que o pensamento só 

consegue repetir numa variedade infinda de palavras, de gestos, de sentidos, de 

acções.” (HEIDEGGER, 2005:15)
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FIGURA 1 | A Primeira construção, Viollet-le-Duc
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1.1 | HABITAÇÃO | HABITAR

“habitação s. f.  acto ou efeito de habitar 1 lugar ou casa onde se habita; morada; 

residência, vivenda 2 p.ext. local em que os animais recolhem 3 JUR direito real que 

têm uma pessoa e a sua família de ocupar ou usar casa alheia (...)” (DICIONÁRIO 

HOUAISS, 2003:1948)

“habitar v. 1 ocupar como residência; morar <h. Uma casa nova> <h. Num bairro 

antigo> 2 t.d. prover de habitantes; povoar, ocupar <chamaram criminosos de 

toda a espécie para h. As terras recém-descobertas> 3 t.d. e t.i. fig. estar presente; 

permanecer <uma ideia que desde sempre habitava(n)o seu pensamento> (...) 

(DICIONÁRIO HOUAISS, 2003:1948)
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FIGURA 2 | O “nosso” Mundo

FIGURA 3 | O Habitar do Homem primitivo
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A habitação enquanto tema, de análise, é muito vasto, pois diz respeito 

a todas as estruturas sociais, culturais, políticas e económicas. Considera-se 

uma temática explorada, desde o início da humanidade, mas em particular, 

na arquitectura, representa algo que tem sido, experimentado e redesenhado 

inúmeras vezes, para que o Homem se consiga acomodar e escolher o lugar para 

viver na sua melhor relação com o mundo e com os outros.

Enquanto conceito a habitação, como espaço doméstico, caracteriza-se 

pelo espaço onde o ser humano vive, podendo-se assim afirmar seguramente que, 

onde existe vida existe habitação, porque até o mais ínfimo ser irracional precisa 

de se alojar, necessitando de condições favoráveis para a sua existência, “Primitiva 

ou complicada, a existência do homem não pode prescindir da cabana, gruta ou 

casa que lhe sirva de abrigo, garantindo-lhe, pelo menos, relativa tranquilidade e 

repouso retemperador.” (LINO, 2007:9). Desta forma pode-se aferir que o habitar 

é tudo o que nos rodeia e que a nossa maior e mais importante habitação é o 

mundo.

A forma como referimos o “nosso” mundo, cidade, bairro, rua, casa, é a 

constatação de que sentimos estes elementos como um espaço segmentado mas 

global, que se estende desde o espaço doméstico, à cidade verdadeiramente dita, 

obtendo nestes espaços mais públicos o suplemento ou complemento do habitar 

que nunca nos poderá ser unicamente proporcionado pelo espaço doméstico. 

É no conjunto destes espaços, que se proporciona afectividade/emoção, e que 

decorre a capacidade de apropriação e de afinidade/identidade com os mesmos 

caracterizando-os (fig.2).

Recuando no plano temporal, até eras mais longínquas, percebemos que 

desde o Homem primitivo houve uma enorme necessidade de este se apoderar 

de tudo o que o rodeava e podia para poder sobreviver. E muitas vezes o seu local 

de trabalho (caça, tecelagem, agricultura) era realizado no mesmo local onde se 

alimentava e dormia. Assim sendo, de uma forma irracional os nossos antepassados 

já utilizavam o habitar, na sua condição de mínimo para se instalarem (fig.3).
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FIGURA 4 | Sociedades humanas

FIGURA 5 | Martin Heidegger
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Tudo na vida é cíclico e com o desenvolvimento das sociedades do ponto 

de vista cultural, económico e tecnológico, fomos sonhando e perspectivando 

que quanto maior seria a casa melhor, mas na verdade nem sempre se confirma 

(fig.4). A dimensão da casa no que respeita à sua área útil, poderá ser um aspecto 

problemático se considerarmos a importante relação função/economia de 

construção.

O conceito de habitar, é complexo e sobretudo um assunto bastante 

discutido, levantando variadíssimas questões em diferentes áreas do conhecimento 

humano. O homem habita ou não habita um determinado espaço, quando, 

independentemente da função que lhe é destinada, se identifica e se apropria 

do mesmo.

Martin Heidegger (fig.5), considerado um dos grandes pensadores 

importantes do séc. XX, debruçou-se sobre a refundação da ontologia e da 

recolocação do problema do ser, bem como sobre o conhecimento da tradição 

filosófica e cultural que nos inserimos. Sobre este filosofo Alemão podemos dizer 

que nasceu em Meßkirch a 26 de setembro de 1889 e faleceu em Friburgo a 26 de 

Maio de 1976 . Foi um seguidor de Edmund Husserl (1859-1938), chegando a ser seu 

assistente aquando este foi chamado para ensinar em Friburgo, sucedendo-o em 

1929 na cátedra de filosofia, sendo nomeado em 1933 reitor da Universidade de 

Friburgo[1].

É no seguimento dos seus ideais, que em 1927 publica o seu mais conhecido 

trabalho (embora não concluído), seguindo o seu método fenomenológico, 

intitulado por Ser e Tempo (Sein un Zeit). Segundo Heidegger o ser humano não 

constitui uma consciência separada do mundo, e isto é importante referir, pois no 

seu ponto de vista, o esquecimento do ser, é o responsável pelos muitos problemas 

da contemporaneidade, especialmente no que diz respeito ao habitar.

1 Informação retirada do site: The European  Graduate School, Graduate & Postgraduate 
Studies, MARTIN HEIDEGGER - BIOGRAPHY
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FIGURA 6 | Darmstad, Luisenplatz

FIGURA 7 | Construir, Habitar, Pensar
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É em 5 de Agosto de 1951, nos “Diálogos de Darmstad” (publicado no ano 

seguinte como “Construir, habitar, pensar”), que Heidegger se preocupa com a 

questão do ser, embora numa vertente um pouco diferente, ou seja, em torno da 

“casa do ser”. Houve uma tentativa de pensar o que é a Arquitectura, evitando as 

questões técnicas, mas debruçando-se em envolvimentos sensíveis e intelectuais 

com o espaço construído (fig.6).

Toda a arquitectura envolve pensamentos, e é compreendida e apreendida 

através de sensações transmitidas através dos diferentes espaços criados por ela 

mesma. A definição deste filósofo alemão mostra-nos a relação intrínseca do 

habitar e construir, no sentido de que nem sempre é necessário construir para 

habitar, pois o construir já é de certa forma habitar. Com isto, pensamos que o 

“construir” não se trata apenas de uma construção física mas também de uma 

construção abstracta tratando-se até de uma ideia ou de um fundamento. Tal 

como o habitar possa não ser o possuir uma habitação mas sim o estabelecer 

relações com os outros, pensamentos e ambições.

Heidegger na conferência “Construir ,Habitar, Pensar” (fig.7), proferiu que, 

parece só ser possível habitar o que se constrói, que o construir tem o habitar 

como objectivo e que nem todas as construções são habitações como se pode 

constatar na seguinte citação: 

(...)“Uma ponte, um hangar, um estádio, uma usina elétrica são construções e 

não habitações: a estação ferroviária, a auto-estrada, a represa, o mercado são 

construções e não habitações.(...)Na auto-estrada, o motorista de caminhão está 

em casa, embora ali não seja a sua residência; na tecelagem, a tecelã está em 

casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Na usina eléctrica, o engenheiro está 

em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Essas construções oferecem ao 

homem um abrigo. Nelas, o homem de certo modo habita e não habita, se por 

habitar entende-se simplesmente possuir uma residência.”(...) (HEIDEGGER, 2010:125)

E é no seguimento deste pensamento que colocou uma questão: “Mas 

será que essas habitações trazem em si mesmas a garantia de acontecer de um 

habitar?” (MENDES,STEIN, 2009)
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FIGURA 8 | Usina Eléctrica

FIGURA 9 | Estação Ferroviária
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“As construções que não são uma habitação ainda continuam a se determinar pelo 

habitar uma vez que servem para o habitar do homem. Habitar seria, em todo caso, 

o fim que se impõe a todo construir. Habitar e construir encontram-se, assim, numa 

relação de meios e fins. Pensando desse modo, porém, tomamos habitar e construir 

por duas atividades separadas, o que não deixa de ser uma representação correta. 

As relações essenciais não se deixam, contudo, representar adequadamente 

através do esquema meio-fim. Construir não é, em sentido próprio, apenas meio 

para uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar. Quem nos diz isso? Quem 

nos oferece de fato uma medida para dimensionarmos o vigor essencial do que seja 

habitar e construir? O acesso à essência de uma coisa nos advém da linguagem. Isso 

só acontece, porém, quando prestamos atenção ao vigor próprio da linguagem. 

Enquanto essa atenção não se dá, desenfreiam-se palavras, escritos, programas, 

numa avalanche sem fim. O homem se comporta como se ele fosse criador e 

senhor da linguagem, ao passo que ela permanece sendo a senhora do homem.“ 

(HEIDEGGER, 2010:126)

É com esta resposta que percebemos que Heidegger a certo momento 

do seu discurso, tem uma ruptura de pensamento. Inicialmente, mostra que 

existem construções que não são próprias do habitar, “(...)Uma ponte, um 

hangar, um estádio, uma usina eléctrica são construções e não habitações(...)

a estação ferroviária, a auto-estrada,  a represa, o mercado são construções e 

não habitações;(...)” (HEIDEGGER, 2010:125), (fig.8) e (fig.9), mostrando alguma 

coerência, pois naturalmente se constrói para se habitar, e que em cada caso a 

Arquitectura desempenha a sua funcionalidade nas diferentes infraestruturas para 

a qual foi definida, mas a certa altura já se contradiz: “Construir não é, em sentido 

próprio, apenas um meio para uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar.” 

(HEIDEGGER, 2010:126) Ou seja, o habitar e o construir já não se relacionam só pela 

sua utilidade anteriormente entendida, tal como o construir já não é um meio para 

atingir um fim. 

Assim sendo, Martin Heidegger apresenta-nos três formas de reflectir sobre 

a “casa do ser”. 

I - uma obra arquitectónica só está finalizada quando se a habita; 

II - que o edifício só está construído  quando alguém o constrói, através das 

suas experiências; 

III - que o fim da obra é o princípio da construção.
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FIGURA 10 | Montanha

FIGURA 11 | Praia
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Ainda na conferência, “Construir, Habitar, Pensar,” Heidegger explica-nos 

como é importante percebermos as palavras e as suas origens, no que diz respeito 

à linguagem, para que esta não nos sirva só e apenas de modo de expressão, 

mas sim como uma linha orientadora para quando houver necessidade de se falar 

sobre algum assunto, não se vaguear nem perder em palavras, textos e outros 

programas que nada têm a ver como assunto pretendido.

É assim que ele explica então que, no antigo alto-alemão a palavra para o 

construir era “buan” que significava habitar, permanecer, morar. O verbo “bauen” 

(construir) acabou por se perder ao longo dos tempos com a restruturação da língua 

alemã, encontrando-se ainda uma réstia dele na palavra vizinho “Nachbar”. O 

vizinho é o “Nachgebur” ou “Nachgebauer” e é aquele que habita a proximidade. 

Dado isto, mais uma vez, concluímos que no pensamento de Heidegger, o construir 

está directamente ligado ao habitar. Ouvindo o que a linguagem diz da palavra 

construir (bauen), Heidegger anota três questões:: 

1| Que o construir é habitar;

2| Que habitar é o modo como os mortais são e estão sobre a terra;

3| Que no sentido de habitar, construir tem duas acepções: construir, 

entendido como cultivo e crescimento e construir no sentido de edificar as 

construções.

Da constatação do “construir” pensamos que as três premissas acima 

apresentadas fazem sentido, pois o construir na verdade não deixa de ser uma 

acção praticada pelo Homem e para o Homem, pois qualquer vertente do 

construir é para usofruto de todos nós. 

No entanto, achamos que, também é importante salientar que, alguns 

espaços onde não existem edifícios construídos e que nem sequer tenham sido 

criados pelo Homem, nos servem sem qualquer sombra de dúvida de “habitação”.

Não no sentido do habitar permanente, mas sim de um habitar temporário ou 

efémero, como por exemplo a montanha (fig.10) que utilizamos para fazer 

desportos radicais, a praia (fig.11) que usamos para disfrutar de um dia de verão, 

ou até o rio onde o utilizamos para um simples passeio de família, entre outros.
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FIGURA 12 | Viver

FIGURA 13 | Construir
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É claro que estes espaços mais efémeros, necessitam da ajuda do Homem, 

para assim se criarem infraestruturas e serem desenvolvidos, para estarem 

capacitados e adaptados às nossas necessidades e preparados para as actividades 

que deles advêm, pois sem isso talvez muitos deles não fossem acessíveis nem tão 

pouco fizessem sentido de serem usufruídos. 

No nosso ponto de vista existe então um grande paradoxo: viver está 

directamente ligado ao habitar, basta nascer para se habitar, mas o habitar termina 

com o dia da nossa morte, assim sendo o morrer está rigorosamente ligado ao não 

habitar (fig.12). Em suma percebemos a importância do ser, enquanto ser vivo; 

com o construir, que é a necessidade de equipar-mos o nosso mundo com meios 

capazes de nos satisfazerem para assim desenvolvermos as nossas actividades 

humanas (fig.13); com o habitar, enquanto ocupantes do nosso mundo; e com 

o pensar, devido à racionalidade que nos foi dada e nos distingue do resto dos 

seres vivos. Podemos então dizer que, a conjugação destes quatro conceitos têm 

que estar todos interligados, sem ordem definida para assim dar origem ao habitar 

necessário à nossa existência enquanto ser humano, SER – CONSTRUIR – HABITAR – 

PENSAR.

Para finalizar-mos o pensamento de Martin Heidegger e em detrimento à 

questão: “Em que medida pertence ao habitar um construir?”, o filósofo respondeu:

“A essência de construir é deixar-habitar. A plenitude de essência é o edificar lugares 

mediante a articulação de seus espaços. Somente em sendo capazes de habitar é 

que podemos construir.” (HEIDEGGER, 2010, 139)

“Habitar é porém, o traço essencial do ser de acordo com o qual os mortais são. 

Quem sabe se nessa tentativa de concentrar o pensamento no que significa habitar 

e construir torne-se mais claro que o habitar pertence ao construir e que dele receber 

a sua essência. Já é um enorme ganho se habitar e construir tornarem-se dignos de 

se questionar e, assim, permanecerem dignos de se pensar.” (HEIDEGGER, 2010, 140)

“O caminho de pensamento aqui ensaiado deve testemunhar, por outro lado, que o 

pensar, assim como o construir, pertence ao habitar, se bem que de modo diverso.” 

(HEIDEGGER, 2010,140)
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FIGURA 14 | Insulae Romana

FIGURA 15 | Estátua de Cícero
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“Construir e pensar são, cada um a seu modo, indispensáveis para o habitar. Ambos 

são no entanto, insuficientes para o habitar se cada um se mantiver isolado, cuidando 

do que é seu ao invés de escutar um ao outro. Essa escuta só acontece se ambos, 

construir e pensar, pertencem ao habitar, permanecem em seus limites e sabem que 

tanto um como outro provém da obra de uma longa experiência e de um exercício 

incessante.” (HEIDEGGER, 2010,140)

Antes de tudo, habitar deve dizer algo diferente de um simples ocupar um 

espaço. Habitar não significa só estar dentro de um espaço, mas talvez sim, o 

acto de se aproximar, de gozar a sua intimidade, e/ou a sua proximidade e o seu 

cuidado. Habitar é a forma de estar no mundo e a partir da qual se constrói a 

realidade circundante, podendo-se afirmar que a finalidade de construir é habitar 

esse espaço.

A consciência relativamente à necessidade de fundar um espaço doméstico 

é uma realidade da história da casa contemporânea. Habitar é o objectivo e a 

essência de toda a Arquitectura. O habitar implica a circunscrição de um espaço, 

fruto do elemento essencial da Arquitectura, que é o dualismo entre o interior e o 

exterior. A limitação física e a implantação do lugar dão origem ao mundo interior, 

caracterizando então o espaço doméstico. Embora muitos associem o habitar, 

somente à ideia de abrigo e é decorrente deste ideal que surge a criação do lar 

(espaço doméstico).

A problemática da habitação já vem do tempo de Roma Imperial, onde 

havia necessidade de albergar grandes números populacionais num espaço 

restrito e denso da cidade, originando assim uma enorme concentração urbana. 

É a partir do século III a.C. , quando Roma se tornou numa grande cidade, que 

adoptou soluções de construção de edifícios em altura, de vários pisos, com 

alojamentos, as chamadas Insulae (fig.14) – casas de habitação parecidas com os 

nossos prédios de apartamentos de hoje em dia, habitualmente com lojas no rés 

do chão, onde viviam os mais desfavorecidos – levando Cícero (fig.15) a comentar 

sobre Roma: que ela está suspensa no ar sobre os andares dos seus apartamentos 

(HOMO, 1971:111).
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FIGURA 16 | Revolução Industrial

FIGURA 17 | “Massa” operária
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É a partir do século XVIII que começa a surgir e a levantar o problema social 

do acesso à habitação, sendo um acontecimento importante para a urbanização 

das sociedades humanas. Foi aqui que a Revolução Industrial (1760) ocorrida em 

Inglaterra no séc. XVIII, a partir da invenção da máquina a vapor de James Watt 

(1760), revolucionou o mundo no âmbito do desenvolvimento tecnológico (fig.16). 

Esta revolução teve como característica principal a implantação de sistemas fabris 

mecanizados, ou seja, as fábricas passaram de uma produção manufacturada 

(trabalho manual) para a produção mecanizada (trabalho com máquinas), teve 

um papel importante não só nos novos métodos de produção (produção em 

série), mas também no que diz respeito à distribuição das populações no território, 

pois lugares de grande concentração industrial, geradas pelo êxodo rural, deram 

origem a centros populacionais de desenvolvimento rápido, contribuindo assim 

para uma reestruturação de toda a sociedade e de todo o espaço construído.

Esta nova forma de produzir fez com que houvesse uma produção acelerada 

em grande escala, que por sua vez exigia mais matéria prima, bem como mão 

de obra especializada para os sectores de produção e mercado consumidor, e 

que por conseguinte acelerou também os meios de transporte de pessoas e de 

mercadorias.

Todas esta mudanças rápidas na sociedade, tornaram a realidade das 

cidades caóticas, pois a resposta às necessidades da nova “massa” operária, era 

construir casas alugadas com elevados custos, o que fez com que muitos deles 

se misturassem e amontoassem em espaços muito pequenos para todos, sem 

condições de higiene ou até de segurança (fig.17). Tudo isto somado, mais as 

condições precárias de trabalho, com a exploração de operários, mão de obra 

infantil e feminina, vários movimentos operários (manifestações) começaram a 

surgir, reivindicando melhores condições quer de trabalho quer de condições de 

vida. É aqui que começam a surgir as ideias da Arquitectura Funcionalista[2].

2 Conceito explicado seguidamente
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FIGURA 19 | Bairro de lata

FIGURA 18 | Habitação de luxo



77

Posto isto e, tal como profere Carlos Almeida Marques, (...)Desde então 

tentar resolver o problema da habitação passou a ser uma questão social 

determinante no ordenamento urbano das cidades, pelo que começou a entrar 

em na prática da política administrativa o tema do alojamento das classes menos 

favorecidas, e a exigência da intervenção do Estado para garantir os requisitos 

mínimos de habitabilidade, independentemente da capacidade económica dos 

seus destinatários.(...) (MARQUES,2012:19-20)

Hoje em dia, devido à grande conjuntura mundial instalada e devido à 

sobre-oferta no sector habitacional, o sector imobiliário está a afectar todos os 

outros sectores de actividades económicas, bem como o social e o administrativo. 

Tal facto coloca a seguinte dualidade: por um lado, existem as classes sociais 

altas  que se preocupam e vêm os seus investimentos imobiliários em risco 

(consequência da desvalorização do património); (fig.18), por outro lado existem 

os mais desfavorecidos, que nem sequer conseguem ter acesso a uma habitação 

adequada, devido aos seus problemas financeiros como, a impossibilidade 

de compra ou mesmo falta de capacidade económica para pagar rendas ou 

hipotecas, sujeitando-se assim a viver em bairros sociais e/ou em bairros de lata 

(fig.19). É de conhecimento público e um problema bastante actual, que em 

muitos países, regiões e cidades, devido a esta realidade, a habitação passou a 

ser um assunto urgente na sua política e economia. Sendo um tema da sociedade 

em geral servindo até de estudo e discussão nos meios académicos e profissionais, 

acerca do papel relevante que a arquitectura e o urbanismo podem e devem ter 

no desenvolvimento e consolidação das cidades.

A procura de respostas à habitação tornou-se num dos maiores desafios até 

hoje, em estudos, análises e concursos. É com esta série de acontecimentos que 

surgiram novos movimentos, ideais, pensamentos, invenções, técnicas, materiais e 

mecanismos que podiam revolucionar e mostrar algo de novo sobre a habitação. 

Foi então, através de alguns movimentos, concursos e de planos proporcionados 

por vários arquitectos, que se procuraram formas de obter a máxima qualidade 

quer formal quer funcional da habitação.
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FIGURA 20 | New Harmony, Robert Owen

FIGURA 22 | Cidade Industrial, Tony Garnier

FIGURA 21 | Falansfério, Charles Fourier
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Todas os problemas sociais e políticas, bem como inúmeras questões que lhes 

estão inerentes, fizeram com que a Arquitectura evoluísse e/ou se desenvolvesse 

segundo alguns ideais, procurando dar uma resposta sólida e concreta a todas 

as problemáticas referidas anteriormente, fazendo com que o conceito de 

habitação / habitar se fosse desenvolvendo, e adaptando às diferentes ideias e 

circunstâncias temporais vividas durante os tempos, como por exemplo, desde 

as cidades utópicas de Robert Owen[3] (fig.20), de Charles Fourier[4] (fig.21) ou de 

Tony Garnier[5] (fig.22), passando pela Bauhaus[6] aos Congressos Internacionais de 

Arquitectura Moderna – CIAM[7], até aos dias de hoje.

Em suma, a habitação é uma necessidade básica uma vez que todos 

procuramos um lar que nos seja adequado. E o conceito de habitação ainda se 

encontra em transição, estudar as suas hipóteses e os seus conteúdos históricos, 

trata-se de um problema com enorme relevância para a nossa sociedade, a 

habitação é por excelência o programa das cidades, pois é onde a população 

vive, e é o programa que traz mais consequências directas na vida dos cidadãos, 

assim como na qualidade programática das áreas urbanas.

3 Foi um reformista social galês do séc XVIII, um dos fundadores do socialismo e do coopera-
tivismo, sendo um dos mais importantes socialistas utópicos da sua época.
4 Socialista francês da primeira parte do séc. XIX, considerado um dos pais do cooperativis-
mo, forte crítico do economicismo e do capitalismo, foi também um adversário da industrialização, 
da civilização urbana e do liberalismo.
5 Arquitecto e urbanista francês do séc. XX,
6 Apresentada seguidamente
7 Apresentados seguidamente
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“The genesis of the catch-phrase “minimum dwelling” as the most pressing 

architectural prob- lem can be traced to a number of causes; among the most 

important are the changes in the so- cial structure of the population that have taken 

place during the past few decades and the worsening of the housing crisis after 

the war, which adversely affected even middle-income groups and impoverished 

working intellectuals.” (TEIGE, 2002:234)



FIGURA 23 | Mínimo vs Máximo, Central Park
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1.2 | MÍNIMO | HABITAÇÃO MÍNIMA

“mínimo adj. 1 muito pequeno; diminuto 2 menor que todos os demais num conjunto 

<dedo m.> 3 que é o menor, fixado por lei ou regra <salário m.> <a empresa estatal 

foi vendida pelo valor m.> s.m. 4 o menor valor, a menor quantidade admitida ou 

praticada (de alguma coisa) <isso é o m. com a venda da casa> 5 ANL.MAT o menor 

valor alcançado por uma função num dado intervalo ou valor da função num dado 

intervalo ou valor da função num ponto de mínimo 6 HIST.REL membro da Ordem 

de São Francisco de Paula no séc. XV (...) SIN/VAR diminuto, ínfimo, infinitesimal, 

insignificante, microscópio, minúsculo; (...) (DICIONÁRIO HOUAISS, 2003: p.2499)



FIGURA 24 | Urban Shelter / MYCC I

FIGURA 25 | Urban Shelter / MYCC II
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Em termos cronológicos, e como se referiu no conceito anterior, o habitar 

mínimo não é um assunto circunscrito ao século XX, reflectindo-se com maior ou 

menor incidência em alguns momentos da história da humanidade. No entanto, a 

consciência, do que seria uma habitação mínima ideal para habitar, dura apenas 

à um século. Desde uma definição com bases ergonómicas (Neufert), a discussões 

dentro da psicologia ambiental até à filosofia, tentou-se chegar a variadíssimas 

respostas de como definir habitação mínima necessária para habitar.

“(...) estabelecer o mínimo elementar de espaço, ar, luz e calor, que o homem  

necessita para  poder desenvolver plenamente as suas funções vitais dependentes 

da habitação mínima, ou seja, um mínimo modus vivendi em vez de um modus non 

moriendi.” (GROPIUS, 1995:77)

O conceito de mínimo está à partida associado a dimensões reduzidas, a 

espaços pequenos e circunscritos a áreas bem definidas, embora a nível formal seja 

uma característica irrefutável deste, não a define na sua totalidade. Este “mínimo” 

não tem como objectivo o reduzir a qualidade, nem tão pouco o conforto das 

habitações, mas tem sim, subtrair e/ou retirar o que nada contribui para o habitar 

em toda a sua plenitude (fig.24).

Podemos dizer que este conceito cria um paradoxo bastante interessante 

onde o “mínimo” acaba por utilizar o “máximo”, sendo com o máximo que se 

pretende reduzir os espaços, selecionando o essencial e fundamental para as 

necessidades do dia a dia do ser Humano, tendo sempre em conta a cultura 

e o modo de vida das pessoas que se inserem nesse espaço, pois desenvolver 

arquitectura em Portugal, é por exemplo uma realidade bem distinta de a 

desenvolver no Japão ou noutro país com mentalidades e culturas bem distintas 

da nossa.

Com o mínimo adquire-se o elementar, ou seja, ajuda-nos a resolver o 

excesso de informação presente nas nossas funções diárias, determinando o 

básico para o habitar em toda a sua plenitude, mantendo os conceitos de conforto 

e de habitabilidade intactos. O facto de querer-mos suprimir tudo só realça na 

habitação tudo o que esta contém de bom e de importante para as funções 

básicas, reeducando as pessoas e as suas mentalidades para se preocuparem 

não só com esse básico do ponto de vista das necessidades físicas, como também 

psicológicas e sociológicas, (fig.25).



FIGURA 26 | I Guerra Mundial, trincheiras

FIGURA 27 | I Guerra Mundial, destruição
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O mínimo provém da “minimal art”, que se tornou popular nos finais de 1980, 

em Londres e em Nova Iorque. Este movimento chamado de minimalismo pretende 

influenciar de modo a se alcançar a simplicidade, simplificando as culturas de 

ornamento, revelando a qualidade essencial dos edifícios e permitindo o aumento 

na atenção para aquilo o que nos é útil nas nossas habitações.

Torna-se no séc. XX, bastante experimentado por força de uma sociedade 

que se tenta adaptar na busca do seu ideal de abrigo, abrigo este que talvez 

seja a gênese do “mínimo”, pois surgiu numa fase muito inicial do ser humano, 

onde  procurou encontrar um local para se proteger e desenvolver segundo as 

necessidades daquele tempo, dando origem ao desenvolvimento e progressão 

constante aquilo a que hoje em dia temos como indispensável e que todos 

necessitamos, a chamada CASA.

Um dos maiores desafios da arquitectura, foi sem dúvida no campo da 

habitação mínima, que acompanhada de vários estudos e pesquisas, bem como 

factores originados na revolução industrial (1760)[8] e outros com origem na I Guerra 

Mundial (1914)[9] (fig.26), fizeram com que esta fosse impulsionada a se desenvolver 

e a evoluir descobrindo novas técnicas, novos processos construtivos, bem como 

materiais, formas de pensar e repensar os espaços habitacionais. 

Como é de prever, este conflito internacional e a destruição que nele está 

envolvido fez com que se agravasse a crise do sector habitacional, havendo 

necessidade de se dar resposta, as solicitações vindas das sociedades, assim 

sendo os estudos para essas respostas passaram a ser dirigidos para habitações de 

baixo custo. No que toca às habitações, aquilo que noutros tempos era deixado 

ao acaso (preocupações sobre os gastos, dimensões das habitações e materiais 

utilizados) passam a ser uma preocupação emergente em milhões de pessoas 

afectadas pela guerra dos 4 anos[10] (fig.27).

8 Referidos no ponto anterior
9 Referidos no ponto anterior
10 I Guerra Mundial (1914-1918)
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FIGURA 28 | DWB - Cartazes, Selo, Logotipo

FIGURA 29 | Behrens, Gropius e Mies
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A temática já era assunto do tempo, e desenvolvido por alguns arquitectos 

que lhe começavam a dar importância. Vamo-nos centrar em três arquitectos que 

tiveram bastante influencia na história da arquitectura de habitação que, entre 

outros, desenvolveram o conceito de mínimo: destaca-mos Le Corbusier, Mies Van 

der Rohe e Alexander Klein. Os dois primeiros vão ser  abordados e desenvolvidos 

seguidamente enquanto que o terceiro, com questões metodológicas, será 

abordado posteriormente.

Na Alemanha, alguns grupos já se tinham evidenciado e tinham como 

objectivo entregar a arte à industria atingindo assim a sua qualidade na produção 

em série[11], implementada com a industrialização. Foi então que a 5 de Outubro de 

1907, em Munique, com uma associação de arquitectos, designers e empresários 

alemães que Hermann Muthesius fundou a Deutscher Werkbund - DWB[12] - (fig.28) 

. Desta associação mista, que deu origem à Deutscher Werkbund, sobressaem-se 

três arquitectos: Peter Behrens, Walter Gropius e Mies Van der Rohe (fig.29).

A DWB tinha como lema “Vom Sofakissen zum Städtebau”[13], indicando assim 

a intenção de uma ampla abrangência, e como objectivo, melhorar o trabalho 

profissional numa acção conjunta da arte, com a industria, com o artesanato 

e com a propaganda, a fim de colocar a Alemanha num lugar entre as outras 

potências mundiais como a Grã Bretanha e os Estados Unidos.

“Devido às várias exposições realizadas pelo Werkbund, os seus objectos tornaram-

se conhecidos no exterior, além do que, o seu vínculo com a produção industrial 

trouxe grande influência para a arquitectura moderna”. (KOPP, 1990:16)

Este grupo foi muito importante na produção industrial, mas como as 

divergências entre eles eram muitas, começaram a viver num ambiente de muita 

instabilidade, acentuada com a derrota da Alemanha na I Guerra Mundial, e fez 

com que o grupo não resistisse. No entanto a Deutscher Werkbund deixou os seus 

frutos, a escola Bauhaus e as normas DIN - Deutsches Institut fur Normung[14].

11 Uma das principais características da arquitectura moderna.
12 Federação Alemã de Oficios
13 Slogan que traduzido nos diz: Desde a almofada do sofá ao planeamento de cidades
14 Instituto Alemão para Normatização



FIGURA 30 | Bauhaus, Weimar

FIGURA 31 | Bauhaus, Dessau
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O facto da DWB, ter sido “a mais importante manifestação cultural alemã 

de antes da Guerra” (BENEVOLO, 2001:374), deixou marcas e implementou novos 

ideais, o que fez com que Walter Gropius reaparecesse, fundando, em 1919, na 

cidade de Weimar a Bauhaus (fig.30). A Staatliches-Bauhaus foi uma escola de 

design, artes e arquitectura na Alemanha, que defendia a industrialização nas artes 

e na arquitectura, e o processo de estandardização. Gropius enquanto dirigente 

da Bauhaus incentivou a produção racional e funcional feita industrialmente mas 

com qualidade, contrariando assim o Movimento Arts and Crafts[15].

“A Bauhaus vê na máquina o nosso meio moderno de design e tenta pôr-se de 

acordo com ele” (WALTER GROPIUS, 1919)

“Nós queremos uma arquitectura que manifeste funcionalmente o seu sentido e o 

seu objectivo e que recuse tudo o que seja secundário.” (WALTER GROPIUS, 1919)

“O objectivo final de todas as artes visuais é a construção total. Concebamos e 

criemos juntos o novo edifício do futuro, que abraçará arquitectura, escultura e 

pintura numa só unidade.” (WALTER GROPIUS, Manifesto Bauhaus, 1919)

Nos primeiros anos, a Bauhaus funcionou na cidade de Weimar, local onde 

foi fundada, mas após uma série de interesses e problemas políticos, fizeram com 

que esta se deslocasse em 1925 para outra cidade alemã, em Dessau, com um 

programa curricular mais extenso, dando enfâse a arquitectura e a tipografia  

(fig.31).Gropius no seu projecto para a nova sede implementou a limpeza espacial 

e ornamental, utilizando também materiais industrializados e pré-fabricados na sua 

construção. Foi aqui na Bauhaus em Dessau, que desenvolveu o cargo de director, 

embora três anos após (1928), o tenha renunciado para se dedicar a projectos 

particulares. Após a sua saída a directoria foi assumido por Hans Meyer que a 

dirigiu até 1930, vindo a abandona-la mais tarde devido a diferenças nos ideias 

com que a escola tinha sido fundada, fazendo com que o arquitecto Mies Van der 

Rohe, se apoderasse do cargo deixado à disposição.

15 Moviemnto de artes e ofícios



FIGURA 32 | Bauhaus, Berlim

FIGURA 33 | Siedlung de Weissenhof, Estugarda
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Porém a escola, que até então já se tinha tornado numa escola de 

arquitectura, foi obrigada a mudar de cidade novamente devido a movimentos 

nazistas em Dessau, sediando-se assim em Berlim (fig.32), sendo a segunda e 

última mudança visto que, um ano após, em 1933, a pressão política obrigou o 

seu encerramento. Apesar de um desfecho nada positivo, a Bauhaus, com tudo o 

que implementou, influenciou e produziu tornou-se efectivamente num importante 

marco na história do séc. XX.

 

 Com os mais variados conceitos, convicções e movimentos a surgir numa 

época de crise habitacional, procurou-se então satisfazer as necessidades das 

populações no que diz respeito às suas habitações. Como existia uma enorme 

vontade de explorar este campo da arquitectura não só devido as novas 

realidades, como também do interesse de desenvolvimento e mudança, tornou-

se um grande desafio para os arquitectos, quererem encontrar novas abordagens 

e soluções para se implantarem nas habitações, como por exemplo no que diz 

respeito à sua organização bem como utilização de novos materiais, entre eles o 

aço o vidro e o betão. Então, com a intervenção de alguns estudos e experiencias 

bem como os seus intervenientes, foi possível concretizar certos concursos, tais 

como: 

-Colonie de Faltemberg - Bruno Taut (Berlim,1911-1914);

-Siedlung de Dresde-Hellerau - Heinrich Tessenow (Dresden,1912);

-Siedlung de Oberschöneweide - Peter Behrens (Berlim,1915);

-SIedlung de Lindenhof - Bruno Taut (Berlim,1919);

-Siedlung de Freidorf - Hannes Mayer (Basileia, Suiça,1919-1921);

-Siedlung de Italienischen Garten - Otto Haesler (Celle,1923)

-Siedlung de Eichkamp - Bruno Taut (Berlim,1926-1927);

-Siedlung de Weissenhof de Estugarda - Mies (Estugarda ,1927) (fig.33)

-Siedlung de Siemensstadt - Hans Schauron (Berlim,1929-1931);



FIGURA 34 | Arquitectos, Siedlung de Weissenhof
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De entre estes exemplos escolhemos a experiência do Siedlung Weissenhof, 

ou Weissenhofsiedlung, que foi uma exposição moderna encomendada pela 

Deutscher Werkbund sob o comando de Mies van der Rohe, que consistiu numa 

realização de trinta e três actuações singulares, nomeadamente de habitações 

unifamiliares, blocos de habitações e habitações germinadas numa área 

habitacional em Estugarda. Esta experiencia foi muito importante no campo da 

habitação pois conseguiu-se analisar e recolher ideias, bem como ver as diferentes 

perspectivas de cada um dos arquitectos envolvidos que, partindo todos do 

mesmo pressuposto, procuraram dar resposta às necessidades de uma sociedade 

em ascensão. 

Os arquitectos envolvidos nesta exposição foram: Mies Van der Rohe, J.J. 

P. Oud, Victor Bourgeois, Adolf G. Schnek, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Walter 

Gropius, Ludwig Hilberseimer, Bruno Taut, Hans Poelzig, Richard Döcker, Max Taut, 

Adolf Rading, Josef Frank, Mart Stam, Peter Behrens e Hans Scharoun (fig.34).

Assim sendo “A experiencia de Weissenhof não foi determinante como 

elemento urbanístico ou de conjunto, funcionou sim, como um agregado de 

protótipos que demonstravam as experiencias que cada arquitecto desenvolvia no 

momento. Daí a existência de uma profusão de tipologias e de distintos arquitectos, 

aliados por uma semelhante concepção arquitectónica. (Costa, 2007:16).

Após a revolução industrial (1760), e de alguns desenvolvimentos bem 

significativos como: os novos métodos e processos de produção; a fabricação de 

novos produtos; maior eficiência de energia da água; o uso crescente de energia 

a vapor; desenvolvimento de máquinas; e da substituição da madeira e de outros 

biocombustíveis pelo carvão, que surge o movimento moderno ou modernismo 

onde a habitação ganha um novo trajecto, pois acreditava-se que ser arquitecto 

era um cargo de grande responsabilidade, pois ele era um profissional responsável 

pela construção do ambiente habitado pelo Homem, onde os edifícios deveriam 

ter utilidade, serem de baixo custo e limpos.



FIGURA 35 | Modernismo, Walter Gropius

FIGURA 36 | Modernismo, Le Corbusier

FIGURA 37 | Modernismo, Mies van der Rohe
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“Do século XV ao XVIII verificou-se verdadeira mudança de mentalidade. A 

mecânica e a técnica, de menosprezadas, passaram a supervalorizadas. Não é 

generalizada essa aceitação, pois os preconceitos têm raízes fundas, dificilmente 

removíveis. Ainda no século XVIII e mesmo nos seguintes, até o atual, encontra-se 

certa atitude de suspeita ante o manual ou mecânico, enquanto se realça o ócio, o 

lazer, a condição de nobreza, que não trabalha ou só trabalha com a inteligência e 

exerce o comando. Daí a desconsideração com tarefas como as agrícolas - revolver 

as terras com as mãos - as artesanais ou manufatureira, ou mesmo as comerciais 

(...). Curioso lembrar como os médicos, forrados de humanismo, não tinham respeito 

pelos cirurgiões, pois exerciam labor mecânico. Até 1743 - repare-se a data - eram 

vistos como espécie de barbeiros.” (IGLÉSIAS, 1981:40-41).

O movimento moderno foi um conjunto de movimentos culturais, escolas e 

estilos, que apesar de se contrariarem, diferenciarem e terem alguns pontos em 

comum, permearam as artes (arquitectura, literatura, design, pintura, escultura, 

teatro e música) da primeira metade do séc. XX. Como significado, a palavra 

moderno é utilizada para se definir o que é ultrapassado, e neste sentido ela é 

sinónimo de tudo o que é contemporâneo, embora moderno e contemporâneo 

abranjam contextos bastante diversos (fig.35), (fig.36) e (fig.37).

O Modernismo surge assim a partir de mudanças sucedidas ao movimento 

Arts and Crafts, e segundo a conexão de três conceitos importantes como a 

técnica; a forma; e a ideologia. Este novo movimento, difundido por William Morris, 

teve como principal função recuperar as artes e ofícios feitos artesanalmente, 

sendo totalmente contrário à industrialização. Este acontecimento fez com que 

houvesse uma necessidade de reformulação das mentalidades, dos valores e da 

forma de se estar na vida, fazendo com que os artistas procurassem técnicas e 

teorias para serem experimentadas na arquitectura, em todas as artes bem como 

noutras áreas de trabalho. 

Na arquitectura estes princípios começaram a ser implementados, dando 

origem a novas formas, rompendo-se com as ornamentações, começando-se a 

dar valor estético ao conjunto, vendo a obra como um todo, tendo como base a 

ideologia “form follows function”, máxima defendida por Louis Sullivan, ou seja, “a 

forma segue a função”.



FIGURA 39 | C.I.A.M. II - Frankfurt, Alemanha

FIGURA 38 | C.I.A.M. I - La Sarraz, Suiça
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A ideia de Modernismo pode ser encontrada e esta patente em variadas 

origens, como na Bauhaus de Walter Gropius na Alemanha, Le Corbusier em 

França, Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, no Construtivismo Russo, no Cubismo 

de Pablo Picasso e Georges Braque até no Abstracionismo entre outros.

Assim sendo, a fim de se discutir os rumos a seguir nos vários domínios da 

arquitectura ( como paisagismo, urbanismo, exteriores, interiores, equipamentos, 

habitação, serviços, entre outros) constituiu-se uma organização e uma série de 

eventos organizados pelos principais nomes da arquitectura moderna internacional, 

de nome CIAM – Congresso Internacional da Arquitectura Moderna, sendo eles:

- CIAM I - 1928 - La Sarraz, Suíça. Tema: Fundação dos CIAM; (fig.38).

- CIAM II - 1929 - Frankfurt, Alemanha. Tema: Unidade mínima de habitação 
(Existenzminimum); (fig.39).

- CIAM III - 1930 - Bruxelas, Bélgica. Tema: Desenvolvimento racional do lote 
(Rational Lot Development);

- CIAM IV - 1933 - Atenas, Grécia. Tema: A cidade funcional (The Functional 
City) Carta de Atenas;

- CIAM V - 1937 - Paris, França. Tema: Moradia e recreação (Dwelling and 
Recreation);

- CIAM VI - 1947 - Bridgewater, Inglaterra. Tema: Podem nossas cidades 
sobreviver? (Can our Cities Survive?);

- CIAM VII - 1949 - Bérgamo, Itália. Tema: Sobre a cultura arquitectónica 
(Concerning Architectural Culture);

- CIAM VIII - 1951 - Hoddesdon, Inglaterra. Tema: O coração da cidade (The 
Heart of the City);

- CIAM IX - 1953 - Aix-en-Provence, França. Tema: A Carta da Habitação 
(The Charter of Habitat);

-CIAM X - 1956 - Dubrovnik, Jugoslávia. Tema: Team X;



FIGURA 40 | Fundação do C.I.A.M.  - Junho 1928

FIGURA 41 | Castelo de La Sarraz, 1928
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“El CIAM se enfocaba en la idea de que el rediseño y el desarrollo futuro de las 

metrópolis del siglo XX debían estar basados en las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales de las clases trabajadoras. Para facilitar esta re- organización, 

que debía ser llevada a cabo por las autoridades reformistas de diversas corrientes 

políticas, los integrantes de los CIAM ofrecían estrategias de análisis y reorganización 

urbanos diagramáticos, las cuales incluían la innovación tipológica, la prefabricación 

y la integración de los elementos del paisaje con los elementos construidos.” 

(MUMFORD, 2007:97)

Ao longo dos 28 anos de existência, foram realizados vários congressos, em 

diferentes cidades e países, bem como variadas abordagens no que diz respeito 

aos temas a discutir. Em todos os dez CIAM’s, juntamente com os seus temas, 

procurou-se discutir e perceber o caminho da arquitectura. Interessa-nos, dado o 

tema em questão, o CIAM I, que foi o congresso da sua inauguração, e o CIAM 

II, que teve como tema: Unidade Mínima de Habitação / Die Wohnung für das 

Existenzminimum.

Os congressos foram fundados em Junho de 1928 e tiveram como um 

dos principais fundadores e mentores, o arquitecto Le Corbusier, que tentou 

implementar uma arquitectura limpa, sintética, funcional e racional (fig.40). Os 

CIAM formalizaram-se na organização de debates sobre a arquitectura moderna, 

questionando não só os seus princípios mas também tentando fazer da arquitectura 

um instrumento político e económico. Tinham como intenção unificar os padrões 

de desenho em arquitectura e urbanismo, com objectivo de consolidar assim, um 

movimento de vanguarda.

O primeiro CIAM, realizou-se no castelo de La Sarraz, no ano de 1928, na 

Suiça e teve como patrocinadora Helene de Mandrot, bem como o presidente Karl 

Moser. Este cogresso foi considerado um ponto dominante no período académico 

da arquitectura moderna (fig.41), e teve como principal objectivo a assinatura 

da Declaração de La Sarraz ,que defendia que a arquitectura não podia existir 

num estado isolado, separado dos governos e da política e que as condições 

económicas afectavam os edifícios do futuro. 



FIGURA 42 | Plantas apresentadas no II C.I.A.M.

FIGURA 43 | Ernst May
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Vinte e quatro arquitectos europeus, “los cuales demandaban que la 

arquitectura debía ser separada de las escuelas de Arquitectura de Bellas Artes 

orientadas según la tradición clássica y en su lugar debía ser ligada al sistema 

económico general.” (Mumford, 2007:97), fundaram as bases da arquitectura 

contemporânea e propuseram vários estudos de temas, entre os quais o estudo 

do urbanismo, desde o ponto de vista do zoneamento e da produção industrial, 

defendendo assim uma política de uso do solo colectivo e metódico, com o 

objectivo de não have problemas com os parcelamentos, especulações, heranças 

e distribuições do solo.

O CIAM II, decorreu na Alemanha em 1929, em Frankfurt, e teve como 

tema a Unidade Mínima de Habitação (fig.42), os objectivos do congresso foram:  

1|Perceber e estabelecer o verdadeiro problema da arquitectura; 2| Formular as 

ideias da nova arquitectura; 3| Inserir as ideias nos aspectos técnicos, económicos 

e sócias da vida moderna; 4| determinar cuidadosamente os problemas internos 

da arquitectura;

Neste congresso, que se realizou sob a orientação do arquitecto Ernst 

May (fig.43), foram apresentadas cinco palestras: a primeira por May sobre o 

Existenzminimum (ideia racionalista de um espaço mínimo onde o ser humano 

poderia viver eficientemente); a segunda por Walter Gropius, apesar de não ter 

comparecido e a sua palestra ter sido lida por Giedion, sobre “A base sociológica 

da habitação mínima” (GROPIUS,1930); a terceira por Victor Bourgeois, a quarta 

por Hans Schmidt onde este destacou a importância de unificar e simplificar as 

normas de construção para assim se obter habitações economicamente mais 

acessíveis, e por último a quinta palestra feita por Le Corbusier, onde este por 

motivos da sua tornê, de palestras no Brasil, Uruguai e Argentina, também não 

pode estar presente, tendo então, a sua palestra de título “Revisão e modificação 

dos regulamentos existentes”, mais tarde reformulada pela imprensa para “Análise 

dos elementos-chave do problema da habitação mínima”, sido lida por seu primo 

Pierre Jeanneret. Com esta palestra:



FIGURA 44 | Die Wohnung für das Existenzminimum
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(...)“Le Corbusier describía la vivienda como “una secuencia regular de funciones 

definidas”, un “fenómeno de tráfico” el cual debe ser expresado por la “moderna 

ciencia de la arquitectura” de manera “exacta”, y enfatizaba la estrategia 

arquitectónica que recomendaba: el ya familiar “esqueleto estructural, con planta y 

fachada libre”(...) (LE CORBUSIER, 1930).

Durante este CIAM, foi também inaugurada a exposição de Mart Stam, com 

projectos de arquitectos europeus, onde mais tarde foram publicados pelo CIAM 

em 1930 no livro “Die Wohnung für das Existenzminimum” (fig.44), e foram ainda 

definidos três corpos do CIAM: 

1| O Congresso ou Assembleia Suprema do Membros; 

2| O CIRPAC - Comitê Internacional para a resolução dos problemas da 

Arquitectura Contemporânea - escolhidos pelo Congresso; 

3| As comissões e os grupos de trabalho que deviam lidar com determinados 

problemas, com a colaboração de especialistas.

Em suma, estes dois congressos foram bastante benéficos para todos, pois 

foram os grandes motivadores de discussões e de descobertas insólitas, na procura 

da habitação mínima, originando fortes impactos quer a nível estético, cultural 

e social deste período. É que tal como profere De Fusco “Os seus objectivos 

eram: formular o problema arquitectónico contemporâneo; apresentar a ideia 

arquitectónica moderna; fazer essa ideia penetrar nos círculos técnicos, económicos 

e sociais; zelar pela solução do problema da arquitectura.”(DE FUSCO, 1994:264)

Hoje em dia, o mínimo tem-se destacado cada vez mais nas habitações, 

pois o facto de vivermos numa grande conjuntura económica mundial, não nos 

tira este desejo de nos sentirmos confortáveis nem bem acolhidos em qualquer 

tipo de habitação que nos encontremos. Tal e qual como nunca nos vai tirar a 

vontade de ter um lar próprio mesmo que isso obrigue a algumas adaptações e ou 

condicionalismos, onde podemos descansar, comer, estudar, dormir e desenvolver 

família. 



FIGURA 45 |Charles Edouard Jeanneret

FIGURA 46 | Le Modulor (1942)
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Procurar e obter uma habitação saudável e de preferência com o mínimo 

de gastos possíveis, é cada vez mais o objectivo de cada um, podendo-se discutir 

a problemática das áreas excessivas que se praticam em muitas construções. É 

importante definir mínimos técnicos de salubridade, bem como  o uso do percentil 

5 e 95 da Ergonomia[16], designando os mínimos espaciais, para que deste modo 

não se ultrapassassem os limites impraticáveis.

De entre muitos arquitectos, que ganharam importância no séc. XX: na 

arquitectura e no urbanismo moderno, destacamos, conforme já exposto, Le 

Corbusier e Mies van Der Rohe.

Um dos principais representantes da arquitectura e do urbanismo moderno 

foi Charles Edouard Jeanneret (fig.45), mais conhecido por Le Corbusier (nome  

adoptado posteriormente). Nasceu a 6 de Outubro de 1887, em La Chaux-de-Fonds, 

Suiça e faleceu a 27 de Agosto de 1965, em Roquebrune-Cap-Martin, em França. 

O Arquitecto franco-suíço foi um dos principais representantes da arquitectura 

e do urbanismo moderno. Contribuiu para o desenvolvimento do conceito da 

célula (1914), associada ao estudo da habitação económica; introduziu estudos 

baseados em proporções métricas, com o seu “modulor” (1942)[17] (fig.46); com 

estudos fundamentados na matemática, como a secção áurea e a série de 

fibonacci, por criar a Unité d’Habitacion (1920), no desenho urbano, como por 

exemplo no plano de Barcelona de Ildefons Cerdá (1815-1876) e no plano da La 

Ville Radieuse (1924).

Corbusier introduziu na arquitectura um conjunto de novos princípios 

arquitectónicos. São cinco, os pontos para uma nova arquitectura: 

1| suspensão de edifícios assentes em pilotis - pilares cilíndricos colocados 

livremente em relação à planta, no qual a zona terrea das construções fica livre de 

forma a transforma-lo numa extensão do espaço externo; 

16 A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e outros elementos de um 
sistema, que aplica teorias princípios, dados e métodos com a finalidade de optimizar o bem-estar 
do ser Humano.
17 Medida universal e harmónica, que tem como base as dimensões da figura humana e a 
medida de ouro, nas suas relações com o espaço ambiente doméstico e urbano.



FIGURA 47 | Unidade Habitacional de Marselha

FIGURA 48 | Várias perspectivas do edifício
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2| utilização de grandes aberturas nas fachadas -  janelas no sentido 

horizontal, proporcionando um maior aproveitamento da entrada de luz natural, 

constante e homogénea; 

3|fachada de composição livre - a disposição das aberturas na fachada 

é independente da configuração do edifício, ou seja, a fachada é liberta de 

elementos estruturais; 

4|  transformação das coberturas em terraços/jardim - evitando as 

coberturas tradicionais, libertando o solo de usos particlurares; 

5|planta livre da estrutura - precupação com os aspectos de circulação e 

de divisão interior, denominada de “promenade arquitectural”, de froma a que as 

paredes divisórias sejam independentes da configuração estrutural, para que não 

possuam funções de sustentação do edifício. Os espaços podem ser dinámicos, 

invulgares e indecifráveis, estando presente o factor surpresa.

Obras representativas do seu percurso:

1905 - Villa Fallet, La Chaux-de-Fonds, Suiça;
1912 - Villa Jeanneret-Perret, Suiça;
1916 - Villa Schwob, Suiça;
1923 - Villa La Roche / Villa Jeanneret, Paris, França;
1924 - La maison du Lac, Genebra, Suiça;
1926 - Villa Cook, Boulogne-sur-Seine, França;
1927 - Weissenhof Siedlung, Estugarda, Alemanha;
1928 - Villa Savoye, Poissy-sur-Seine, França;
1929 - Armée du Salut, Cité de Refuge, Paris, França;
1930 - Pavillon Suisse, Cité Universitaire, Paris, França;
1932 - Edifício Le Corbusier, Genebra, Suiça;
1933 - Tsentrosoyuz, Moscovo, URSS;
1947-1952 - Unité d’Habitation, Marselha, França; (fig.47) e (fig.48)
1949 - Usine Claude et Duval, Saint-Dié-des-Vosges, França;
1950-1955 - Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, França;
1951 - Cabanon de vacances, Roquebrune-Cap-Martin, França;
1952-1959 - Edifícios em Chandigarh, Índia;
1953 - Maison du Brésil, Cité Universitaire, Paris, França;
1956 - Unité d’Habitation de Briey en Forêt, Briey en Forêt, França;
1957-1960 - Convento Sainte-Marie de La Tourette, Lyon, França;
1958 - Pavillon Philips, Bruxelas, Bélgica;
1960 - Unité d’Habitation de Firminy, Firminy, França;
1961 - Carpenter Center for the Visual Arts, Universidade de Harvard, 
Cambridge, Massachusetts;



FIGURA 49 | Organização das tipologias, Corte

FIGURA 50 | Cobertura do edifício
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O caso que iremos abordar, é a Unité d’Habitacion, a Unidade Habitacional 

de Marselha, por todos os princípios mínimos e de valorização subjacentes ao 

projecto:

Arquitecto: Le Corbusier;

Localização: Marselha, França;

Data: 1947-1952;

Dimensões: 140m x 24m x 56m;

Andares: 18 pisos, com 374 habitações;

Orientação Solar: norte-sul;

Tipo de Edifício: Habitação Multifamiliar;

Sistema Construtivo: Bloco sobre pilotis;

Materiais Construtivos: Betão armado e vidro;

Estilo: Modernismo;

Funções: Comércio, Serviços, Habitação e Lazer.

A Unidade Habitacional de Marselha (1947-1953), foi o primeiro projecto 

de grande escala de Le Corbusier, sendo uma tentativa de resposta a uma 

crise habitacional, gerada após a II guerra Mundial (1939-1945), tempos em 

que a destruição se fazia sentir por todo o território, onde muitas famílias viviam 

desalojadas e outras em situações bastante precárias. O projecto caracteriza-se 

como um bloco sólido assente em pilotis, que possui 24m de largura por 140m 

de comprimento e 56m de altura e pretende acomodar 1.600 habitantes. É 

dividido em 18 andares, com 374 habitações de variadas tipologias (fig.49). Os 

apartamentos podem acomodar desde uma pessoa ou famílias mais numerosas. 

É no terceiro e quarto piso que existem os escritórios, o restaurante e a livraria, bem 

como no sétimo e oitavo, devido ao pé direito duplo, que existe a área comercial, 

os estúdios e pontos de encontro. A unidade de habitação caracteriza-se pela 

presença de diferentes funções num mesmo edifício, sejam elas de caracteristicas 

privadas ou comuns, aspecto inovador para a época. Uma espécie de cidade 

em altura era proposta como forma de responder à gravíssima falta de habitação.

 

O edifício ganha intensidade quando Corbusier decide transformar a 

cobertura num terraço jardim, com uma pista de corrida, um ginásio, uma piscina 

e a escola para filhos dos moradores. A Unité d’habitacion torna-se assim, uma 

cidade dentro de outra cidade, mostrando-se um espaço habitacional, optimizado, 

funcional e flexível para todos os moradores (fig.50).



FIGURA 51 | Organização Interna, Corte e Planta
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 A unidade habitacional de Marselha afastou-se da ideia de fachada 

branca de Corbusier, sendo construída a partir de betão armado e com diferentes 

cores, destacando assim as diferentes unidades residenciais, fazendo com que 

estas fossem autónomas umas das outras. Mas o aspecto mais interessante deste 

projecto é a organização das tipologias, diferente da maioria dos projectos. 

Organizam-se em corredores centrais, (um em cada três andares), havendo 

supressão de corredores e consequente espaço desnecessário, as habitações 

encontram-se distribuidas ao longo dos corredores, onde cada habitação tem 

cota dupla, onde umas se desenvolvem da cota de entrada para baixo e outras 

da cota de entrada para cima, quase como que se duas peças se encaixassem 

em torno do acesso às habitações (fig.51).

Ao estreitar as habitações bem como dando-lhes dupla altura, Corbusier 

consegue colocar no edifício mais unidades habitacionais, aproveitando ao 

máximo a área disponível, e conseguindo ainda criar em cada extremo das 

habitações, voltadas para leste e oeste, espaços protegidos por um brise-soleil, 

permitindo a ventilação cruzada ao longo de todo o espaço, compensando as 

tais plantas longas e estreitas.

Ou seja, a Unidade Habitacional de Marselha constitui-se como um dos 

mais importantes projectos de Le Corbusier, com uma resposta inovadora para um 

edifício residencial, e que se tornou um exemplo para a arquitectura de habitação 

em todo o mundo.



FIGURA 52 | Ludwig Mies van der Rohe

FIGURA 53 |Máxima defendida por Mies
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Outro arquitecto escolhido e que representou grande influência quer no 

movimento moderno quer no conceito de mínimo, foi Ludwig Mies van der Rohe 

(fig.52). Nasceu a 27 de Março de 1886 em Aachen, Alemanha e faleceu a 17 de 

Agosto de 1969 em Chicago, Estados Unidos. O arquitecto alemão naturalizado 

americano, foi professor na Bauhaus e fez-se notar na arquitectura pelo seu 

racionalismo e pela sofisticação: “A arquitectura começa quando a técnica é 

superada.”(MIES VAN DER ROHE), e foi nesta racionalidade que procurou afinar a 

forma para a conveniência imposta pelo lugar, segundo o conceito de mínimo. “A 

forma não é a finalidade da nossa obra mas apenas o resultado.” (MIES VAN DER 

ROHE)

É através da sua obra, que Mies defende a ideia de “less is more” (menos 

é mais), ou seja, quanto menos ornamentada e complexa a obra, melhor será a 

sua utilização e compreensão por parte dos observadores e utilizadores (fig.53). 

No que diz respeito aos seus edifícios, ao nível dos sistemas construtivos, utilizou 

materiais modernos, como o aço e o vidro, concebendo assim espaços de extrema 

elegância. Os primeiros projetos alicerçados nestes propósitos, apresentam 

uma planta totalmente racional, com espaços livres e definidos por móveis e ou 

divisórias, sendo muito admirados embora pouco construídos. Devido a este facto, 

Mies van der Rohe adaptou-se e começou a elaborar projectos mais próximos da 

realidade alemã, explorando materiais construtivos mais tradicionais, repletos de 

precisão e técnica. Apresentam-se obras desenvolvidas por Mies:

1927 - Weissenhof Siedlung, Estugarda, Alemanha;

1928-1930 - Museu Haus Lange e Haus Esters, Krefeld, Alemanha;

1928-1929 - Pavilhao de Barcelona, Barcelona, Espanha;

1929-1930 - Casa Tugendhat, Brno, República Checa;

1950-1956 - Crown Hall, Chicago, E.U.A.;

1949 - Promontory Apartments, Chicago, E.U.A.;

1949-1951 - Lake Shore Drive, Michigan, E.U.A.;

1946-1951 - Casa Farnsworth, Chicago, E.U.A.;

1951-1952 - Casa Núcleo, Projecto Teórico sobre habitação Essencial;

1952-1954 - Hall de convenções, Chicago, E.U.A.;

1953 - Museu de Belas Artes, Houston, E.U.A.;

1957-1960 - Sede Companhia Bacardi, Cuba;

1958 - Seagram, Nova Iorque, E.U.A.;

1959 - Consulado Americano, São Paulo, Brasil;



FIGURA 54 | Perspectivas - Casa Núcleo

FIGURA 55 | Esquiços - Casa Núcleo
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1960-1963- Museu Georg Schäfer, Schweinfurt, Alemanha;

1960-1974 - Dirksen Federal Building / Kluczynski Federal Building, Chicago, 

E.U.A.;

1962-1968 - Nova Galeria Nacional, Berlim, Alemanha;

1964 - Highfield House Condominium / One charles Center, Baltimore, E.U.A.;

1967-1969 - Toronto-Dominion Centre (TDC), Toronto, Canadá;

1968 - Neue National Galerie, Berlim, Alemanha;

1971-1973 - Edifício da IBM, Chicago, E.U.A.;

1972 - Martin Luther King Jr. Memorial Library , Washington DC, E.U.A.;

O caso de estudo de Mies van der Rohe escolhido para ser abordado, foi a 

Casa Núcleo (1951-1952) (fig.54), devido ao paralelismo com o nosso tema.

Arquitecto: Mies van der Rohe e Myron Goldsmith;

Localização: Não Construido;

Data: 1951-1952;

Dimensões: 14,6304m x 14,6304m

Andares: 1 de 3,048m de altura;

 Tipo de Edifício: Habitação Unifamiliar;

Sistema Construtivo: Bloco sobre pilotis;

Materiais Construtivos: Estrutura de aço, caixa de vidro;

Estilo: Modernismo;

Função: Habitação;

A Casa Núcleo, (fig.55) é um projecto teórico sobre habitação mínima, 

onde Mies apresentou interesse com Myron Goldsmith[18] e alguns alunos, para 

desenvolver o projecto como pesquisa pessoal. O facto de não haver cliente 

nem condicionantes funcionais, a equipa de trabalho formada por Mies teve a 

hipótese de testar novas ideias, para assim encontrar soluções para os problemas 

da habitação.

“O mínimo uso de partições no qual o conceito de ‘Pavilhão de Vão Livre’ se baseia 

realmente representaria um grande desafio para uma casa unifamiliar, já que 

este programa exige mais privacidade entre diferentes atividades e habitantes.” 

(COLOMBO;2011)

18 Colaborador e ex-aluno de Mies van der Rohe, foi um arquitecto e designer americano, 
(1918-1996).



FIGURA 56| Detalhes - Casa Núcleo

FIGURA 57| Planta - Casa Núcleo
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O projecto consistiu então, em desenvolver uma só habitação, num 

quadrado com os seus limites envidraçados, logo, aberta para toda a sua 

envolvente, existindo apenas 4 pilares exteriores, que em vez de se situarem 

nos cantos do quadrado encontravam-se a meio de cada um dos lados do 

quadrado, sustentando a cobertura plana e demonstrando assim a sua leveza e 

a continuidade do espaço (fig.56). O seu interior era vazio, completamente amplo 

e pronto para ser organizado, mas sem paredes, obrigando a que o mobiliário e 

a decoração desempenhassem, o papel de estruturar, definir, escolher e dividir 

os diferentes espaços habitacionais. Devido à funcionalidade e flexibilidade do 

espaço, essas divisórias criadas podiam a qualquer momento ser novamente 

reorganizadas, consoante as necessidades do momento e do utilizador. Todas estas 

características  fizeram com que a casa núcleo servisse para diferentes locais, bem 

como para diferentes famílias (fig.57).

“A diferencia de los espacios exentos de pilares de épocas anteriores (que por 

lo general respondían a los requesitos de una única función y tenían un carácter 

espacial propio), los edificios de planta libre de Mies van der Rohe adquieren 

un significado totalmente distinto mediante la introducción de elementos no 

estructurales dispuestos con libertad. En esos edificios la estructura primaria (la 

envoltura) se expresa claramente y queda diferenciada de la estructura secundaria 

(los elementos que definen el espacio). (GENARI, 2006-2007;15)

Consideramos que o presente projecto foi importante na carreira de 

Mies van der Rohe, pela introdução do vão livre com o mínimo de apoios. Este 

princípio, tanto funcional como conceptual, foi introduzido em inúmeros projectos 

que se seguiram, (...)A Casa Núcleo tornou-se um projecto original na carreira de 

Mies van der Rohe por introduzir o pavilhão de vão livre com planta quadrada 

e mínimo número de apoios. (...) Eles são o Hall de Convenções em Chicago 

(1952-1954), (...), a Sede da Companhia Bacardi em Cuba (1957-1960), o Museu 

Georg Schäfer (1960-1963) ,e a Nova Galeria Nacional em Berlim (1962-1968) (...) 

Desta forma, todos esses projetos encomendados por clientes encontram sua 

expressão inicial no projeto teórico para a Casa Núcleo.”(…) (COLOMBO;2011). 

Tal como demonstra esta passagem textual, os conceitos criados na Casa Núcleo, 

influenciaram de forma positiva os projectos realizados após este estudo que, 

mesmo não saindo do papel, pode ser considerado uma alternativa de expansão 

aos limites estabelecidos, colocando a arquitectura num frente a frente no  que 

diz respeito aos seus ideais.
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“Deben realizarse todos los esfuerzos posibles y necessários para resolver el problema 

de la vivenda mínima adaptando a nuestra época, de modo que pueda ofrecerce a 

todo el mundo habitación a un precio de alquiler aequible. Una oportuna reducción 

de las superfícies, tal como exigen las actuales condiciones económicas, no debe 

necessariamente conducir a peores condiciones de habitabilidade. La Wohnkultur 

a pesar de la reducciones, sino que surja de princípios profundos y vitales” (KLEIN, 

1928).



FIGURA 58 | Funcionalidaade habitacional
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1.3 | FUNCIONALIDADE | HABITAÇÃO MÍNIMA FUNCIONAL

“funcionalidade s.f. qualidade de funcional; funcionalismo ETIM funcional + -i- +-dade 

(...) “(DICIONÁRIO HOUAISS, 2003:1819)

“funcionalismo s.m. (...) 3 ARQ DES.IND no inicio do sXX, movimento que enfatiza o uso dos 

materiais modernos (concreto, vidro, aço, plástico etc.), esp. quanto à funcionalidade 

do espaço e dos objectos, e que encara o projecto como a realização directa de 

exigências materiais, devendo atender às necessidades humanas de identificar o 

efeito estético com essa funcinaliadde; modernismo [na Arquitectura, o movimento 

divide-se em duas correntes opostas: a de tendência racionalista ou internacional 

e a de tendência orgânica.] 3.1  ARQ DES.IND doutrinas e práticas associadas a 

esse movimento 4 ARQ DES.IND m.q. FUNCIONALIDADE (...)” (DICIONÁRIO HOUAISS, 

2003:1819)



FIGURA 59 | Odessa, Ucrânia

FIGURA 60 | Siedlung Lindenhof, Berlim
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Alexander Klein foi dos teóricos da arquitectura que mais se destinguiu no 

estudo sobre o conceito de habitação mínima. Como tal, pareceu-nos importante 

reflectir sobre os seus estudos e capacidade que os mesmos têm de nos ajudar na 

concepção de uma habitação.

Alexander Klein nasceu na Ucrânia, mais propriamente em Odessa (fig.59), 

em 1879 e faleceu em Nova Iorque, em 1961. Era judeu e foi estudante de 

engenharia e de arquitectura, na Rússia, sendo influenciado por uma tradição 

neoclássica de São Petersburgo, com formação em Belas-Artes, na simetria no 

equilíbrio e na ortodoxia. 

Em 1918, antes de emigrar para a Alemanha, foi convidado juntamente 

com outros arquitectos de nome, para fazer parte de um projecto de um bairro 

residencial da Siedlung Lindenhof em Berlim (1918-1919) (fig.60). Muda-se então 

para Berlim em 1920, onde ficou conhecido como o “Pai do Funcionalismo”, 

abandonando assim a Rússia após a revolução de 1917. Coincidindo no preciso 

momento em que na Alemanha, o movimento expressionista era substituído pela 

Neue Sachlichkeit (Nova Objectividade), Klein não teve hipótese de estabelecer 

contacto ou de ser influenciado pelo expressionismo, visto que tinha chegado 

no seu fim. A nova ideologia da Neue Sachlichkeit tal como refere no seu livro: 

“vivienda mínima:1906-1957“, “(...)proponía denunciar con objectividade y 

realismo las dificiles condiciones de vida, los contrastes y las injusticias presentes en 

la sociedade alemana tras la guerra terminada en 1918.(...) (KLEIN, 1980:29).

A arquitectura, tal como todos os seus agentes envolvidos, enfrentaram 

grandes problemas com desenvolvimento tecnológico, industrial e urbano, 

sentindo uma enorme necessidade em se adaptar, a uma renovação radical em 

torno do seu trabalho, devido à realidade económica e social contemporânea. A 

aceitação de um novo ideal  levou à convicção de que tudo devia de responder 

com formas artísticas radicalmente novas e completamente desprendidas de 

tradições passadas. Mas como era de prever, o expressionismo deixou marcas 

visiveis nos arquitectos alemães que o viveram, fazendo com que condicionasse 

todo o desenvolvimento em grande parte do primeiro período de transição, como 

por exemplo em edifícios com volumes bem definidos e em edifícios com fachadas 

em vidro.



FIGURA 61 | Alexander Klein

FIGURA 62 | Destruição pós-guerra
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Posto isto, bem como pela dificuldade de adaptação a um país com 

uma realidade bastante distinta do que até então estava habituado, Alexander 

Klein, (fig.61) teve de certa forma a necessidade de viver protegido, mantendo-

se afastado do grupo de racionalistas que na altura tentava levar adiante a 

implementação da nova arquitectura. 

É de salientar que: “(...)los esfuerzos dirigidos a la producción de vivendas 

a bajo coste y la conseguiente necessidade de renovar las tipologias de vivenda 

planteando modelos más pequeños y funcionales hicieron ganar en credibilidade 

y prestigio al grupo de arquitectos que propugnaban la nueva arquitectura(...)” 

(KLEIN, 1980:31), conseguindo assim ganhar força e a confiança de muitos 

intervenientes responsáveis desta área.

 Klein trabalhou sobre os problemas económicos e tipológicos inerentes à 

construção de habitação bem como exerceu funções de gestão e investigação em 

organismos estatais como a RFG, Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit 

im Bau- und Wohnungswesen (Sociedade Estatal para a investigação sobre a 

economia da construção da habitação), fundada em 1927, para o desenvolvimento 

de tecnologia para a habitação económica).

Para conseguir encontrar uma habitação num contexto de escassez de 

recursos no que toca a qualidade e a quantidade numa Alemanha pós-guerra 

(fig.62), o foco da instituição era produzir habitação de baixo custo e mudar as 

tipologias habitacionais para menores e mais funcionais. Assim sendo, Klein partiu 

de uma abordagem científica da problemática da habitação mínima, com uma 

metodologia racional de projecto e com procedimentos de controle.

Os seus estudos inserem-se no contexto de desenvolvimento entre as 

décadas de 1920 e 1930, da Nova Objectividade e do Racionalismo, onde 

investigou sobre projecto e construção com as condicionantes económicas e sob 

as novas necessidades sociais.



FIGURA 63 | Estudos tipológicos

FIGURA 64 | Estudos tipológicos de mesma área
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Temas como, análises tipológicas habitacionais, elaboração de padrões 

tanto de edifícios como urbanos, questões de orientação solar, ventilação 

e experiencias da coordenação modular foram objectos de pesquisa. A 

experimentação e a concepção standard como garantia de mínimo, não só 

quantitativo como também qualitativo orientou a pesquisa e a produção da 

habitação neste período (fig.63) e (fig.64). 

Adepto de uma concepção racionalista, Alexander Klein atribui à 

habitação a função de refúgio frente às condições e conflitos da cidade. E tal 

como houve uma linha de pensamento nas actividades do Movimento Moderno 

em busca de uma metodologia científica objectiva, Klein pegou nessa mesma 

linha orientadora e desenvolveu um método objectivo referente à valoração dos 

problemas funcionais e económicos da habitação, publicando-o assim, em 1928, 

com o título de Grundrissbildung und Raumgestaltung von Kleinwohnungen und 

neue Auswertungsmethoden (Elaboração de plantas e configuração de espaços 

de pequenas habitações, e novos métodos de valoração). Segundo o estudo 

apresentado, o método compunha-se em três operações:

1| Análise preliminar de projectos mediante um questionário, englobando 

dados dimensionais, físicos e funcionais da habitação. Os resultados foram 

classificados, correspondendo a uma primeira valoração comparativa da eficácia 

da habitação, partindo de três coeficientes: 

- Betteffekt: relação entre superfície construída e número de camas;

- Nutzeffekt: relação entre superfície útil e superfície construída; 

- Wohneffekt: relação entre as zonas de permanência prolongada e 

superfície construída.

2| Analise preliminar gráfica mediante a redução de projectos da mesma 

escala, permitindo a confrontação de soluções diferentes para programas 

homogéneos, mediante alguns parâmetros dimensionais.



FIGURA 65 | Estudos, Circulação

FIGURA 67 | Estudos, Relação de compartimentos

FIGURA 66 | Estudos, Mobiliário
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3 | Método gráfico que permitia a avaliação da configuração da planta 

em termos de aproveitamento da superfície através do estudo das circulações 

e disposição das passagens e aberturas, a concentração de superfícies livres 

de mobiliário, as sombras projectadas, as relações geométricas em planta, a 

disposição das paredes interiores, assim como a interferência desses elementos na 

funcionalidade do espaço, que segundo Klein era o mais importante.

“Mediante estas representaciones, (...) es possible valorar la idoneidade de una 

planta antes de su ejecucion. Así por ejemplo, recorridos de circulación breves pero 

intrincados ocasionam un desgaste de energías físicas (...), los cruces de circulaciones 

impossiblitan el desarrollo simultâneo y sin interferências de las principales actividades 

que se realizan en la vivenda: cocinar-comer, dormir-lavarse, trabajar-descansar. Los 

espacios de comunicación demasiado grandes y los recorridos demasiado largos 

que se derivan de una desfavorable distribución de la planta provocan un aumento 

de la superfície.” (KLEIN, 1980:33)

 Klein considerava então que a utilidade deste método consistia na 

possibilidade de redução da superfície, mantendo o controle da qualidade em 

termos de aproveitamento e habitabilidade. A manutenção de níveis de qualidade 

pressupunha que a redução do padrão dimensional da habitação correspondia a 

um aumento dos benefícios e equipamentos disponíveis. A partir da avaliação, a 

redução dos padrões dimensionais seria justificável na medida em que a economia 

correspondente fosse suficiente para atender a um número consideravelmente 

maior de famílias carentes de habitação ou vivendo em condições impróprias. O 

método foi desenvolvido não apenas para avaliar projectos existentes mas para 

também funcionar como um mecanismo de controle e apoio durante a etapa de 

projecto. (fig.65), (fig.66) e (fig.67).
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“A arquitectura é o meio mais simples de articular tempo e espaço, de modular a 

realidade de fazer sonhar. Não se trata somente de articulação e de modelação 

plásticas, expressão de uma beleza fugaz, mas de modulação influenciável, que se 

inscreve na curva eterna dos desejos humanos e do progresso na realização desses 

desejos. A arquitectura de amanha será, portanto, um meio de agir. O complexo 

arquitectónico será passível de modificação. O seu aspecto pode mudar em parte 

ou totalmente, segundo a vontade dos seus habitantes.” (GILLES, 1958).



FIGURA 68 | Flexibilidade do espaço
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1.4  | FLEXIBILIDADE | HABITAÇÃO FLEXÍVEL

“flexibilidade s.f. 1 qualidade do que é flexível, maleável  2 facilidade e ligeireza de 

movimentos; agilidade, elasticidade, elegância  3  propriedade do que é dócil no 

manejo; maleabilidade (...)” (DICIONÁRIO HOUAISS, 2003: p.1759)



FIGURA 69 | Apartamento mínimo, Graham Hill I

FIGURA 70 | Apartamento mínimo, Graham Hill II
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A flexibilidade é um termo que está relacionado com diferentes campos 

do conhecimento e apresenta variadas interpretações. A palavra flexível leva-

nos a pensar em algo que muda, algo que se encontra estável, mas contrário a 

estático, dá uma sensação de movimento. Há duas conotações assumidas pelos 

vários campos do conhecimento sobre a flexibilidade: inicial ou conceptual, que 

diz respeito à fase de projecto; permanente ou contínua, que se refere ao período 

de uso (fig.69). 

A implementação do conceito de flexibilidade na arquitectura do séc. 

XX, está associada a toda a crise envolvida do pós guerra, onde se começou 

a contestar a produção habitacional colectiva em série, fazendo com que se 

procurasse dar resposta às necessidades dos moradores, tornando a habitação 

acessível e adequada a todos.

O conceito de flexibilidade está associado à polivalência e mutação 

dos espaços habitacionais, assim sendo o seu desenvolvimento está ligado à 

necessidade de responder às carências do programa habitacional, que se 

encontra em contínua mutação, e modificação constante da sociedade e do 

homem. O conceito tem sido estudado por vários arquitectos, na procura de 

soluções mais flexíveis dos espaços para habitar, reflectindo a vontade de criar 

habitações que atendam às demandas da realidade actual.

“a construção flexível não é por esta ser flexível mas porque a vida que se desenvolve 

no seu interior é flexível” (SCHMIDT, 1978:12)

A flexibilização na habitação vem defender uma maior abertura a novos 

desenhos que permitam uma maior adaptação do espaço doméstico para os 

seus habitantes. Quando um arquitecto cria uma habitação com as áreas mínimas 

com base no REGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) produz, de 

facto, o protótipo de uma casa mínima (fig.70).



FIGURA 71 | Apartamento mínimo, Graham Hill III

FIGURA 72 | Apartamento mínimo, Graham Hill IV
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No entanto, como acontece na maioria dos casos, as habitações não são 

pensadas com criatividade, resultando em projectos rígidos e desinteressantes 

que não revelam grande preocupação com a variedade de padrões de uso e 

diversidade de modos de vida. 

Neste contexto, a flexibilidade das habitações é considerado um caminho 

a seguir na procura da satisfação das necessidades dos utentes. As habitações 

devem adaptar-se aos moradores, logo as tecnologias de construção devem 

ser flexíveis e mutáveis, com a capacidade de se adaptar às exigências do uso 

humano (fig.71). 

A finalidade é implementar a possibilidade de escolha dos utentes, no 

sentido da habitação ser um processo de desenvolvimento e de modificação 

contínuo, a flexibilidade passa então a ser uma tentativa de anular a contradição 

entre o carácter estático do edifício e o processo dinâmico do habitar, assim 

sendo a realidade da obra finalizada, não é uma solução acabada, mas sim uma 

solução que se encontra em constante redefinição. “A habitação é volátil, sujeita 

a uma variedade completa de mudanças cíclicas, não-cíclicas e tendências, e se 

não é capaz de responder a estas mudanças, ela torna-se no melhor dos casos, 

insatisfatória, no pior, obsolescente.” (SCHNEIDER, TILL, 2007:35)

O projectar segundo parâmetros de flexibilidade, requer o conhecimento de 

múltiplos estados, tanto possíveis, como prováveis, pois a flexibilidade não consegue 

de forma alguma prever modificações necessárias nos espaços construidos, sendo 

que em muitos casos até esse conhecimento necessário é ultrapassado, gerando 

situações completamente inesperadas (fig.72).

Este conceito, associado à produção de habitação tem levado a variadas  

interpretações por parte dos seus intervenientes, pois o espaço físico da habitação 

provém da implementação de estratégias projectuais, no que diz respeito ao 

espaço em si ou até ao próprios processos construtivos nele presentes.



FIGURA 73 | Flexibilidade segundo alguns autores
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Dado isto e segundo um artigo do Infohabitar (Estratégias de Flexibilidade 

na Arquitectura Doméstica Holandesa, artigo de Rita Abreu e Teresa Heitor), diz-

nos que podemos identificar cinco tipo de estratégias de flexibilidade: 

1| Conversão – por alteração na configuração espacial do fogo;

2| Polivalência – sem alteração na configuração espacial do fogo;

3| Expansão – por alteração dos limites do fogo, horizontal ou vertical;

4| Multifuncionalidade – por adaptação do espaço a vários usos;

5| Diversidade – pela variedade tipológica conjugada num edifício.

Para além destes cinco pontos estratégicos de flexibilidade, podemos também 

referir que existem vários motivos para a criação de flexibilidade na habitação, 

nomeadamente: a mobilidade da população; a mudança da composição social; 

as dinâmicas familiares; dificuldades económicas; aproveitamento de espaços; 

remodelações; problemas físicos; entre outros. Todos estes motivos conduzem 

muitas vezes a que um edifício se torne social e funcionalmente desajustado antes 

de se tornar incapaz. 

Como não é possível prever todas as exigências e mudanças nos hábitos 

quotidianos, a flexibilidade vem alargar o leque de respostas aos mais variados 

propósitos espaciais e modos de vida do ser Humano.

Por norma, a abundância de espaço nas habitações proporciona a 

facilidade de flexibilização, sendo possível uma maior diversidade de usos nesse 

espaço, considerando-se que quanto maior for a habitação mais flexível é. No 

entanto, o nosso trabalho debruça-se sobre a habitação mínima, onde os espaços 

tendem a ser mais pequeno e ou reduzidos, então a flexibilidade torna-se num 

conceito ainda mais difícil de implementar. Neste contexto, é importante a pesquisa 

de soluções e estratégias que possam ser adoptadas numa habitação de carácter 

mínimo, procurando satisfazer as necessidades do ser humano (fig. 73).





CAPÍTULO II
A HABITAÇÃO MÍNIMA: CONTEXTO(S) 
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2 | A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL

“Toda a obra que deva perdurar tem de ser edificada com observância das leis 

da estática e conhecimento da qualidade dos materiais que nela se empregam; 

e onde quer que haja desprezo ou ignorância destas condições, logo a matéria se 

vinga prejudicando o trabalho do Homem ou escarnecendo da sua inépcia. Mas, 

na construção da casa que nos servirá de moradia, não basta respeitar com rigor o 

que a ciência apura e prescreve em matéria de conta, peso e medida. A segurança 

aqui é como certas virtudes que têm o dom de despertar e atrair outras qualidades 

simpáticas que as vêm reforçar. À estabilidade que o cálculo matemático garante, 

devemos nós generosamente acrescentar a margem de largureza que reforça a 

segurança e lhe dá propriedades de duração. A isto chamamos edificar com 

SOLIDEZ.” (LINO, 2007:21)



FIGURA 74 | Áreas habitacionais
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2.1 | FUNÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ÁREAS DE HABITAÇÃO

 A habitação é um espaço dominante da arquitectura, pois é nela que se 

gera uma relação de uso, convívio e bem estar do ser humano. É aqui que todas 

as condições têm que estar reunidas na sua plenitude, tendo em conta as funções 

e as actividades, o tamanho dos espaços e as dimensões do mobiliário, para assim 

se proporcionar o desenvolvimento natural das actividades diárias de cada um.

O habitar, enquanto aspecto determinante e essencial ao ser Humano, faz 

com que haja necessidade de se estabelecer métodos quantitativos e qualitativos 

ao nível do uso do espaço, por parte do mercado de oferta pública ou privada, 

obtendo assim respostas a esta necessidade social, sendo que a oferta de 

habitação traz consigo uma série de elementos de origem demográfica, social, 

económica e cultural.



FIGURA 75 | Origem demográfica e social

FIGURA 76 | Origem económica e cultural
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Sobre estes quatro elementos estruturais, o autor, Carlos Almeida Marques 

no seu livro “Habitação - da Industria à fábrica da cidade” explica-nos as suas  

diferentes origens:

“(...)demográfica, porque se trata de pessoas e famílias com composição estruturais 

próprias, todas elas com forte implicação na caracterização social da procura;”

“(...)social, porque o conjunto de motivações, atitudes e comportamentos dos 

indivíduos e famílias para se estabelecerem, ou não, numa cidade e para aí 

projectarem um quadro de vida e de inserção urbana, é também fundamentalmente 

para a definição social da procura; a dificuldade de inserção social, nomeadamente 

no mundo do trabalho, vai condicionar fortemente a sua mobilidade residencial 

conduzindo-as para diferentes níveis de preço da promoção livre, ou para programas 

sociais de promoção social, ou ainda para o “mercado” das soluções de abrigo 

mínimo(...).” (fig. 75)

“(...)económica e administrativa, determinantes, porque a habitação é 

essencialmente um produto de mercado muito caro, do qual todos necessitamos e 

que assim nos obriga a comportar como agentes económicos que a ele pretendem 

aceder. Contudo as opções estão fortemente condicionadas pelos valores da 

oferta desse produto, pelo custo do dinheiro emprestado pelos bancos e pela 

capacidade de esforço mensal para suportar essa despesa básica, sem prejudicar 

significativamente outras exigências pessoais e sociais igualmente essenciais (...); 

essa capacidade de esforço financeiro vai ser determinante para o posicionamento 

dos indivíduos num determinado patamar da hierarquia de preços do mercado; 

os aspectos de natureza administrativa resultam das condições urbanísticas e dos 

programas públicos de fomento e apoio à habitação como bem social básico 

constitucionalmente  garantido.”

“(...)cultural ou sócio-cultural, porque depois da decisão de procurar uma casa e de 

se localizar num determinado patamar de preço, ou num determinado programa 

oficial, há uma interação dessa situação com os factores culturais que a suportam, 

face a decisão importante de comprar casa; tratam-se de condições sócio-culturais 

determinadas pela origem de nascimento, a profissão dos pais, a etnia, a religião, a 

história de vida, os laços familiares na cidade, que se traduzem depois em estilos e 

modos de vida, que vão ser determinantes para qualificar a procura em termos de 

tipologia de alojamento e sua localização.” (2012:161-162), (fig. 76)



FIGURA 77 | Tabela de Áreas Uteis - Au+Av
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A procura de habitação pelo Homem, nasce de uma necessidade básica 

de abrigo, passando depois para uma série factores de qualidade funcional, 

conforto e até de prestigio social, originando então que a habitação qualifique e 

satisfaça a qualidade de vida de cada habitante. 

João Branco Pedro, com o trabalho “Definição e Avaliação da Qualidade 

Arquitectónica Habitacional” diz-nos que: a qualidade como conceito “(...) é, de 

um modo geral, definido com a adequação das características do produto as 

necessidades dos utentes. Esta adequação pode ser verificada pela conformidade 

do produto com as especificações de qualidade aplicáveis.”, e que  “A qualidade 

residencial, de acordo com o conceito geral de qualidade, pode ser definida como 

adequação da habitação e sua envolvente às necessidades dos moradores.” 

(PEDRO, 2000:9), ou seja, a qualidade habitacional pode definir-se como um ajuste 

da habitação às necessidades dos seus habitantes.

 Assim sendo, será bastante importante perceber e conhecer uma série 

de elementos como a evolução das necessidades familiares, a modificação 

do papel da mulher na casa, a intensificação da vida activa do lar, o equilíbrio 

entre privacidade e vida de relação; as áreas úteis; bem como outros elementos 

que dificultam a “plena” concepção da habitação: como os habitantes desses 

espaços, isto é, grupos de pessoas com diferentes características devido ao número 

de elementos familiares, a relação familiar (pai, mãe, filhos), o sexo (masculino ou 

feminino), a escolaridade, a faixa etária em que se encontram (crianças, jovens, 

adultos, idosos) limitações físicas (temporárias ou permanentes), os direitos de uso, 

(moradores, visitas) entre outros.

Os elementos de definição de categoria e tipos de fogos segundo Nuno 

Portas, dividem-se em dois factores, os funcionais e os sócio-administrativos. No 

que toca aos factores funcionais temos a Área (A), que é a soma da área útil (AU 

- perímetro interior das paredes) com a área de varandas (AV - área de superfícies 

não encerradas directa com o fogo), ou seja, A=AU+AV; e o Custo (m2 de área 

bruta). Em relação aos factores sócio-administrativos temos novamente dois pontos 

a ocupação (número de pessoas num fogo) e a rentabilidade (investimento com 

diminuição de taxa de rendimento) (fig. 77).



FIGURA 78 | Lista das funções e actividades da habitação I
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Nuno Portas, na sua análise funcional, defende dois aspectos base, o 

Programa - “recolha e ordenação dos dados que permitam identificar melhor 

as necessidades familiares, tal como actualmente se materializam e nas suas 

perspectivas de evolução; quadros de exigências mínimas daí decorrentes, quer 

de objectos ou equipamentos a prever, quer de espaço necessário para o seu uso, 

a partir de dados antropométricos” e o Projecto – “exigências gerais de ambiente 

a atender na resolução das anteriores necessidades; mais particularmente, 

observam-se os níveis de áreas exigidas para os compartimentos onde se desenrola 

preferencialmente a função em estudo e criticam-se as hipóteses de localização e 

de interligação em relação a outras funções.”

É neste seguimento que vem a importância do estudo das funções e 

exigências das áreas de habitação mínimas que, aplicado ao edifício construído, 

tem como objectivo principal, adequar os seus conceitos ao utilizador, obtendo 

assim diferentes opções na produção desses mesmos espaços. 

Em relação aos mínimos de habitação, em Portugal, existe por exemplo 

o REGEU[19], onde estão estabelecidas as áreas mínimas de habitabilidade, 

contendo as exigências mínimas à qualidade habitacional, que associados a 

outros regulamentos e leis fazem com que todos os edifícios sem excepção sejam 

cumpridores das normas pré-estabelecidas.

Tal como se pretende no presente trabalho, esta aplicação tende cada vez 

mais a estar presente em projectos de arquitectura habitacional, muito causado 

pelo desenvolvimento e pela adaptação da sociedade aos dias de hoje, o 

que consequentemente obriga a uma melhor gestão de espaço e uma gestão 

económica mais cuidada, bem como uma melhor organização e restruturação 

do equilíbrio entre o privado e o não privado, atendendo a uma sociedade cada 

vez mais exigente no que toca ao seu espaço do seu lar.

19 Regulamento Geral das Edificações Urbanas



FIGURA 79 | Lista das funções e actividades da habitação II
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“Projectar é, em última análise, defender as necessidades dos utentes e, directamente, 

as do cliente público para o qual o problema número um deixa de ser a procura do 

«mais barato possível», mas sim a do «mais barato para obter certas exigências», 

desde que se enquadre numa perspectiva de desenvolvimento.” (PORTAS, 1964:102)

O estudo e a classificação das funções das habitações é um aspecto 

bastante importante em geral para a arquitectura, e em particular para os 

arquitectos e para os utilizadores, pois são estas que ajudam a definir as exigências 

e as necessidades quer dos espaços quer dos utentes. Assim sendo, Nuno Portas 

em 1969, propôs-nos dezasseis funções e actividades que ainda se mantêm nos 

dias de hoje, tal como podemos ver a seguir, na lista das funções e actividades da 

habitação, que segundo o autor, aí constam, necessidades diversas com diferentes 

fundamentos: “(...)pelo local ou equipamento que utiliza cada actividade; pelo 

lugar no ciclo diário da vida doméstica; pelos componentes da família implicados; 

pela sua natureza individual ou colectiva(...)”. (PORTAS, 1969:19)

Após reflexão sobre as funções e as actividades da habitação, (fig. 78) e 

(fig. 79), podemos dizer que estas estão directamente relacionadas ao uso dos 

espaços e às tarefas neles desenvolvidas, concluindo que as áreas mínimas de 

habitabilidade exigidas, não são tão rígidas como estão dispostas nesta lista. A 

utilização dos diferentes compartimentos podem de caso para caso variar: um 

quarto pode ser utilizado unicamente para descanso como poder ser utilizado ao 

mesmo tempo para actividades, brincadeiras para crianças, local de estudo ou 

para outra actividade qualquer, o mesmo se pode passar na sala de estar, podendo 

ser sala de estar e de jantar ao mesmo tempo, ou ainda a própria cozinha, ter o 

papel de local de confecção e ao mesmo tempo local de alimentação (pequeno 

almoço, almoço, lanche e jantar).



FIGURA 80 | Dormir

FIGURA 81 | Programa
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DORMIR, DESCANSO PESSOAL (1)

 O dormir, (fig. 80) envolve a partida estar num estado de repouso, na 

qual fica totalmente suspensa qualquer atividade consciente e de movimento 

voluntário. O dormir e o descanso são indispensáveis para melhorar a qualidade de 

vida dos seres humanos, e esta actividade desenvolve-se normalmente no quarto 

ou dormitório. Para além do descanso, de que o quarto está  automaticamente 

definido, abrange ainda actividades como o vestir e o arranjo pessoal, mas por 

vezes, o quarto pode ainda abranger actividades como o recreio, o estudo e o 

trabalho, dependendo das necessidades de cada utilizador. No que diz respeito 

às exigências das dimensões da divisão, segundo Nuno Portas, podemos observar 

a tabela do programa de equipamento, (fig. 81).



FIGURA 83 | Exigências de área

FIGURA 82 | Espaço necessário
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 “Esta idea de llevar hasta el dormitorio funciones habitualmente ajena a él es lo que 

caracteriza hoy esta estancia. Por un lado, la multiplicación de usos en las habitaciones 

es consecuencia de la aparición de nuevas ocupaciones (...) que necesitan una 

nueva ubicación, pero fundamentalmente obedece al reducido tamaño de las 

viviendas. Si bien es cierto que las grandes casas del pasado disponían de salas 

de música, bibliotecas o salitas de costura, (...) La situación actual es parecida, 

exceptuando el hecho de que a pesar de la escasez de espacio, la intimidad y 

los usos deciden la distribución de funciones. Así, es frecuente que, por pequeña 

que se ala vivienda, un dormitorio pueda contar con un segundo televisor, que una 

bicicleta estática ocupe parte del baño o de otro dormitorio mientras el ordenador 

se mueve entre la sala de estar y el dormitorio.” (ZABALBEASCOA,2011:130)

Normalmente os utilizadores destes espaços, pertencem ao núcleo familiar 

da habitação em questão, podendo cada quarto variar segundo a sua tipologia. 

No que diz respeito às exigências das zonas de descanso, estas devem estar 

providas de condições de privacidade, de Insonorização e de obscurecimento 

total, tendo no entanto vista e contacto com o exterior. 

Relativamente às exigências das áreas mínimas, elas vão variando segundo 

o tipo de quarto em questão. Em “Funções e Exigências de Áreas de Habitação” 

estão definidos 4 tipos de quartos onde: o quarto de casal  - não poderá ter menos 

de 10,5 m2, sendo desejáveis 12 m2; o quarto de filhos-duplo - não poderá ter 

menos de 9 m2, sendo desejáveis 11 m2; o quarto de filhos-singular - não poderá 

ter menos de 6 m2, sendo desejáveis os 7 m2; o quarto alcova, ou quarto interior, 

com duas camas – não poderá ter menos de 5 m2, sendo desejáveis os 6 m2; (fig. 
82) e (fig. 83).



FIGURA 85 | Alimentação

FIGURA 84 | Preparação
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ALIMENTAÇÃO, PREPARAÇÃO (2)

 A cozinha é a divisão da casa especialmente usada para a preparação 

da comida (fig. 84), podendo albergar outros espaços como a copa, a sala de 

jantar e a zona de tratamento de roupas e a despensa. Ou seja, a cozinha serve: 

para a preparação da comida, de espaço onde a família come (fig. 85), local 

de estudo, de trabalhar, zonas de receber visitas, armazenamento de alimentos e 

ainda poderá ser o local de lavagem e secagem das roupas, entre outros. 



FIGURA 86 | Seqência de operações

FIGURA 87 | Programa
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 Segundo Nuno Portas, no programa da cozinha existe uma sequência lógica 

desde a chegada dos alimentos até a arrumação de todos os utensílios, após a 

refeição. Assim sendo, refere que “A indicação da cadeia correcta de operações 

tem a maior importância não só para a configuração geral de uma cozinha como 

para a fixação do seu equipamento mínimo. Tomamos o esquema-tipo mais 

generalizadamente admitindo para a escala doméstica que, relacionada com os 

instrumentos de trabalho nos fornece um programa ordenado de equipamento.” 

(PORTAS, 1969:30) (fig. 86) e (fig. 87).

As cozinhas tiveram uma evolução significativa ao longo dos tempos, de 

acordo com as culturas e com os modos de vida que caracterizam as diferentes 

sociedades. Desde os nossos antepassados que “comer” sempre foi uma acção 

prioritária, pois caso contrário ninguém tinha sobrevivido. A forma de se cozinhar 

os alimentos partia directamente do fogo, e a forma de organização funcional da 

cozinha teve sempre esse aspecto em consideração. É a partir do séc. XIX, com o 

surgimento do forno e do fogão, que os arquitectos tiraram vantagem desse facto 

para melhorar e questionar este espaço tão necessário para a vida quotidiana. 

Posto isto, segundo a autora, Anatxu Zabalbeascoa, no livro “todo sobre la casa” 

diz-nos que: “El fogón de hierro, aparecido en 1830, supuso un gran progreso que 

permitió concentrar la fuente de calor sobre una caja de hierro sin necesidad de 

ubicarla en una chimenea abierta. Una década después, apareció la cocina 

(horno y fogón juntos) cerrada.” (ZABALBEASCOA, 2011:57)

A introdução da água, do gás bem como da electricidade na cozinha, 

através do processo de industrialização e mecanização, fez com que esta sofresse 

transformações inevitáveis, desde a substituição de muito trabalho manual até ao 

espaço mais economizado e funcional. Hoje em dia as cozinhas modernas, estão 

à partida equipadas com alguns eletrodomésticos, que o ser humano tem como 

estritamente necessários como: o forno, o microondas, o lava-louça, a máquina de 

lavar a louça, o frigorífico, os armários e a dispensa para armazenar os alimentos, 

bem como as máquinas de lavar e secar as roupas.



FIGURA 88 | Espaço necessário

FIGURA 89 | Exigências de área
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“La opción entre reducción o extensión, la automatización de las tareas domésticas, 

el silencio y la discreción de los nuevos electrodomésticos, o los nuevos materiales 

para el mobiliario de cocina la han convertido en la habitación de la casa objeto 

de mayores inversiones.(...)sumado a la progresiva reducción del tamaño de los 

apartamentos en las ciudades, ha provocado la paradoja de deshacer barreras 

históricas para recuperar la unión entre la cocina y el salón. A la falta de espacio, 

las nuevas viviendas han respondido con habitaciones polivalentes, una idea tan 

antigua como el mundo, pero mucho más practicable hoy en día. La transformación 

de la cocina en un lugar en el que los electrodomésticos propios de esta estancia 

conviven con otros como la radio, el teléfono, el televisor o el ordenador, ha 

convertido esta estancia en el centro de la vida doméstica. Por eso, a la histórica 

preocupación por los combustibles y la preferencia por los modelos compactos y 

bien aprovechados se une ahora la cuestión de la comodidad al tratar esta estancia 

como parte indisociable de la sala de estar de una casa.” (ZABALBEASCOA, 2011:75)

Segundo a análise de Nuno Portas sobre as exigências mínimas da cozinha, 

ou seja, alimentação-preparação e outras actividades que a utilizam para o 

desenvolvimento de outras funções, estabelecem-se duas hipóteses (fig. 88): 1- 

cozinha-trabalho e 2- cozinha-comer. 

No que diz respeito ao ponto 1- cozinha-trabalho, observando em simultâneo 

o quadro anterior, percebe-se que: a cozinha limitada a acções de ordem b), c), 

d) e e), tem como mínimos 4,40 m2, sendo desejáveis 5,20 m2; a cozinha completa 

de ordem a), b), c), d), e), f), com frigorifico, tem como mínimos 5,20 m2, sendo 

desejáveis 6,80 m2; em relação ao ponto 2- cozinha-comer, no seguimento anterior, 

entende-se que: a cozinha com mesa de refeição (5 pessoas), tem como mínimos 

7,60 m2, sendo desejáveis 9,00 m2; a cozinha com mesa de refeição mais zona 

de tratamento de roupas tem que ter como mínimos 8,60 m2, sendo no entanto 

desejáveis os 10 m2, com máquina de lavar ou tanque (fig. 89).



FIGURA 90 | Refeição: corrente e formal

FIGURA 91 | Programa
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ALIMENTAÇÃO: REFEIÇÕES CORRENTES (3) 

FORMAIS (4)

 

Dentro da alimentação existem dois tipos de refeição, as refeições correntes, 

que são aquelas de tipo mais informal, com necessidades mais práticas, como 

almoços sem que todos os elementos do agregado familiar estejam presentes, 

desenrolando-se assim mais pela área da cozinha ou da copa, por ser uma refeição 

mais rápida; e as refeições formais, como jantares diários (onde os elementos 

familiares estão todos presentes), almoços de família, ocasiões especiais, jantares 

ou almoços de visitas, entre outros, desenrolando-se mais sobre a área da sala de 

jantar pois necessitam de mais cuidados devido ao número elevado de presenças, 

(fig. 90) e (fig. 91).



FIGURA 92 | Espaço necessário

FIGURA 93 | Exigências de área
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 “El comedor, entendido como un lugar en el que se come (…) fue un espacio móvil, 

sin ubicación fija en las viviendas hasta el siglo XVIII. A pesar de tener un uso tan 

definido, las estancias para comer fueron con frecuencia indefinidas. Coincidieron 

con el lugar donde se preparaba esa comida, la cocina, o con la estancia en 

que (…) se reposaba su digestión: el salón. Hoy sigue ocurriendo. En la mayoría de 

las casas no existe una división precisa entre esas tres estancias, por eso este libro 

entiende el salón como el lugar para el ocio de la familia. Y cuenta la evolución y la 

historia del comedor a través de los cambios en las piezas móviles, los muebles, que 

lo han ido redibujando.” (ZABALBEASCOA, 2011:78)

A actividade da alimentação, sejam refeições correntes ou formais, 

independentemente da origem e do local escolhido carece de dimensões mínimas 

e/ou de espaço necessário para se desenvolver, então cerca das necessidades 

de espaço resultante do equipamento prevê-se que para afastar a cadeira, 

sentar e sair é necessário ter de manobra um espaço de 70cm desimpedidos; 

para passar por pessoas que estejam sentadas no mínimo serão precisos 90 cm, 

ou então, havendo possibilidade deixar os 110 cm livres, para assim haver uma 

maior mobilidade na passagem, já com tabuleiros ou travessas propõe-se 130 cm, 

para assim haver uma maior facilidade no manuseamento dos utensílios; para abrir 

gavetas e retirar objectos, estipula-se 60 cm de espaço livre (fig. 92).

“O mobiliário pode ser considerado em dois grupos, o primeiro dos quais constitui o 

próprio local das refeições, tendo o segundo carácter de apoio e maior variação 

conforme as características da economia e gostos da família, e as possibilidades do 

espaço de que dispõem em cada casa.” (PORTAS, 1969:39)

Nas exigências de áreas mínimas para este tipo de compartimento, mais 

propriamente para as área das refeições, existe uma enorme dificuldade para 

estabelecer áreas fixas bem como o número de lugares à mesa, pois a sua 

ocupação é muito variável, assim sendo Nuno Portas estabeleceu ”um 1º escalão 

com o programa mínimo de 6 lugares e um e 2º escalão para 6 a 10 lugares, que 

deve ser obrigatório para fogos com mais de 3 quartos de dormir (>T 3/6).” (fig. 93).



FIGURA 94 | Reunião, tempos livres e receber

FIGURA 95 | Programa
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ESTAR: REUNIÃO, TEMPOS LIVRES (5) 

         RECEBER (6)

A sala de estar é um compartimento da casa onde todos os elementos 

familiares que com ou sem visitas socializam, é onde se passa a maior parte do 

tempo e é aqui que se desenvolvem actividades em grupo e de tempos livres. A 

grande diferença entre o estar e o receber é unicamente porque a primeira se 

desenrola no meio do seio familiar e a segunda porque se desenrola com pessoas 

estranhas ao meio familiar (fig. 94) e (fig. 95).



FIGURA 96 | Espaço necessário

FIGURA 97 | Exigências de área
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É nesta área da casa que frequentemente tem a característica de ser a 

mais ampla e a que tem mais aberturas para o exterior, é nela que se encontram os 

equipamentos de conforto, de relaxamento e de distracção, como por exemplo, 

sofás, cadeirões, televisão, consolas, rádio, lareiras entre outros. É aqui que também 

existe normalmente uma mesa de comer, onde se recebem os convidados, fazendo 

com que este espaço adquira assim a designação de sala comum. (junção das 

definições clássicas de sala de estar com a sala de jantar), (fig. 96).

“Durante siglos los salones, los comedores y hasta los dormitorios de la mayoría de las 

viviendas eran la misma habitación: un espacio sin apenas ventanas para la perdida 

de calor, ya que el cristal no empezó a utilizarse hasta finales de la Edad Media, 

cuando de las iglesias pasó a los palacios y luego a las casa mas humildes. Así, los 

salones variaban entre las chozas, con un hoyo en el suelo para encender un fuego, 

y las cabañas, algo más holgadas, en las que la familia convivía con algún mueble: 

un arcón, un banco, una mesa, y algunos animales domésticos.” (ZABALBEASCOA, 

2011:179)

No que diz respeito às exigências de área neste tipo de actividades, existem 

dificuldades em se definir o espaço, devido à problemática do caso da sala de 

estar reservada ou autónoma. Estas duas actividades ao longo do tempo tiveram 

tendência a unir-se e a desenvolver num só espaço, que tal como refere Nuno 

Portas, esta união: “permitirá às famílias resolver as ocasiões de incompatibilidade 

que surjam, nomeadamente recorrendo nesses momentos à utilização de outros 

locais da habitação.” (PORTAS, 1969:50)

Segundo Portas as áreas mínimas necessárias para o desenvolvimento das 

actividades de estar (5) e receber (6), no que diz respeito à área dependente 

a adicionar à zona das refeições tem como mínimo os 8 m2, sendo no entanto 

desejáveis os 11 m2; a área total adicionando com a zona das refeições mínima é 

de 14 m2, sendo no entanto desejáveis os 18 m 2. Em relação à área exclusiva das 

funções (5) e (6) tem no mínimo que ter 11 m2, sendo desejáveis 14 m2; por fim e 

para o espaço adicional de desdobramento de agregados familiares superiores a 

7 elementos o espaço desejável será de 8 m2, (fig. 97).



FIGURA 98 | Recreio, interior e exterior

FIGURA 99 | Programa e espaço necessário
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RECREIO, CRIANÇAS (7)

 As funções de recreio das crianças (7), nos domínios da casa decorrem 

no período que antecede a adolescência, onde predominam as actividades no 

interior e no exterior da casa, até à entrada no período escolar (fig. 98) e (fig. 

99). Normalmente a actividade das crianças é imprecisa no que toca ao espaço 

necessário, a não ser que exista um quarto de brinquedos pré-definido numa das 

tipologias da casa, em que a sua localização está sempre implícita à necessidade 

de vigilância por parte de outros intervenientes, de preferência adultos. Sobre o 

facto de as crianças não terem um espaço próprio para brincar, principalmente 

em programas de habitação mínima, faz com que estas estejam mais expostas ao 

mundo dos adultos, podendo eventualmente viver uma educação de extremos, 

com excessos de rigidez, severidade ou até de ternura. Seguundo Nuno Portas há 

dois grupos de actividades que advêm deste assunto: “Actividades de higiene, 

alimentação e repouso vigiados.” e “Jogos e outras formas de recreio.” (PORTAS, 

1969:53)



FIGURA 100 | Estudo e/ou trabalho

FIGURA 101 | Espaço necessário
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ESTUDO, JOVENS (8), 

TRABALHO, ADULTOS (9)

O estudo dos jovens (8), bem como o trabalho dos adultos (9), por norma 

desenrolam-se nas habitações, pois necessitam de tranquilidade e o mínimo de 

conforto no desenrolar das mesmas. Estas actividades estão unidas pelo facto de 

ambas terem as mesmas necessidades, embora variando segundo os utilizadores 

ou pela conveniência da actividade, (fig. 100) e (fig. 101).



FIGURA 102 | Escritório
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Em termos de espaço necessário, pode-se utilizar a mesa da cozinha, a 

mesa da sala de jantar ou então um compartimento estabelecido como próprio, 

como o escritório ou uma sala de estudo. E tal como refere Nuno Portas: “Parece 

difícil esclarecer suficientemente alguns pontos das exigências destas funções 

e sobretudo da sua evolução, dada a dispersão das situações que se podem 

encontrar.” (PORTAS,1969:57), pois cada vez mais as pessoas tendem a adaptar-

se a um mundo com mentalidades e realidades muito distintas, desde a falta de 

espaço e condições nos seus lares, estudando fora de casa, até à procura de 

camaradagem, muitas vezes essencial para a compreensão de matérias bem 

como na elaboração de trabalhos, de origem educacional ou mesmo de origem 

profissional.

Podem haver diferenças entre o estudo (8) e o trabalho (9), no que diz 

respeito, a remunerações, objectivos, finalidades, bem como o material, utensílios e 

aparelhos necessário para o seu desempenho, mas por outro lado estão interligados, 

pela razão de que o estudo e o trabalho são dois conceitos que caminham lado 

a lado, havendo profissões que necessitam de estudo ao longo de toda a sua 

carreira, com o objectivo de melhorar, aprimorar, de se actualizar e de aprender 

coisas novas. Os escritórios ou as salas de estudo devem estar providas segundo 

as necessidades e possibilidades de cada um, mas nos dias de hoje os escritórios 

modernos têm por exemplo, mesas, prateleiras, móveis de arrumos, impressora, 

computador, candeeiros entre outros, (fig. 102).

As exigências de áreas necessárias para este tipo de espaço para acções 

individuais, estão avaliadas em 2 m2 por pessoa, já no que diz respeito a uma zona 

própria de trabalho, individual ou em conjunto, está estipulado um espaço anexo 

com áreas compreendidas entre os 6 a 8 m2.



FIGURA 103 | Tratamento de roupas

FIGURA 104 | Costura, secagem e lavagem
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TRATAMENTO DE ROUPAS: PASSAR, COSTURA (10)

              SECAGEM (11)

              LAVAGEM (12)

 O tratamento das roupas resume as actividades que se desempenham 

normalmente no local designado por lavandaria, quando este compartimento não 

existe na habitação, esta função pode ser desenvolvida por exemplo: na cozinha, 

na casa de banho, no exterior entre outros. As roupas levam automaticamente a 

uma série de processos inevitáveis como a costura (10); a secagem (11); a lavagem 

(12); e a passagem a ferro, (fig. 103) e (fig. 104).



FIGURA 105 | Programa

FIGURA 106 | Espaço necessário
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A lavandaria ou o espaço de tratamento de roupa está normalmente 

equipada com máquina ou tanque de lavar roupa, máquina de secar roupa, 

estendal, tábua de engomar, entre outros, (fig. 105). É neste espaço que as roupas 

obrigam a uma série de actividades como:

-Passagem a ferro (10a)

-Costura (10b)

-Lavagem (11)

-Secagem (12)

“Eis um grupo de actividade cujo regime se vê alterado pela diminuição, ou 

inexistência, do auxílio doméstico por “criada” e ao mesmo tempo pelo aumento 

da tendência para a aquisição do equipamento eléctrico que reduza o tempo e o 

esforço físico em que estas actividades se traduzem (...)” (PORTAS, 1969:61)

Como exigências de área para o tratamento das roupas, no que diz respeito 

ao passar a ferro, esta actividade pode-se alargar ao espaço da cozinha ou a sala 

de estar, já no que toca ao lavar pode exigir um espaço aberto de 0,5 m a 1 m2 ou 

de cerca de 2 m2 se for um espaço fechado, (fig. 106).



FIGURA 107 | Higiene Pessoal

FIGURA 108 | Programa
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HIGIENE PESSOAL (13)

 

É no âmbito das instalações sanitárias, que as actividades ligadas à higiene 

pessoal se desenrolam, como lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, etc. 

As casas de banho no geral estão equipadas com banheiras, duches, sanitas, 

bidés, lavatórios, armários, espelhos, toalheiros, entre outros, (fig. 107) e (fig. 108).



FIGURA 109 | Espaço necessário

FIGURA 110 | Exigências de área
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“Os progressos sanitários que se têm operado em meio urbano (...) e a subida do 

nível da educação em relação à higiene tornaram esta parte da habitação num 

verdadeiro símbolo de progresso social. A tendência para aumento da frequência 

de utilização nas camadas populares é cada vez mais forte e não pode justificar 

quaisquer supressões quantitativas ou qualitativas nesta zona da casa.” (PORTAS, 

1969:67)

As instalações sanitárias, como nos explica Anatxu Zabalbeascoa no seu livro 

“todo sobre la casa“ “(...) no tuvo una ubicación fija en el interior de las viviendas 

hasta el siglo XX.(...)” (2011:16), pois tal como os outras divisões das habitações, 

ao longo dos anos, as casas de banho foram-se desenvolvendo e adaptando às 

diferentes realidades, necessidades e mentalidades de cada um, “hay culturas 

que favorecen la limpieza y culturas, supostamente pudorosas, que evitan tratar 

el tema del aseo. Un monje medieval tenía mas médios para ser limpio que un 

europeo de siglo XIX y un indígena caribeño era más pulcro que cualquera de los 

dos.(...)” (2011:16) até que no século XX, se viu de bom agrado a implementação 

da ideia de se substituir o prazer e o luxo da casa de banho pela higiene e limpeza. 

Este espaço continua ainda hoje em transição, ajustando-se e acompanhando 

quer à evolução quer às necessidades das sociedades que cada vez estão mais 

exigentes, (fig. 109).

Relativamente às dimensões mínimas das instalações sanitárias, como se 

poderá ver em anexo, (fig. 110) temos que, para um número inferior ou igual a 

quatro pessoas (T0, T1, T2) num espaço único deve ter pelo menos 3 m2, sendo 

desejáveis 4 m2; para um número entre cinco a sete pessoas (T3, T4) com espaço 

subdividido deve ter 4 m2, sendo desejáveis 5 m2; para um número superior ou 

igual a oito pessoas (T5) num espaço desdobrado, deve ter como mínimo um 

espaço de 5 m2, sendo desejáveis 6 m2.



FIGURA 111 | Permanência em exterior, Repouso

FIGURA 112 | Permanência em exterior, Refeilção
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PERMANÊNCIA EM EXTERIOR (14)

 O espaço exterior, numa habitação, desenvolve um papel bastante 

importante, sendo em certos aspectos imprescindível ao Homem. Este espaço 

permite, sempre que possível, aos habitantes disfrutarem o exterior em contacto 

com a natureza circundante, para actividades de recreio, repouso, refeições ou 

até mesmo de estudo ou trabalho. Um importante facto para estas actividades 

é o clima que se faz sentir, se bem que no nosso caso em Portugal, nos permita 

beneficiar destas situações ao ar livre durante longos períodos, (fig. 111) e (fig. 112).



FIGURA 113 | Permanência em exterior, Jardim

FIGURA 114 | Espaço necessário
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“Los arquitectos no están solos en el jardín. La mayoría de los vergeles fueron ideados 

por jardineiros e ingenieros hidráulicos, por pintores, por escultores y también por los 

reyes. Para construirlos, la ambición creativa demostró ser tan poderosa como el 

conocimiento y la técnica. Frágiles por naturaleza, los jardines representan el cambio. 

Y el cambio evidencia el transcurrir de la vida.” (ZABALBEASCOA, 2011:134)

Dentro dos tipos de espaços exteriores a habitação pode ter, varandas, 

balcões, marquises, terraços, pátios ou mesmo terreno livre. Há actividades que 

anteriormente foram abordadas, que naturalmente podem utilizar este espaço 

como prolongamento das suas actividades como, Alimentação, Preparação (2); 

Alimentação, Refeições correntes (3) e formais (4); Estar, Reunião, tempos livres 

(5) e receber (6); Recreio, Crianças (7); Estudo, Jovens (8) e Trabalho, Adultos 

(9); tratamento de roupas, Lavagem (11) e Secagem (12). Assim sendo, se a 

habitação puder ter um espaço no exterior, passa a ser útil para os seus moradores 

no alargamento das suas necessidades e actividades não estando restrito só e 

apenas ao seu espaço de abrigo, (fig. 113).

Para o jardim, tanto poderá ser utilizado mobiliário que já existe no interior 

da habitação, podendo ser transportado para o exterior, ou então poderá ser 

utilizado mobiliário específico, que esteja exposto de modo permanente, (fig. 114).

As exigências mínimas de área para o espaço exterior, tal como se pode ver 

na figura anterior, são de pelo menos 1,5 m x 2 m, assim sendo o prolongamento do 

exterior deverá ter pelo menos 3 m2, sendo no entanto desejáveis os 6 m2;



FIGURA 115 | Hall de entrada

FIGURA 116 | Corredor
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SEPARAÇÃO, COMUNICAÇÃO COM O EXTERIOR E NO INTERIOR (15)

 

 Dentro da habitação existe uma enorme necessidade de se ter espaços 

que interligam, articulam, anexam, separam, juntam, para assim se conseguir 

desenvolver as várias actividades que o ser humano necessita para o seu dia a 

dia. (fig. 115) e (fig. 116).



FIGURA 117 | Programa

FIGURA 118 | Espaço Necessário
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 O Hall de entrada, segundo Nuno Portas pode: “reter pessoas estranhas, 

atendê-las por momentos sem que penetrem na intimidade da casa, aguardar 

e colocar o vestuário de exterior, atender o telefone fora do local de reunião, 

etc.”, bem como acumular funções de circulação como: ”a comunicação da 

entrada para a sala sem atravessar a zona de serviço ou quartos;” e “para o serviço 

doméstico de fornecedores, sem atravessamento da sala.” (PORTAS, 1969:75)

A introdução do hall de entrada bem como corredores, desempenha um 

papel importante nas transições, quer de uns compartimentos para os outros, da 

separação do exterior para o interior da habitação, dos espaços mais públicos para 

os espaços mais privados, bem como a circulação necessária para se deslocar e 

percorrer o espaço para assim se alcançar as diferentes áreas da casa. Circulações 

estas, que podem ser de duas naturezas ou de tipos distintos, as alternativas e as 

obrigatórias. A primeira prevê uma escolha entre circuitos de atravessamento de 

espaços diferentes e a segunda diz respeito ao processo de passagem de uma 

divisão para a outra, (fig. 117) e (fig. 118).

Como exigência de área a entrada tem como dimensão mínima 4 m2, 

sendo no entanto desejáveis os 3 m2; a circulação Interna tal como o a anterior 

tem os mesmos 4 m2, sendo que tem como desejáveis 4 m2; ou seja, estes dois 

espaços unidos, têm um mínimo total de 7 m2.



FIGURA 119 | Arrumação, Roupeiro geral

FIGURA 120 | Arrumação Despensa
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ARRUMAÇÃO (16)

 Toda a habitação necessita de armazenamento que se encontra reunida 

em dois grupos, ao qual Nuno Portas denomina de:

I| roupeiro geral, (fig. 119), onde contém roupas da cama, da mesa e de 

higiene; 

II – arrumo de reserva ou despensa, (fig. 120), que contém os produtos 

alimentares, os de limpeza e os de natureza diversa. 



FIGURA 121 | Programa

FIGURA 122 | Espaço necessário
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Algumas das actividades estão directamente relacionadas com os arrumos 

dentro das habitações, e assim sendo, em Dormir (1) ficam normalmente as 

roupas particulares dos elementos familiares, na Preparação (2), encontram-se os 

alimentos bem como os utensílios para a alimentação e em Refeições (3) e (4) 

estão os objectos e os utensílios para a mesa de refeições. 

Qualquer um dos grupos, I e II deverão situar-se num espaço central da 

habitação no qual deverá servir os utilizadores de forma privada, (fig. 121). O 

arrumo de objectos maiores bem como os mais volumosos da família, encontram-

se normalmente no exterior da habitação, ou quando a habitação dispõe, na 

garagem.

“Quanto ao volume dos objectos a guardar em casa encontram-se aspectos 

contraditórios. Assim, a melhoria do nível de vida pode vir a aumentar a exigência 

de espaço para guarda de roupas de casa, utensílios ou aparelhos domésticos.” 

(PORTAS, 1969:81)

As áreas previstas para este tipo de mobiliário no que diz respeito ao roupeiro 

geral, até 5 pessoas terá que ter no mínimo 0,5 m2, sendo no entanto desejáveis 

1 m2; com mais de 6 pessoas terá que ter no mínimo 0,7 m2, sendo no entanto 

desejáveis 1,5 m2; acerca do arrumo-reserva terá que ter no mínimo 0,7 m2, sendo 

desejável 1 m2, (fig. 121).

Como conclusão deste ponto, é necessário reflectir que nos dias de hoje, 

devido a todas as alterações culturais, sociais e económicos em que vivemos, os 

espaços das funções desenvolvidas dentro e fora da habitação tendem a ajustar-

se, a comprimir-se e até em alguns casos a suprimir-se. A procura de um lar mais 

ajustável e adequado à realidade de cada utilizador, fazendo com que certas 

actividades se desenvolvam em simultâneo com outras, partilhando assim os 

diferentes divisões que constituem a casa.



FIGURA 123 | Desenho de Eduardo Souto Moura
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2.2 | REVALIDAÇÃO DE UM PERCURSO DA ARQUITECTURA DA HABITAÇÃO EM 

PORTUGAL NO SÉC. XX [PARA UMA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA]

“Em inícios do século XIX, a migração massiva do campo para as cidades 

provocada pela industrialização deu lugar a uma mudança radical no estilo de 

vida. Actualmente, o aumento da população e a sua crescente concentração em 

grandes cidades proporcionou o aparecimento de habitações de dimensões cada 

vez mais reduzidas. (...) O aparecimento deste tipo de casa deu-se principalmente 

ao aumento do preço da habitação, que fez com que muitos jovens optassem 

por viver num apartamento pequeno. Além disso a crescente escassez de solo 

edificável reduz bastante as possibilidades de responder às necessidades de uma 

população em crescimento constante, a não ser quer as habitações se reduzam e 

se compactem.(...)” (SCHLEIFER, 2008:8)



FIGURA 124 | Sociedades tecnológicas

FIGURA 125 | Família Padrão
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As sociedades contemporâneas, nascidas e criadas em grande parte na 

segunda metade do século 20, caracterizam-se facilmente como “sociedades 

tecnológicas”, (fig. 124) muito devido ao desenvolvimento tecnológico dos 

últimos anos, onde a rápida recepção e absorção de informações disponíveis, de 

várias naturezas e tipos, faz com que se crie um novo modo de relações, físicas 

e humanas. Observa-se qualquer tipo de impedimento ou barreira no que diz 

respeito às distancias de contacto entre relacionamentos, como se tudo estivesse 

à distancia de um “click”. É devido à revolução informática, na criação e  no 

desenvolvendo de vários sistemas, entre eles, um sistema de comunicação, que 

deu origem a novas funcionalidades na vida de cada individuo, no modo de viver, 

de trabalhar e nos mais variadíssimos aspectos e assuntos.

São sociedades que cada vez mais se adaptam e sofrem mutações 

constantes, diárias, mensais, anuais, acompanhando os ritmos impostos pelo 

avanço tecnológico bem como pelas problemáticas crises mundiais, de origem 

económica, cultural e social. Assim sendo, esta sociedade de agora caracteriza-se 

pelas enormes capacidades de adaptação, de flexibilidade e de funcionalidade, 

no desenvolvimento das necessidades e das funções do dia a dia, num mundo 

cada vez mais difícil e competitivo, acabando por normalmente esquecerem 

aspectos e valores que noutros tempos eram seguros e efectivos tais como: as 

noções de família e religião, virando-se então para outros campos e questões, 

como o da diversão, da comunicação social, de problemas ambientais etc. 

 Na actualidade, já não existe a noção de família padrão, que existia na 

mentalidade das pessoas de outrora, assistindo-se assim a uma diminuição do 

número dos elementos familiares em cada lar. Cada vez mais os seios familiares 

são reduzidos havendo uma grande diversidade de grupos familiares, contribuindo 

em larga escala para a diminuição de casamentos e um aumento de uniões 

consensuais, divórcios e casamentos tardios, originando a que um enorme número 

de casais optam por não ter filhos e que outros optem por viver sozinhos, (fig. 125). 



FIGURA 126 | Adaptabilidade habitacional

FIGURA 127 | Trabalho em casa
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Estas condições fazem com que as sociedades sejam bastante dinâmicas, 

obrigando a que os arquitectos consigam criar e projectar de forma não 

limitadora. Assim sendo, os utilizadores das habitações deverão ter uma relação 

não só funcional como também de flexibilidade e de relação emocional com o 

próprio lar, pois a casa contém fortes memórias na vida de cada família e de cada 

individuo.

 

 Daí a ideia que está na génese deste trabalho, em que uma arquitectura de 

habitação mínima, funcional e flexível possa oferecer oportunidades adaptativas 

a todos os tipos de família, tendo sempre em conta o número de elementos que 

constituem determinado núcleo familiar, mantendo sempre a premissa de que 

estes habitantes e/ou ocupantes de determinada habitação poderão não ser 

os mesmos do amanhã, (fig. 126). Por exemplo, uma habitação T2, que poderá 

albergar três ou quatro indivíduos, amanha poderá transformar-se numa habitação 

T1 acolhendo uma ou duas pessoas, adaptando uma das divisões a outra função 

habitacional, como um quarto passar a ser um escritório.

É neste sentido que cada vez mais as habitações têm de acompanhar 

o desenvolvimento e a adaptação do Homem ao seu espaço, pois a distinção 

das actividades, trabalho ou lazer, dentro do espaço habitacional diminui cada 

vez mais. O sujeito contemporâneo tem cada vez mais a opção de em certos 

empregos, a oportunidade de utilizar o espaço habitacional não só para habitar 

como também para trabalhar, devido à evolução das tecnologias da informação 

e comunicação já referidas anteriormente. Contactar com o outro lado do 

mundo, enviar documentos, fazer compras online, sem sequer haver  necessidade 

de sair de casa, evitando viagens está cada vez mais presente na realidade das 

sociedades de hoje em dia, parecendo-nos completamente normal. Tudo isto só é 

possível através da introdução e desenvolvimento tecnológico, mais propriamente 

pela internet sendo algo que à relativamente pouco tempo era impossível de se 

prever, (fig. 127).



FIGURA 128 | Evolução vs dimensão

FIGURA 129 | Consumismo
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Não foi só a arquitectura que teve necessidade de se adaptar a uma 

sociedade contemporânea, mas também todos os objectos e utensílios que fazem 

parte dela. Obrigando o desenvolvimento de modelos cada vez mais competitivos 

a nível económico, conforto, dimensão, beleza, utilidade, manutenção e 

manuseamento. Para uma grande maioria das pessoas, maior é sinónimo de 

melhor. No entanto não é bem a realidade, sendo que muitas das vezes existe 

um contrassenso entre a vontade e a realidade das pessoas. A tendência dos 

mais variados objectos e utensílios é serem cada vez mais pequenos, reduzidos, 

de menores dimensões, como por exemplo: telemóveis, sistemas de som, consolas 

etc, (fig. 128). Originando uma poupança no que diz respeito aos espaços da casa, 

levando os arquitectos a repensarem em toda a organização e estruturação dos 

espaços mínimos necessários para um habitar com qualidade. 

 As principais mudanças da sociedade contemporânea no tema da 

habitação no que diz respeito ao espaço doméstico e/ou habitar, tal como 

refere Ana Vasconcelos em “Habitação dos anos 90’s” são: “(...)A diluição do 

modelo de família tradicional, a variedade das relações familiares, os novos 

tipos de relacionamentos e estruturas de convivências.(...)”; “(...)A volatilidade 

dos interesses numa sociedade consumista.(...)”; e “(...)A mudança dos valores e 

hábitos enraizados.(...)”

A mudança de valores, de modelos familiares e de uma sociedade cada 

vez mais consumista, (fig. 129), agregadas a outros problemas em ascensão 

no século XXI, em termos sociais, culturais e económicos, obrigam a que as 

sociedades careçam de necessidades e de adaptações constantes em vários 

níveis e assuntos. Na base de todos estes problemas, está o local onde estes vivem 

e se desenvolvem, ou seja, o seu lar. Esta necessidade primordial está no centro 

de todas as atenções, obrigando naturalmente na resolução desta problemática 

um trabalho de conjunto entre as sociedades e os arquitectos responsáveis pela 

organização e produção destes espaços tão necessários e tão essenciais, a todos 

os indivíduos, no que diz respeito à habitação. 



FIGURA 130 | Salazar, Estado Novo

FIGURA 131 | Barracas, ilhas e ruinas
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Assim sendo, deparamo-nos com uma nova realidade no mundo dissimulado 

que criamos, onde a forma clássica de trabalho, de espaço doméstico, de 

espaço urbano e de viver de cada cidadão, deixam de ser únicas, chegando à 

conclusão de que a tecnologia cria novos termos e adopta velhos conceitos ou 

palavras, obrigando assim a uma modificação e/ou reformulação de actividades 

e costumes banais do dia a dia. Relativamente ao percurso da arquitectura da 

habitação em Portugal, achou-se importante entender alguns acontecimentos 

que decorreram durante o séc. XX, ajudando-nos a esclarecer até que ponto 

influenciaram a organização do espaço doméstico, impulsionando a procura e 

a adopção da habitação mínima como modo de resolver a problemática do 

habitar, por parte da sociedade contemporânea, nas condições actuais de vida.

 A Constituição Política da República Portuguesa de 1933, iniciou um 

novo periodo de envolvimento político na questão da habitação para as 

classes trabalhadoras. Conhecido por Estado Novo, (fig. 130) ou segundo alguns 

historiadores por Segunda República Portuguesa, este regime foi derrubado a 25 

de Abril de 1974, pela Revolução dos cravos, impondo-se então a democracia 

que vigora até então. Ao longo de 41 anos de vigência, várias foram as tentativas 

de responder ao grave problema habitacional, ditando-se leis, implementando-

se programas de apoio ao alojamento das classes trabalhadoras. Consideramos 

que foi com o regime das casas económicas introduzido pelo Estado Novo, no 

mesmo ano em que foi implementado, através do Decreto de Lei 23052, de 23 de 

Setembro de 1933, que se iniciou essa política de apoio à habitação. Decreto de 

Lei este que segundo o Diário da República diz que, “É o Governo autorizado a 

promover a construção de casas económicas, em colaboração com as câmaras 

municipais, corporações administrativas e organismos corporativos.”[20]

As duas principais razões da crise habitacional instalada em Portugal neste 

período foram, o aceleramento do processo de concentração urbana, muito 

devido ao grande fluxo de deslocamento das populações das zonas interiores 

para o litoral do país; e as existentes condições de habitação, pois o estado de 

degradação habitacional continuava a aumentar gerando bairros de lata nas 

principais cidades Portuguesas, (fig. 131).

20 Extrato do diário da República original - disponível em http://dre.tretas.org/pdfs/1933/09/23/
dre-14092.pdf



FIGURA 132 | 2ª Guerra Mundial

FIGURA 133 | Congresso Nacional  de Arquitectura
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O conceito de habitação mínima está associada às casas económicas, 

que tem por base a utilização de poucos recursos destinada a pessoas com 

poucos recursos financeiros. A habitação económica  surge em resposta a uma 

sociedade necessitada, aos quais os mecanismos de mercado imobiliário lhes são 

completamente dificultados e impedidos de alcançar. A criação destas habitações 

teve como objectivo o combate de condições degradantes de habitação, sendo 

um ponto crucial no combate à pobreza e a exclusão social.

Este novo programa habitacional, assim como outros que lhe sucederam 

foram desenvolvidos em vários países, ainda que com variantes ao modelo 

subsidiados pelos governos em grandes conjuntos habitacionais, casas ou lotes 

urbanizados e blocos de apartamentos, como resposta à reconstrução dos países 

que estiveram envolvidos na 2ª Guerra Mundial (1939-1945), (fig. 132).

Portugal não sofreu consequências directas da 2ª grande guerra, pois 

António de Oliveira Salazar declarou, em 1939, Portugal como um país neutro, 

assinando o Tratado de Amizade e Não Agressão com Espanha, recusando o 

convite italiano para se juntar ao Pacto Anti-Komintern (pacto contra a ameaça 

comunista). Apesar da vantagem de não ter sido afectado pela destruição do seu 

território, Portugal registava um défice habitacional considerável, sendo incapaz 

de satisfazer necessidades qualitativas e quantitativas da população, pois Salazar 

praticava uma política de não-industrialização e não-urbanização. Apesar que, 

a partir de 1940, proveniente de uma acanhada industrialização, protagonizada 

por algumas medidas inovadoras, pôde-se identificar alguns sinais de uma 

política de alojamento, (...)“o Estado via-se forçado a reequacionar o sistema de 

financiamento da política de habitação, adoptando então a designada política 

de comparticipações.” (SERRA, 1997:5)

Organizado pelo SNA[21] em 1948,  o 1º Congresso Nacional de Arquitectura, 

(fig. 133), decorreu na Sociedade de Belas Artes em Lisboa, com os temas “A 

arquitectura no plano nacional” e “O problema português da habitação”, tendo 

uma enorme importância na nossa cultura arquitectónica.

21 Sindicato Nacional dos Arquitectos



FIGURA 134 | Keil do Amaral

FIGURA 135 | Símbolo das habitações económicas
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“O congresso de 1948, realizado então pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, 

constitui um marco fundamental na vida dos arquitectos portugueses.” (ORDEM DOS 

ARQUITECTOS, Actas do 1º congresso Nac. De Arquitectura | 1948, oasrn.org)

“Momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão, contou com 

uma larguíssima participação da classe que o elegeu como espaço de afirmação 

da arquitectura moderna, sem constrangimentos nem obrigatoriedades de estilo, 

reclamando a industrialização e a participação dos arquitectos: à escala da cidade; 

no ordenamento do território; na resolução do problema da habitação.” (ORDEM 

DOS ARQUITECTOS, Actas do 1º congresso Nac. De Arquitectura | 1948, oasrn.org)

A classe envolvida, considerou que a introdução dos princípios do 

movimento moderno e da Carta de Atenas eram necessários para a resolução das 

carências habitacionais, deixando para trás a habitação unifamiliar, reformando 

a habitação colectiva, tal como na Europa se fomentava. Neste mesmo contexto 

cultural formam-se dois movimentos: o ICAT[22], em Lisboa, e o ODAM[23] no Porto, 

contribuindo assim para uma nova mentalidade, mais moderna e menos adepta 

dos modelos que o Estado Novo tantava incutir. Em 1949 é criado o Inquérito à 

Arquitectura Portuguesa, realizando-se em 1956 e 1961, com o apoio do governo 

e de Keil do Amaral, (fig. 134).

Através das HE[24] federação de caixas de Previdência, (fig. 135), foi 

desenvolvido um importante trabalho entre as décadas de 1940 a 1970, no âmbito 

da habitação e do desenvolvimento de arquitectura moderna em Portugal. É 

importante referir que as HE contribuíram positivamente, na busca de soluções 

para a problemática da habitação, resolvendo muitas  das necessidades que o 

país carecia bem como na análise ao nível da projecção social, atingindo uma 

nova realidade para a questão habitacional. 

Foi través das HE com os estudos de novas tipologias habitacionais, que os 

arquitectos conseguiram alcançar a dedicação e o esforço necessário para se 

afirmarem num novo contexto social e cultural. É neste seguimento, na tentativa 

de desenvolver uma arquitectura mais moderna e actual que aparecem as CRE, 

ou seja, casas de renda económica.

22 Iniciativas culturais Arte e técnica
23 Organização dos arquitectos modernos
24 Habitações Económicas



FIGURA 137 | GTH, Olivais Norte, Sul e Chelas

FIGURA 136 | CRE, Nuno Teotónio Pereira, Braga
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Os projectos estavam alicerçados à Lei de 2007 de 7 de Maio de 1945, que 

introduz as CRE[25]. As CRE eram através das HE encomendadas directamente a 

arquitectos independentes, visto que uma primeira fase não havia capacidade 

de as realizar através dos serviços. Foi neste organismo que Nuno Teotónio 

Pereira teve lugar de destaque enquanto único  arquitecto durante cerca de 

um ano, movimentando um conjunto de princípios inovadores sobre o desenho, 

a comunicação e o fomento da habitação. Todo o seu trabalho inicia-se ainda 

enquanto estudante, como assessor de Miguel Jacobetty Rosa, para acompanhar 

as obras que se iniciavam no Bairro de Alvalade. Os ensinamentos resultantes desta 

grande obra, trazem frutos positivos para a sua importante acção no seio das HE.

É durante este período de pós-guerra, que surgiram inúmeras intervenções 

em Portugal, neste âmbito de habitação económica, entre elas: o Bairro de 

Alvalade em Lisboa (1948); o Agrupamento da antiga Avenida Marechal Gomes 

da Costa, hoje em dia conhecida por Avenida da Liberdade em Braga (1950) 

de Nuno Teotónio Pereira, (fig. 136); o Bairro do Ramalde no Porto (1952-1960) de 

Fernando Távora onde se evidenciam conceitos e princípios da Carta de Atenas 

como rígida implantação e sua volumetria; o Gabinete Técnico de Habitação, 

GTH, (1959) com a finalidade de operar em grandes dimensões, surgindo os planos 

de Olivais (Norte e Sul) e de Chelas, integrando diferentes tipos de habitação 

social (fig. 137); e em menor escala a criação dos bairros de Barcelos e de Vila do 

Conde, de Nuno Teotónio Pereira com Nuno Portas, entre outras.

As construções da HE através do programa das CRE tornaram-se dois 

importantes marcos em Portugal: 

- a primeira assegurando o projecto, coordenação e execução de obra 

- a segunda afirmando-se como programa exequivel. 

Dos grandes projectos citadinos aos rurais, o percurso foi importante e 

enriquecedor para a nossa arquitectura, proporcionando várias linguagens 

e escalas, bem como formas de pensar e projectar distintas, desenvolvendo 

diferentes tipologias tendo sempre em conta todas os tipos de vivência necessária 

em conformidade com os locais de intervenção.

25 Casas de renda económica



FIGURA 138 | Casas económicas do Ameal, Porto

FIGURA 139 | SAAL, Álvaro Siza Vieira, Porto
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“O problema da habitação é um problema que me toca muito e que se arrasta há 

décadas e décadas, sem se ter encontrado uma solução ainda. Devo uma parte 

da minha tomada de consciência política a esse aspecto da habitação, e foi aliás 

na Federação de Caixas de Previdência que comecei esse caminho. Indignava-me 

ver as condições deploráveis que vivia grande parte dos portugueses, sem haver 

soluções do Governo.” (PEREIRA,1993;14-21)

 Para concluir este ponto, achamos importante referir alguns dos programas 

e planos de habitação criados e desenvolvidos, durante este percurso da 

arquitectura da habitação em Portugal, no séc. XX, que em síntese se podem 

dividir em dois grupos:

I - as políticas de habitação antes de 1974 como: Programa de Casas 

Económicas (1933), (fig. 138); Programa Casas Desmontáveis (1938); Programa 

Casas para Alojamento de Famílias Pobres (1945); Programa Casas de Renda 

Económica (1945); Programa Casa de Renda Limitada (1947); Plano de Construção 

de Habitações de Renda Acessível na Cidade de Lisboa (1959); Plano Intercalar 

de Fomento, FFH (1965); Programa Autoconstrução (1962); Fundo de Fomento de 

Habitação (1969); Planos Integrados (1970); Cooperativa de Habitação Económica 

(1974);

II - as políticas de habitação depois de 1974 como: Serviço de Apoio 

Ambulatório Local, SAAL (1974), (fig. 139); Empréstimos às Câmaras Municipais 

(1975); Recuperação de Imóveis Degradados, PRID (1976); Casas Pré-Fabricadas 

(1976); Regime Especial de Comparticipação na recuperação de Imóveis 

Arrendados, RECRIA (1988); Plano Especial de Realojamento, PER (1993); Programa 

de Construção de Habitações Económicas (1993); Programa de Intervenção a 

Médio Prazo, PIMP (1993); Programa Iniciativa Comunitária Urban (1994); Programa 

da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, EPUL (1996); Programa Intervenção 

Operacional/ Renovação Urbana, IORU (1996); Projecto Operação Arco-Íris (1996); 

Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de 

Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal, RECRIPH (1996); Programa 

de Reabilitação Urbana, PRU (1996);
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3 | A CIDADE DE BRAGA

”A nossa cidade, com características ímpares, revela-nos a cada dia 2 mil anos 

de história. A evolução de Bracara Augusta fez do nosso concelho o mais jovem 

a nível Europeu, desenvolvendo à sua volta uma dinâmica de grande energia.” 

(SOUSA,2013:6)

“Um crescimento sustentado em elevados padrões que valorizam a qualidade de 

vida dos Bracarenses, dotando de infra-estruturas e equipamentos fundamentais à 

sua vivência com destaque para a salvaguarda e reabilitação do Centro Histórico.” 

(SOUSA,2013:6)
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FIGURA 141 | Vista aérea da cidade de Braga

FIGURA 140 | Brasão e Bandeira da cidade

FIGURA 141 | Vista aérea da cidade de Braga
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3.1 | INTRODUÇÃO À CIDADE DE BRAGA

Situada a Norte de Portugal, rodeada com paisagens de montes e florestas, 

o município de Braga conta com cerca de 181.494 mil habitantes (2011), sendo 

que a área urbana possui cerca de 137.000 mil habitantes. A cidade de Braga 

é das cidades mais jovens, tendo sido considerada em 2012, capital europeia 

da juventude. Este título é para além do reconhecimento da sua história e da 

sua actualidade, um forte contributo para a sua afirmação, como uma cidade 

europeia e como aposta para a qualificação, sustentabilidade e crescimento, (fig. 

140).

Braga apresenta parâmetros de desenvolvimento e de qualidade de 

vida muito acima da média nacional, sendo apenas superada pelo Porto e por 

Lisboa. A sua posição geográfica estratégica e ao seu desenvolvimento, fazem-

na de uma das regiões mais atraentes para investimento. É uma cidade cheia de 

cultura e tradições, onde a história e a religião vivem lado a lado com a indústria, 

tecnológica e a vida universitária (fig. 141).

É das mais antigas cidades portuguesas e uma das cidades cristãs mais 

antigas do mundo, fundada no tempo dos romanos como “Bracara Augusta”, 

contando com mais de 2000 anos de história e existência.
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FIGURA 142 | Bracara Augusta



“Braga inclui-se no conjunto de cidades europeias que possui uma longa tradição 

histórica. Nos seus mais de 2000 anos de existência, a cidade conheceu um processo 

de formação específico que determinou muitas das suas características morfológicas 

actuais. Na realidade, a cidade de Braga é hoje o resultado de um percurso 

complexo, onde distintas “cidades” se foram edificando ao longo dos tempos, num 

espaço em se encontram e se entrelaçam diferentes marcas e vestígios materiais 

dos seus sucessivos períodos de ocupação.” (RIBEIRO,2010:179)
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FIGURA 143 | Localização de Bracara Augusta

FIGURA 144 | Vestígios romanos, estação de Braga
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3.2 | O CRESCIMENTO URBANO DA CIDADE DE BRAGA DESDE A SUA FUNDAÇÃO ATÉ 

AO URBANISMO MODERNO

A cidade Romana de “Bracara Augusta” foi fundada no contexto da 

organização política e administrativa da Hispânia, constituindo assim, no Noroeste 

peninsular, um dos três centros urbanos criados por Augusto. Segundo alguns 

historiadores a cidade foi fundada entre 16 e 15 a.C. , tendo provavelmente tido 

um processo de povoamento anterior aos anos 5 e 2 a.C. , altura em que esta já 

existia um corpo cívico de cidade com o nome de “bracaraugustanus” (fig. 143).

“Sobre a origem do local onde foi edificada Bracara Augusta colocam-se varias 

hipóteses. De acordo com uma delas teria existido, anteriormente, um grande 

povoado proto-historico, um castro, hipotese inspirada em Plinio que mencionou 

ooppidum dos Bracari, ou seja um lugar central fortificado e extenso.” (LEMOS, 

2007:205)

Após 36 anos de intervenções arqueológicas na cidade de Braga, foi possível 

descobrir um conjunto de dados que permitiu caracterizar a cidade desde a sua 

fundação até ao urbanismo moderno, em que alguns dados permitem articular 

o urbanismo com as infraestruturas urbanas; com a arquitetura pública e privada 

bem como com a economia e com a vida da cidade romana, (fig. 144). 
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FIGURA 146 | Bracara Augusta, Alto-Império

FIGURA 145 | Bracara Augusta - Ligações viárias
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A arqueologia diz-nos ainda que Bracara Augusta sofreu variadas 

transformações ao longo de séculos, transformações estas que constituem um 

reflexo do dinamismo e da capacidade económica da cidade. Bracara Augusta 

foi fundada numa pequena colina, no sentido Nordeste/Sudoeste e a escolha da 

sua implantação neste local parece ter tido para além  de razões topográficas, 

razões de boas vias de comunicação, (quer fluviais quer terrestres que a ligavam 

a todo o território envolvente), bem como pela importância que a mesma tinha 

no povoamento pré-romano, (fig. 145). O local da sua fundação possui uma 

centralidade bastante notória no contexto entre Douro e Minho, constituindo um 

ponto central numa série de comunicações naturais que cruzavam o território 

Norte/Sul e Este/Oeste. O local onde se implantou a cidade, não tinha condições 

ao desenvolvimento para um povoado fortificado mas possuía, “(...)características 

atractivas para as populações que habitavam os castros circundantes.” (RIBEIRO, 

MELO, 2012:36)

Segundo Maria do Carmo Ribeiro e Arnaldo Sousa Melo, Bracara Augusta 

era uma cidade Romana de traçado ortogonal, com orientação Norte/Noroeste e 

Sul/Sudeste, era uma cidade de planta perfeitamente rectângular com cerca de 

28,85Ha, e era constituída por: quarteirões regulares de 43,89m; eixos estruturantes 

com larguras compreendidas entre os 3,05m e os 3,66m; um cardo máximo virado 

a nascente e um decumano orientado a norte; um centro ou “forum”[26] com 

cerca de 133,45m de comprimento e de 87,17m de largura; edifícios e espaços 

públicos como o teatro, as termas, o circo, os templos, etc., bem como pelos os 

edifícios residênciais, (fig. 146).

É devido a esta regularidade da malha urbana, da uniformidade dos 

quarteirões, quer da dimensão das ruas quer dos pórticos e da documentação 

disponível que, Bracara Augusta, constitui elementos bem caracteristicos de um 

urbanismo de uma cidade do Alto-Império. Dado isto, a cidade foi evoluindo 

segundo a introdução de alguns elementos urbanos na sua malha estrutural, factos 

que coincidem com a sua promoção a capital da Galécia bem como quando 

esta se tornou num alvo de plano militar de fortificação. 

26 Espaço amplo, limitado pelo cardo e decumano, zona administrativa e religiosa.
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FIGURA 147 | Bracara Augusta, Baixo-Império

FIGURA 148 | Península Ibérica em 455, Suevos
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“A robusta muralha, com torreões semicirculares, irá abraçar a periferia construída, 

designadamente os bairros artesanais que se dispunham do sector poente e sul e o 

complexo comercial/religioso que se desenvolveu no sector nordeste, durante o Alto 

Império.”(MARTINS et al. in RIBEIRO, MELO, 2013:23-24)

É com a construção da muralha e com a introdução de elementos urbanos 

cristãos, intervenções nos quarteirões residenciais e nos edifícios públicos, como 

remodelações nos espaços termais, bem como a abertura de portas nos eixos das 

vias urbanas, entre os finais do séc. III e inícios do séc. IV, que Bracara Augusta sofre 

alterações morfológicas capazes de a enquadrar no terceiro momento histórico 

da cidade, a morfologia baixo-imperial. 

Durante o séc. IV houveram poucas alterações significativas na trama 

urbana da cidade, ressalvando a privatização dos pórticos[27], que começaram 

a fazer parte das habitações e do aparecimento de certas condições e crenças 

que vão originar uma nova paisagem urbana nos séculos seguintes, como por 

exemplo, o cristianismo, originando a construção da primeira basílica paleocristã 

dentro das muralhas. No que diz respeito às ligações viárias, o cardo máximo do 

Alto-Império continuou a persistir no baixo-império como o principal da cidade, 

integrando-se no traçado periurbano da via XIX, (Fig. 147).

“A referida orientação encontra-se comprovada pela localização da porta norte 

da muralha que, ao invés de se abrir no eixo do primitivo cardo máximo, se encontra 

centrada relativamente ao segmento que teve a sua génese na parte do traçado 

da via XIX que viria a ser integrada intramuros pela construção da muralha.“ (RIBEIRO, 

MELO, 2013:24)

Segundo a arqueologia a partir do séc. V e VI, Bracara Augusta, após 

queda do Império Romano, tornou-se capital do reino suevo[28] (Sedis Bracarensis), 

(Fig. 148), e sofreu alterações urbanísticas que conduziram ao desaparecimento 

do urbanismo romano original, muito pela alteração da função de alguns espaços 

e construções da cidade, bem como pelo abandono de alguns edifícios públicos. 

27 Local coberto à entrada de um edifício
28 Povo germânico que entrou na Península Ibérica após queda do Império Romano em 409.
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FIGURA 149 | Península Ibérica em 586, Visigodos

FIGURA 150 | Braga, Alta Idade Média
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O abandono de certos espaços e difícios fez com que se reaproveitassem 

os mesmos para desempenho de outras funções, levando a uma construção 

que vem romper com as lógicas ortogonais até aqui defendidas no séc. IV, 

impondo caracteristicas diferentes às conhecidas no Baixo-Império. A arqueologia 

documenta ainda alterações na arquitectura a nível privado, com edifícios que 

rompem com os espaços residênciais tradicionais, como as domus, tendo sido 

influênciadas pelos programas técnicos e ornamentais que cratacterizavam 

habitações do séc. IV e V. Tudo indica que as habitações se tornaram mais 

pequenas devido às mudanças nas condições de vida.

Em finais do século VI, Bracara Augusta ,com a queda do reino suevo e 

conquista por parte do reino visigodo (Fig.149), em 585 quando Leovigildo invadiu 

e saqueou a cidade de Braga, conseguiu manter “a sua importância religiosa, 

como sede metropolitana eclesiástica da Gallaecia provinciae, facto este que 

assegurou a sua continuidade como núcleo urbano.” (RIBEIRO, MELO, 2013:26)

Entre os séc. V e VII, há uma intesa ocupação de uma das quatro partes 

da cidade romana, a nordeste, contrapondo a consequente desocupação e 

ruralização das outras três partes, originando um novo polo religioso e administrativo. 

Tudo isto, foi afirmado com a criação e construção da catedral e do complexo 

episcopal, representando o voltar de costas ao antigo poder Romano representado 

pelo fórum. A desordem provocada pelas primeiras invasões mulçumanas no 

séc. VIII, mais propriamente em 711, fizeram com que a cidade de Braga fosse 

abandonada pelos senhores eclesiásticos, embora esta tenha conseguido manter 

o seu centro urbano e religioso intacto, com uma população residente bastante 

significativa. A integração da cidade bem como a sua reorganização, através 

dos reis asturianos e leoneses, em 873, fez com que se criasse um novo sistema 

defensivo, mas agora num espaço bem mais reduzido conhecido como bairro 

medieval das Travessas. 

Em todo este processo, foi mantida, a Norte, uma parte da muralha do 

Baixo-Império que articulava o antigo cardo máximo com a via XIX, onde se fazia 

a ligação aos vales do Cávado e Homem, já a Sul foi erguida uma nova cerca, 

deixando de fora o antigo decúmano principal e o fórum romano, delimitando 

assim um espaço que nao ultrapassava os 15 Ha. (Fig.150)
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FIGURA 151 | Evolução do séc. IV ao séc. XIX

FIGURA 152 | Cidade muralhada
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“Tendo por base os dados arqueológicos, parece aceitável que o centro urbano 

da Alta Idade Média se tenha constituído, algures entre os séculos VIII-XI, numa 

pequena área, situada no quadrante nordeste da cidade romana, estando limitada 

a norte por parte do circuito da muralha romana, em cujas imediações havia sido 

construído, entre os séculos IV/V, o centro religioso cristão da cidade, constituído, 

entre os séculos IV/V, o centro religioso cristão da cidade, constituído pela basílica 

paleo-cristã, certamente alvo de sucessivas transformações até à consagração da 

Sé Catedral , no século XI.” (RIBEIRO,2009/2010:189)

Segundo pesquisas arqueológicas, é possível referir que a basílica paleocristã 

construída intra muros em finais do séc. IV inícios do séc. V, referida anteriormente, 

terá sido alvo de diversas propostas e remodelações, (Fig. 151), até “que terá 

consolidado a sua forma retangular, com orientação E/O, com três naves e uma 

porta rasgada na fachada sul.” (RIBEIRO, MELO, 27:2013). Foi através de todas estas 

remodelações e ajustes, que este templo a cargo do bispo D. Pedro de Braga, 

acabou por ser substituído por um outro de traçado românico, dando origem à 

catedral a que hoje chamamos de Sé de Braga[29].

São várias as caracteristicas que nos revelam que a cidade de Braga sofreu 

um desenvolveimento a partir da morfologia medieval tais como: cidade muralhada 

ou Burgo[30], (Fig.152); a catedral (centro religioso) assumia o centro de toda a 

estrutura e malha da cidade, onde tudo se desenvolvia em seu redor; o desenho 

irregular da praça, resultava de um vazio estrutural urbano sem desenho prévio; 

a concentração dos edifícios encontra-se na periferia ou no perímetro de cada 

quarteirão e em contacto directo com a rua, deixando livre as zonas posteriores 

de cada lote para utilização de horta ou jardim; a delimitação dos quarteirões era 

feita através de ruas estreitas, contendo consequentemente uma rede irregular de 

ruas e/ou travessas; os lotes eram mais profundos do que amplos, onde muitas das 

vezes necessitavam de iluminação, conseguida através da construção de pátios 

interiores ou até traseiros; os espaços estavam bem diferenciados em relação à 

sua origem religioso, cívica e comercial; caracterizava-se então por uma cidade 

onde a concentração era a norma e onde o crescimento da sua forma era pouco 

ou nada controlado.

29 Considerada Sacrossanta Basílica Primacial da península Ibérica, centro de irradiação epis-
copal e um dos mais importantes templos do românico português.
30 Pequena fortaleza ou povoado fortificado
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FIGURA 154 | Séc. XIV, Bairro das Travessas

FIGURA 153 | Cidade baixo-medieval
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Já no que diz respeito à estrutura viária, da evolução da cidade romana para 

a cidade medieval, houve uma drástica redução nas ruas de sentido este-oeste, 

ficando a existir apenas uma, a Rua das Travessas, embora os eixos viários norte-

sul tenham permanecido praticamente iguais aos antigos da cidade romana. De 

todas elas, apenas a Rua Verde/ Couto do Arvoredo traduz fielmente um traçado 

romano, pois esta diz respeito ao cardo máximo da antiga configurção baixo-

medieval, que se articulava com duas portas uma a norte na parte mantida da 

muralha e outra fazia a ligação da cidade para sul. Quanto ao resto das ligações 

viárias, todos os eixos foram deslocados embora tenham mantido a mesma 

orientação (Fig.153).

É em 1089, séc. XI, que a cidade de Braga readquire a imporância política e 

eclesiástica, muito devido à Sé Catedral, mandada construir pelo primeiro Bispo de 

Braga, bem como em 1112, séc.XII, com a sua constituição como couto eclesiástico, 

desempenhando então um papel importantíssimo em toda a organização urbana 

da cidade. Devido a estes acontecimentos, a cidade Medieval foi crescendo 

a partir do séc. XIII, chegando ao ponto de necessitar de uma nova complexa 

organização viária bem como a construção de uma nova cerca, Fernandina, 

duplicando assim a área de Braga alto medieval. 

Algumas fontes arqueológicas afirmam ainda que a cidade continuou o seu 

crescimento para norte e para noroeste, tendo sido consequentemente construído 

o castelo e o paço episcopal, alargando os limites urbanos e definindo um novo 

sistema amuralhado, em finais do séc. XIV, (Fig.154).

“O plano urbano do século XIV reflete claramente dois tipos de estrutura morfológica. 

Uma, localizada na parte que se sobrepôs ao plano romano, identificado como 

Bairro das Travessas, é caracterizada pela regularidade do sistema viário e dos 

quarteirões, enquanto a outra, decorrente do crescimento da cidade para nordeste 

e norte, parece claramente influenciada pelo sistema defensivo.” (MARTINS, RIBEIRO, 

2013:31)
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FIGURA 155 | Braga, finais do séc. XIX

FIGURA 156 | Do Alto Império aos finais do séc. XIX
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É já no urbanismo moderno, séc. XVI, e através do governo do arcebispo 

D. Diogo de Sousa (1503-1532) que Braga conhece uma série de intervenções e 

renovações, como por exemplo: modernização da arquitectura dos edifícios e 

nas infraestruturas urbans; através do alargamento, regularização e criação de 

novas ruas e praças, melhorando do sistema de abastecimento de água, como a 

introdução ou reparação de fontes e chafarizes; bem como uma série de factores 

que davam as condições necessárias para que a cidade se alargasse fora das suas 

muralhas, fazendo com que a cidade crescesse e se alargasse para a periferia nos 

séculos seguintes.

A cidade de Braga desenvolveu-se de tal forma que o crescimento 

demográfico duplicou, comparando aos 1745 habitantes observados em finais do 

séc. XV, tendo aproximadamente 3575 habitantes por volta de inícios do séc. XVI.

“O século XIX ditou um conjunto de transformações urbanas, relacionadas com a 

destruição das portas das muralha medieval e, simultaneamente, com a necessidade 

de facilitar o trânsito no centro urbano.” (MARTINS, RIBEIRO, 2013:36)

 Nas alterações do séc. XIX, (Fig.155), a rua mais afectada com a nova 

reorganização urbana foi no bairro das Travessas, onde a Rua Verde, herdeira 

romana de traçado medieval foi completamente alterada, devido à restruturação 

de alguns eixos viários, por decisão camararia.
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3.3 | PROJECTO

”(...) Uma boa casa é algo simples, assim como uma reunião de muitas; e, para 

fazê-la, é preciso um salto conceitual dos componentes individuais para uma visão 

do todo. As escolhas (...) representam maneiras de reunir as partes. (...) as partes 

básicas de uma casa podem ser reunidas a fim de formarem algo além de simples 

partes básicas: podem também formar espaço, padrões e domínios externos. Elas 

dramatizam o ato mais elementar que a arquitectura tem a desempenhar. Para fazer 

com que um mais um seja igual a mais do que dois, você deve, ao fazer qualquer 

uma das coisas que considere importante (construir recintos, reuni-los ou ajusta-los 

ao terreno), fazer algo m ais que também considere importante (construir espaços 

para se morar, estabelecer um padrão significativo na parte interna, ou reivindicar 

outros domínios na parte externa).” (in CHING,2002:177)

 | Habitação Mínima |
   Uma [re]leitura da casa no centro histórico de Braga



FIGURA 157 | Localização Geográfica

FIGURA 158 | Vista aérea da Cidade de Braga
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3.3.1 | ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

A cidade de Braga (fig. 157) e (fig. 158), com características ímpares, 

revela a cada dia, dois mil anos de história. A evolução de Bracara Augusta fez 

do concelho, o mais jovem a nível europeu, desenvolvendo à sua volta uma 

significativa dinâmica. Um crescimento sustentado em elevados padrões que 

valorizam a qualidade de vida dos bracarenses, dotando de infra-estruturas e 

equipamentos fundamentais à sua vida com destaque para a salvaguarda e 

reabilitação do centro histórico.

Braga oferece oportunidades de cultura e lazer únicas no país, com 

animação nocturna, teatro, exposições, museus e galerias de arte. Cidade de 

cultura e tradições, onde a história e religião convivem com a indústria tecnológica 

e a vida académica. Os projectos de regeneração urbana são fundamentais para 

tornar Braga mais atractiva e dinâmica, tanto para quem nela vive, como para 

quem a visita ou nela quer investir.
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FIGURA 160 | Fotografias, Zona de Intervenção

FIGURA 159 | Planta da cidade de Braga
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Como qualquer cidade europeia, Braga também requer um reforço 

na aposta em necessidades próprias de cidades em forte crescimento, 

nomeadamente, a revitalização económica e social centrada em sectores 

baseados no conhecimento e criatividade, inovação tecnológica ao nível da 

reabilitação do edificado e das infra-estruturas e serviços urbanos, acréscimo de 

participação dos cidadãos no processo de gestão urbana, reforço da inserção 

do Centro Histórico na estrutura e dinâmicas do território envolvente, aumento 

da inserção urbana e social dos conjuntos habitacionais reforçando a qualidade 

dos espaços públicos, qualificação e melhoria da acessibilidade e usufruto das 

estruturas ecológicas e revitalização da utilização de equipamentos colectivos. 

(fig. 159)

Assim sendo, fez nos colocar 3 questões:

1| Como vamos habitar no séc. XXI?

2| Deverá perdurar a tendência de habitar nas zonas periféricas e trabalhar 

no centro, com os custos sócio-económicos e ambientais inerentes?

3| Não terá chegado o momento de reabilitar o existente e revitalizar 

os centros históricos das cidades tornando-as, em locais com uma vivência 

verdadeiramente cosmopolita?

O crescimento acelerado e sem planeamento, originou desequilíbrios 

nos diferentes níveis da estrutura urbana. Daqui decorreu um claro prejuízo da 

população que habita nas redondezas mas que trabalha no centro. A oferta 

de habitação no centro histórico é reduzida e atinge preços de venda muito 

superiores à capacidade da maior parte das pessoas. Acresce que o número de 

fogos devolutos ou desocupados e em condições de fraca habitabilidade tornou-

se absurdo. Em consequência, o centro da cidade, deixou de constituir uma opção 

para a maior parte dos habitantes da sua área metropolitana, empobreceu e 

descaracterizou-se. (fig. 160)
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FIGURA 162 | RHCH - Palavras Chave

FIGURA 161 | Percurso da estratégia
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A cidade apresenta uma vasta área habitacional devoluta, em condições 

de conservação muito deficitárias, mas com um potencial elevado para ser 

adaptado ao estilo de vida de uma população urbana que pretende viver no 

centro. Então a ideia passa pela reconstrução / Remodelação do centro da cidade 

de braga na vertente da área habitacional, aproveitando o dinamismo já existente 

no local. Por toda a cidade encontramos inúmeros exemplos de casas/edifícios 

cheios de carisma construídos segundo padrões de vivência desactualizados, 

que potenciados por um projecto e funçõesadequado podem ser adaptados à 

realidade e ao estilo de vida actual.

A estratégia a desenvolver, é o RHCH, reeducar o habitar no centro histórico 

de braga, pois noutros tempos este foi o grande foco habitacional e ponto 

inicial de todo o desenvolvimento da cidade. Com isto pretende-se intervir nos 

edifícios escolhidos, sendo eles alvo de requalificação ou projectados de raiz. 

Foram escolhidos segundo as suas características, uns por degradação outos por 

abandono, dando assim uma nova valência ou utilidade a um espaço outrora 

abandonado ou completamente descaracterizado. (fig. 161)

Durante a análise à cidade foram observadas uma série de debilidades 

e valias, como a falta de alojamentos, o desinteresse pelo centro histórico, o 

aumento de degradação/abandono de algumas zonas e/ou edifícios, boas 

ligações viárias, riqueza patrimonial, boa segurança, excelente gastronomia e 

interesse arqueológico, que fizeram com que a ideia inicial para a intervenção de 

projecto tivesse o cuidado de combater ou promover os diferentes factores. Nesta 

estratégia pretende-se desenvolver “habitação mínima”, então o objectivo foi 

analisar um conjunto de edifícios, no centro histórico bracarense, onde foi  criada 

e traçada uma rede/grupo de edificações que estão interligadas, segundo os 

conceitos de habitar/habitação, mínimo, funcionalidade e da flexibilidade. (fig. 

162)

Escolheu-se estratégicamente as ruas para a intervenção desde, a sua 

importância histórica, cultural, comercial e viárias. Assim sendo a interveção 

começa desde a rua Andrade Corvo, que liga o centro histórico à estação de 

caminhos de ferro, à Praça da República que divide temporalmente a praça da 

antiga câmara com a nova câmara de Braga, a rua do Souto e a rua D, Diogo de 

Sousa devido à sua importância cultural e comercial bem como a Avenida Central 

que é o coração da cidade.  
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FIGURA 164 | RHCH - Edifícios Escolhidos

FIGURA 163 | RHCH  - Pontos de interesse
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A rede/grupo de edifícios criada, com o apoio dos diferentes pontos de 

interesse da cidade, (fig. 163), terá uma construção, que desempenha um papel 

fundamental, podendo chamar-se de edifício “mãe”, o BDH ou Braga Dwelling 

Hostel controlará todo o processo de ocupação das restantes habitações. Este 

edifício caracteriza-se como um hostel, que apoiado por uma série de valências 

públicas dentro do próprio espaço, como café, restaurante, zona de exposições 

e espaços de estar internos e externos dá apoio e suporta os restantes edifícios da 

rede habitacional, ou seja, os BDA - Braga Dwelling Apartments.

Com isto pretende-se que através deste grupo de habitações, se consiga 

implementar a chamada de uma população, para assim se reeducar e “prender” 

habitantes ao centro histórico bracarense, revitalizando esta área da cidade, 

dando um novo input importante para o “voltar a viver o centro”, que à muito 

parece ter sido esquecido e trocado por outras zonas habitacionais da cidade, 

que principalmente se desenvolveram nas periferias da cidade.

Nos BDA da rede de edifícios escolhidos, pretende-se criar e desenvolver 

apenas habitações individuais ou colectivas de tipologia T0, T1 e T2 de acordo 

com os espaços disponíveis, acolhendo desde um simples turista que se desloca a 

cidade num curto espaço de tempo, a jovens casais que procuram uma habitação 

permanente para início de vida, até a casais mais idosos que pretendem viver o 

resto da sua vida no centro da cidade de forma mais tranquila e sossegada. (fig. 

164)

Com toda a estratégia do RHCH montada, podemos enumerar uma série 

de objectivos que se pretende desenvolver criar e implementar, com base nesta 

intervenção no centro histórico de Braga como: empeendedorismo; desporto; 

diversão; religião; diversão; mobilidade; habitar; organização; interação; 

reeducar; reconstruir; dinamismo; revitalizar; restaurar; flexibilidade; população; 

arte; emprego; funcionalidade; vivência; cultura; economia; lazer; património; 

qualidade; aproveitamento; turismo; proximidade; educação; família; movimento 

e juventude.
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“Habitar é viver. Construir casas dignas é uma das funções da arquitectura, como 

forma de proporcionar uma vida saudável ao Homem.” (CROFT, 2001:279)

”(...) A casa, a construção da habitação, não é tanto uma metáfora, mas o sujeito 

mesmo da filosofia existencial. Nela se pode exercer o autêntico habitar, a plenitude 

do ser. A casa, contudo, não é um marco inocente, imune ao reflexo de nossos 

conflitos, é o lugar do íntimo tanto quanto inóspito, um espaço de alienação que 

vela ou esconde um desarraigamento, uma incapacidade para o pleno exercício 

de ser-aí.(...) (ÁBALOS, 2003:45)



FIGURA 165 | O homem e o habitar
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3.3.2 | CONCEITO / IDEIA FORMANTE

A Arquitetura é geralmente concebida e projetada em resposta a um 

conjunto de condições existentes. Essas condições podem ser de natureza 

puramente funcional ou podem também refletir, em graus variados, a atmosfera 

social, política e económica. De qualquer maneira pressupõe-se que o conjunto de 

condições existentes “o problema” seja pouco satisfatório e que um novo conjunto 

de condições “solução” se faça desejável. A fase inicial de qualquer projeto é o 

reconhecimento de uma condição problemática e a decisão para ele.

A arquitetura é mais do que a satisfação de exigências puramente funcionais 

de um programa construtivo, mas fundamentalmente, as suas manifestações físicas 

acomodam a atividade humana, todavia o arranjo e a organização das formas 

e espaços também determinam a maneira como esta pode promover iniciativas, 

trazer respostas e comunicar significados. A forma e o espaço são apresentados 

não como fins em si mesmos mas como meios para solucionar um problema em 

resposta a condições de função, propósito e contexto, isto é, arquitetonicamente.

Assim sendo, e tendo por base a temática em reflexão sobre a habitação 

mínima, partiu-se para o estudo dos dois imóveis em estado devoluto, por forma a 

desenvolver um hostel e uma habitação colectiva.



FIGURA 166 | Conceito, Living Box

FIGURA 167 | Exemplos, Living Box
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A ideia de criar uma rede de habitações como parte da estratégia, fez 

com que à partida a abordagem a estes dois edifícios fosse pensada com os 

mesmos pressupostos, tanto do ponto de vista formal, como do ponto de vista 

conceptual. Deste modo, conseguimos manter a mesma estrutura existente em 

termos de linguagem e igualmente e de formas organizativas, para que no fim 

todas as parcelas formassem um todo coerente e funcional.

Mas o que é que um espaço representa e o que é que o transforma num 

simples “lugar”? A era em que vivemos, obriga-nos a enfrentar uma série de 

mudanças sociais e culturais que nos fazem redescobrir a multiplicidade das 

dimensões que caracterizam a vida. As Transformações rápidas e os fluxos sócio-

culturais incessantes obriga-nos, então, a uma formulação de um novo conceito 

de vida, a um novo pensamento sobre o homem e os espaços que ele na verdade 

necessita dentro do conceito de “House”. Conceito esse, que não retrata um 

modelo tradicional, sinônimo de permanência e estabilidade. pois Uma habitação 

contemporânea pode facilmente, a qualquer momento, resultar numa habitação 

“temporária”, emblema da mobilidade que caracteriza o novo século.

Com todos estes factores e realidades, relacionando directamente com 

a temática da habitação mínima, surgiu o conceito para os dois edifícios, que 

denominamos de “living box” - (Viver numa caixa). Não como um elemento pré 

fabricado e móvel, mas sim como um elemento fixo. (fig. 166)

Este “living Box” deve superar o contraste entre permanente e temporário, 

para responder à necessidade de uma mudança fácil e rápida e ao mesmo 

tempo, indicar a presença de um homem num certo e determinado contexto. Um 

conceito que serve tanto para a formalização (exterior) do edifício como também 

para a sua organização interior, no que diz respeito aos espaços e até mesmo ao 

próprio mobiliário.

Com este conceito e forma de organizar os espaços, consegue-se facilmente 

converter pequenos espaços em espaços mais amplos, originando assim áreas 

mais agradáveis possibilitando até equipar muitas das vezes espaços mais exíguos, 

que a partida não permitiam a execução das tarefas pretendidas. (fig. 167)



FIGURA 168 | Edifícios para a Intervenção

FIGURA 169 | Hostel e habitação, fachadas Norte
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Breve história do edifício principal “BDH - BRAGA DWELLING HOSTEL”, pelo Sr. 

Luís Dias Costa (antigo funcionário da câmara).

“O edifício principal, escolhido para a projectar o Hostel, (3) localiza-se na 

praça conselheiro torres almeida, entre a praça da câmara antiga e a praça da 

câmara nova, este espaço foi escolhido pela sua localização no centro histórico, 

pela importância que este teve na cidade ao longo dos tempos, e pela situação 

em que se encontra, completamente abandonado e devoluto, existindo  e 

“sobrevivendo” apenas as suas fachadas.” (fig. 168) e (fig. 169)

“Esta construção, foi projectada pelo arquitecto Carlos amarante, e foi 

comprado pela câmara de braga para servir de tribunal cerca de 1869 por 9.600$ 

reis, aos proprietários Costa Pereira (Vilhena). Era composto por um portão de 

entrada e dois corpos laterais, em cada qual se notam três janelas na parte do rés-

do-chão; no primeiro andar três portadas e varandas, encimadas por frontões de 

mitra; no segunda andar, um acrescento também três janelas em cada um. Sobre 

a parte central, porta de entrada no primeiro andar, varanda e portada com os 

mesmos motivos a incimá-la das janelas laterais. no Acrescento do 2ºandar uma 

janela, sobre um frontão triangular que encerra as armas estilizadas de braga.”

“Tempos depois uns escassos dez anos após a compra, as instalações 

do tribunal eram exíguas então A câmara comprou uma casa, ao nascente, e 

aumentou assim a casa da justiça; rés do chão uma janela; primeiro andar, uma 

varanda e uma portada  e no último uma janela. o átrio de entrada dava acesso 

ao piso das audiências, por uma imponente escada devida ao risco de Moura 

Coutinho (1915). O edifício costa pereira tinha comunicação com o da praça 

do município, que era esventrado como o do tribunal, pela parte onde existia a 

muralha fernandina.”
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FIGURA 170 | Hostel, Alçado Norte

FIGURA 171 | Hostel, Alçado Sul
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3.3.3 | MEMÓRIA DESCRITIVA / JUSTIFICATIVA DO HOSTEL

O Braga Dwelling Hostel - BDH, é composto por 3 pisos a norte (fig. 170), 

e 4 pisos a sul (fig. 171). O objectivo foi manter toda a estrutura das fachadas 

do edifício pré-existente, propondo-se a substituição apenas das caixilharias das 

janelas bem como dos guarda corpos das varandas, simplificando a sua leitura.

O edifício está dividido em 2 zonas distintas, como sendo: o piso rés do chão, 

caracteriza-se como um espaço mais público e os restantes 3 pisos mais privados. 

Toda a construção desenvolve-se ora para o exterior, ora para um pátio interior ao 

ar livre que para além de funcionar como um importante elemento organizativo 

do BDH, tem ainda a função de introduzir luz natural no interior do edifício, aspecto 

importante dada a profundidade da empena existente.
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FIGURA 172 | Hostel, Plantas

FIGURA 173 | Hostel, Corte Esquemático AA’
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Tanto os espaços do hostel como da habitação, que a seguir aprofundaremos, 

têm como base o “living box”, conceito escolhido para o desenvolvimento do 

projecto. O programa está organizado em “caixas”, que por vezes se soltam 

das paredes e dos tectos criando assim espaços diferentes para que cada 

compartimento desempenhe a sua função, ajudando também ao espaço mínimo, 

à flexibilidade e ao dinamismo pretendido para a concepção deste projecto. 

 Assim sendo o piso zero contém, a recepção;  as zonas de estar /lazer, café/ 

Bar, zona administrativa, cacifos, zona exterior, umas box’s Esplanadas amovíveis, 

pátio ao ar livre, restaurante público e ou de apoio ao hostel, e uma passagem que 

rompe o edifício e o quarteirão, criando uma permeabilidade, que faz com que 

aproxime duas realidades, distintas, a ligação directa da antiga  praça da câmara, 

com a actual praça da câmara de braga, com isto foi inevitável perceber que se 

conseguiu uma aproximação  percurso criado  na estratégia inicial, ajudando na 

relação entre edifícios habitacionais pretendidos a desenvolver e a possibilidade 

de uma maior mobilidade e fluxo de pessoas, com uma das ruas mais importantes 

da cidade de braga, a rua do souto (onde existe o maior fluxo de comércio e 

serviços).

Este grande corredor, dá origem a uma passagem rápida de um lado para 

o outro do edifício, porém não e um espaço “perdido” nem de alguma forma 

descaracterizado, em sí mesmo se cria uma zona de expositiva e de apresentação 

de todos os programas inerentes à da cidade, a nível religioso, cultural, desportivo, 

eventos que possam acontecer, como por exemplo, festas nocturnas; divertimento; 

corridas públicas; procissões. A entrada principal destaca-se pela sua imponente 

porta, e faz-se notar da rua que se situa quatro degraus a baixo da sua cota soleira, 

convidando assim o público a entrar e a conhecer aquilo que o edifício tem para 

lhe oferecer e que está ao dispor de todos. 

A ideia foi dar continuidade ao que já acontece em todo o centro histórico 

criando assim no rés do chão (piso mais próximo da rua) uma zona pública de 

serviços, aproximando  os utilizadores do hostel que privam do resto dos pisos 

superiores a se relacionarem com toda a população e utilizadores, convivendo, 

trocando ideias e experiências tal e qual como se fazia e vivia outrora com grande 

espirito de comunidade e entreajuda.
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FIGURA 174 | Hostel, Corte Esquemático CC’

FIGURA 175 | Hostel, Imagens 3D
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No piso um, é onde se começa realmente a desenvolver a zona mais 

privada do hostel, ou seja o espaço mais propriamente daqueles que nele habitam 

realmente, para o seu acesso existe uma caixa de escadas exterior e uma interior, 

apoiado por uma caixa de elevador que dá acesso ao piso pretendido através de 

um sitema de chaves próprio dos habitantes. 

É no piso um que se encontram os quartos, duplos de casal ou duplos com 

camas de solteiros, duas camaratas, zonas de copa e lavandaria, espaços de 

lazer e de estar privados, balneários dos funcionários, arrumos e zonas técnicas 

de apoio ao bom funcionamento do edifício, com um refeitório com cozinha e 

dispensas e zonas frigoríficas incorporadas, para que os utilizadores que pretendem 

prepararem as suas refeições, é neste amplo espaço que também eles usufruem, 

aquando não há refeições , de uma sala comum onde todos podem estar no 

seu momento de lazer ou a fazerem o que bem entenderem, como  conviver, 

conversar, estudar, jogar às cartas, ver televisão e ou trabalhar.

No que diz respeito ao piso dois, continua na fachada virada a norte a 

conter quartos e zona de copa e lavandaria, tal e qual como no piso um, mas as 

camaratas viradas para o pátio dão lugar a mais quatro quartos, onde surgem os 

quartos triplos. 

No lado oposto (fachada sul) surge uma outra zona maior de lavandaria 

com um piso de secagem, bem como os melhores compartimentos do hostel, os 

quartos duplex , onde nas varandas se desfruta da vista privilegiada, voltada para 

a praça antiga, para a cidade e para toda a sua envolvente construída e natural.
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FIGURA 176 | Habitação, Alçado Norte e Sul

FIGURA 177 | Habitação, Planta piso 0, 1 e 3
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3.3.4 | MEMÓRIA DESCRITIVA / JUSTIFICATIVA DA HABITAÇÃO

No edifício  da unidade habitacional, Braga Dwelling Apartment - BDA, ao 

contrário do que aconteceu no hostel, não se aproveitou nem se preservou nada 

da construção anterior, adoptando apenas o número de pisos que a contrição 

continha. o objectivo principal desta ideia tão radical foi o de implementar uma 

nova imagem e forma de projectar mais inovadora para este tipo de habitação 

mínima. deixando assim a possibilidade de com esta acção influenciar todas 

as habitações do centro histórico que estejam e sejam sujeitas a este tipo de 

intervenções.

 | Habitação Mínima |
   Uma [re]leitura da casa no centro histórico de Braga



FIGURA 178 | Habitação, Planta Piso 2 e Cobertura

FIGURA 179 | Habitação, Corte Esquemático AA’
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O BDA é composto por por quatro pisos (existentes), piso rés-do chão mais 

três pisos habitáveis. o piso rés-do-chão desempenha um papel fundamental neste 

projecto, pois é nele que existe o espaço que da continuidade à intenção iniciada 

no hostel, de haver um corredor que rasga todo o edifício criando assim um corredor 

de ligação entre as diferentes realidades (antiga praça da câmara com a principal 

rua de comércio e serviços da cidade) obtendo assim a permeabilidade, rapidez 

e dinamismo de percursos, pretendida para implementação de toda a estratégia 

inicial do projecto, bem como o de ser um local semi-público, semi-privado onde 

os habitantes podem desfrutar de um espaço amplo de estar e conviver, estando 

sempre resguardados pelos ripados e portões que existem nas duas entradas para 

o lote. 

O piso é amplo, com jardim, vegetação e zonas de estar, unicamente com 

os acessos verticais dos elevadores para os dois blocos bem como a escadaria 

exterior central que une os dois edifícios e serve o acesso independente de cada um 

à habitação pretendida, esta escada para além da sua própria função de acesso 

e emergência, tem um papel de comunicação e interação entre os diferentes 

pisos e tipologias. tentando reeducar o habitar no centro histórico tal e qual como 

aconteceu outrora, onde todos viviam em paz, comunidade e entreajuda entre 

todos os vizinhos, costume esquecido por falta de prática ou de simplesmente 

comodismo de cada um.

Nas habitações existem três tipos de tipologias possíveis, no bloco norte, 

com dimensões mais reduzidas está organizado em tipologias T0, ou seja três pisos 

três habitações de tipologia T0. no bloco sul existem as tipologias T1 e T2 consoante 

a vontade de cada utilizador. pois o segundo quarto pode ser modificado, e em 

vez de quarto pode funcionar como escritório. Os dois blocos de apartamentos 

têm um desnível de 80cm, que faz com que um deles esteja a cima um do outro, 

o bloco sul encontra-se no nível superior em relação ao bloco norte.

A organização interna das habitações é toda igual, simplesmente se 

adaptam ao espaço disponível nas diferentes tipologias e diferentes blocos. 

Utilizam-se as “living box’s” tal e qual como no hostel, onde os espaços ficam 

organizados em “caixas” independentes que unidas e relacionadas umas com as 

outras dão origem a um todo. 
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FIGURA 180 | Habitação, Corte Esquemático CC’

FIGURA 181 | Habitação, Imagens 3D
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Cada box é um compartimento e este desempenha a sua função dentro 

da habitação, ajudando assim os habitantes no seu dia a dia. As tipologias, desde 

a sua caixa de elevadores central à chegada a cada piso, tem um átrio privado 

ao qual só tem acesso o utilizador da habitação, que de seguida entra no hall de 

entrada da habitação. A partir deste hall de entrada as habitações dividem-se em 

duas zonas, uma pública e uma privada. 

Nas tipologias T0, o espaço público/privado é feito por uma porta rotativa 

que organiza o espaço como o utilizador desejar, tanto abre toda a tipologia, 

como priva o quarto/escritório  ou quarto/ escritório e instalação sanitária do resto 

do espaço. este contém ainda sala de jantar, sala de estar e cozinha tudo junto. A 

cozinha fecha-se sobre si mesma com uma estrutura vertical tipo guilhotina, para 

assim se esconder e dar liberdade total À zona de estar.

A tipologia T1/T2 até ao hall de entrada desenrola-se tal e qual como no 

t0, mas a zona pública / privada está bem definida, onde os dois quartos ou um 

quarto e 1 escritório, ficam na zona mais privada e onde a sala de estar a sala de 

jantar a cozinha e a instalação sanitária de serviço  ficam na zona mais pública.
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”Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são 

condicionadas pela circunstância, elas criam igualmente circunstância, ou ainda, 

a organização do espaço sendo condicionada é também condicionante. O arqui-

tecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador 

do espaço; mas as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações 

com a circunstância, criam circunstâncias e havendo na acção do arquitecto pos-

sibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente drama.” (TÁVORA, 

2006:73)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho de investigação que nos propusemos 

realizar, verificamos que a habitação, associada ao conceito de mínimo, surgiu e 

desenvolveu-se devido a um conjunto de necessidades resultantes, entre outras, 

da construção em massa, das grandes aglomerações populacionais nas cidades, 

e até da grande conjuntura em que vivemos hoje em dia.

A habitação, por si só, é uma temática bastante ampla e complexa, 

que quando associada ao conceito de mínimo, parece ganhar uma maior 

complexidade devido à especificidade das soluções. Ainda hoje, neste campo, a 

arquitectura encontra-se numa incansável procura para satisfazer e dar solução 

às necessidades de cada família, pois o ser humano está cada vez mais exigente, 

num mundo que o obriga a se adaptar quase a todo o instante.

A compreensão do verdadeiro significado de habitação mínima através de 

estudos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo do século XX, permitiu concluir 

que as funções básicas do ser humano numa habitação, podem ser resolvidas 

através da associação de diferentes dispositivos espaciais com dimensões mínimas 

para permitir uma vida normal, que seja ao mesmo tempo funcional e estável para 

cada ser humano.

Partindo do objectivo do trabalho de investigação, de introduzir o conceito 

de habitação mínima no centro histórico de Braga, chegou-se à conclusão 

que este tipo de pressuposto seria um importante passo para a revitalização 

de todos os centros históricos, quer para dar novos usos a edifícios devolutos, 

quer na renovação ou revitalização, de outros edifícios onde as condições de 

habitabilidade não se enquadram nos mínimos de salubridade exigidos. É com 

este tipo de intervenções que se pretende dar condições tanto às populações já 

neles existentes, como também para novos habitantes que se poderão estabelecer 

nestes espaços. Tudo isto, irá influênciar os centros históricos de modo a tornar 

as populações mais activas, enriquecendo e desenvolvendo o valor patrimonial 

das cidades, bem como influênciando os espaços adjacentes quer a nível social, 

cultural e económico. Importam também as considerações feitas sobre a casa, 

como espaço individual de alojamento, mas também a vida comunitária que se 

gera em torno de toda a rede que se propõe.

 | Habitação Mínima |
   Uma [re]leitura da casa no centro histórico de Braga





277

“A habitação de hoje aprende com as reivindicações do passado e por isso há que 

tomar conhecimento destas, de descernir as qualidades e as desvantagens e saber 

como utilizalas em conjunto.” (COSTA, 2006:114)
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