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RESUMO 

 

Esta tipologia habitacional que ficou conhecida como Ilhas, resultou de um aumento 

demográfico exponencial na cidade Porto no séc. XIX devido à revolução industrial, surgem 

então longos e estreitos corredores que são geralmente o único acesso a pequenas casas de 

um só piso, construídas com materiais de fraca qualidade. 

Esta tipologia habitacional única veio dar resposta de alojamento à população rural, que veio 

para a cidade do Porto em busca de trabalho renumerado, este tipo de habitação em pouco 

tempo expandiu-se por toda a cidade, por serem considerados investimentos de baixo risco, 

e foi visto como uma oportunidade por parte da burguesia no sentido de terem um 

rendimento extra, construindo as casas nos longos terrenos que se encontravam nas traseiras 

das suas habitações.  

O desenvolvimento deste estudo busca a compreensão da evolução destes espaços, assim 

como a relação que as Ilhas têm com a cidade do Porto actualmente. O trabalho pretende 

contribuir para o futuro que as Ilhas podem adquirir, ao potenciar todas as suas qualidades, 

deixando de ser vistas como um problema para a cidade, para solucionar os problemas que 

estes locais apresentam, adotamos uma metodologia de requalificação urbana, que procura 

melhorar as condições físicas, económicas e ambientais de uma área, promovendo-a e 

dinamizando a qualidade de vida. 

Os maiores resultados alcançados, foram na da Ilha na Travessa da Rua Chã, promovem um 

critério de “open space”, em que os espaços são multifuncionais de forma a rentabilizar as 

pequenas dimensões existentes nas habitações, requalificando cada espaço, quer no exterior 

/ envolvente, no edificado quer nas novas vivências do habitar.   
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ABSTRACT 

 

This housing typology that became known as Ilhas (islands), resulted in an exponential 

population growth in the city of Porto in the XIX century because the industrial revolution, 

they emerge so long and narrow halls that are usually the only access to small houses of one 

floor, built with poor quality materials.  

They (Ilhas) came to respond as accommodation for the rural population, who came to the 

city of Porto in looking for paid work, this housing typology soon expanded throughout the 

city, because they are considered low risk investments, and was seen as an opportunity by 

the bourgeoisie in order to have an extra income, building the houses in the long land who 

were in the back of their homes. 

The development of this study search an understanding of the evolution of spaces, as well as 

a city of Porto. This study intends to contribute to the future that, as it may be, to enhance 

all its qualities, ceasing to be seen as a problem for the city, to solve the problems that these 

places show, we adopted a methodology of urban requalification, which consists to improve 

the physical, economic and environmental conditions of an area, promoting it and boosting 

the quality of life. 

The greatest results achieved were in the Ilha do Travessa da Rua Chã, promote an open 

space criterion, in which the spaces are multifunctional in order to monetize the small 

dimensions existing in the houses, requalifying each space, both outdoors / surrounding, on 

buildings or in the new experiences of living. 
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INTRODUÇÃO  

 

A cidade do Porto, como um lugar de coesão social, é uma realidade que não está ao alcance 

de todos. À semelhança de outras grandes cidades, o Porto também é marcado por locais de 

exclusão social, uma realidade que muitos preferem esconder. Mas se olharmos para os 

inúmeros bairros sociais existentes, observamos as classes mais desfavorecidas empurradas 

para as zonas periféricas da cidade e a população envelhecida do centro histórico. Falamos 

portanto das Ilhas espalhadas por toda a cidade do Porto. Esta tipologia habitacional, que 

surgiu pela forte industrialização que a cidade do Porto teve no séc XIX, promoveu 

habitações de baixo custo devido à necessidade de alojar as pessoas que vinham dos meios 

rurais em busca de um trabalho renumerado. Como consequência deste aumento 

populacional exponencial da cidade do Porto, a construção desenfreada das Ilhas provocou 

vários problemas de saúde pública originados pela falta de condições que apresentavam, 

como por exemplo ausência de instalações sanitárias e problemas de insalubridade. Ao longo 

dos anos foram apresentados vários planos preventivos para melhoria das condições de 

habitabilidade das Ilhas, na sua génese passava essencialmente pela redução do número de 

habitações, mas nunca solucionando o problema das que permaneciam, obrigando os seus 

residentes a melhorar as suas condições de habitabilidade pelos seus próprios meios. As Ilhas 

são um tema que tem gerado preocupação por parte dos agentes promotores de habitações 

sociais. Esta tipologia habitacional característica da cidade do Porto tem levantado muitas 

questões económicas, políticas e sociais, sendo um tema que ao longo dos anos tem 

preocupado os governadores da cidade de forma a encontrarem a melhor solução. Uma 

inquietação antiga mas que continua presente. 

 

O interesse por este tema surgiu recentemente, quando o conceito de “Ilha” da cidade do 

Porto nos surgiu e a curiosidade, a inquietação e a procura do saber mais acerca do assunto 

foram instantâneos. Como é possível alguém viver assim? Como é que isto é projectado? 

Como surgiu? Porque se apostou nesta tipologia habitacional? Estas foram algumas das 

perguntas que surgiram repentinamente e a procura de mais informação sobre o tema não 

demorou mais que uns segundos e o interesse foi crescendo exponencialmente ficando desde 

logo estabelecida a decisão que este seria um tema de estudo. A preocupação por habitações 

de carácter social sempre despertou o interesse, assim como pelas pessoas e como iam 

habitar as casas. Deste modo, a escolha do tema partiu essencialmente de dois factores: da 

curiosidade e da preocupação em relação aos diversos problemas que as tão faladas Ilhas 
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apresentam. Estas tipologias habitacionais que foram esquecidas ao longo dos tempos, 

permanecendo incógnitas no interior dos quarteirões da cidade do Porto. A falta de 

intervenção nas Ilhas representa uma ameaça para a continuidade da sua existência, e com a 

sua extinção estamos perante uma perda irreparável, pois representam um forte valor 

histórico e patrimonial do desenvolvimento urbano da cidade do Porto. Existe por isso a 

necessidade de as recuperar com o objectivo de encontrar soluções para potencializar e 

rentabilizar estes espaços. A defesa do direito do habitar com dignidade tornou-se assim uma 

motivação para a escolha deste tema de estudo, associado à vontade de criar uma estratégia 

de habitação que seja atractiva para os jovens casais, de forma a combater o envelhecimento 

do centro histórico do Porto e o seu consequente abandono. 

 

O nosso objectivo é criar uma solução projectada com os conhecimentos adquiridos ao longo 

do percurso académico, derrubando a barreira social que existe em relação às Ilhas, 

potencializando a sua habitabilidade, tornando-as uma mais valia para a cidade do Porto. 

Com esta intervenção temos como objectivo bem definido a requalificação, e na dinamização 

do espaço da Ilha da Travessa da Rua Chã forma de adaptação das funções características 

que uma habitação deve ter. Estamos, contudo, ciente da dificuldade que esta tarefa 

representa devido às dimensões reduzidas que as habitações destas Ilhas apresentam. Para 

proceder com as nossas vontades, adotamos um método que mostra fiabilidade e que tem 

como base os seguintes objectivos: dar uma nova vida ás Ilhas, requalificando-as, o acto de 

reaqualificar promove acima de tudo uma melhoria das condições de vida. Este método actua 

a nível físico, melhorando as condições construtivas, a nível económico pelos custos 

reduzidos, e a nível ambiental, pela recuperarção e reutilização dos materiais, sem espaços 

e vivências criados no espaço de intervenção.  

 

Este trabalho de investigação para obter o mestrado integrado em Arquitectura foi dividido 

em três capítulos: o primeiro capítulo refere-se ao Estado da Arte (As Ilhas do Porto); no 

segundo capítulo encontramos Projectos de Referência (Reflexões e Considerações) 

adaptadas a exemplos; e por último, no terceiro capítulo iremos abordar o Caso de Estudo 

(Ilha da Travessa da Rua Chã). 

 

Assim, no primeiro capítulo iremos reflectir e caracterizar o tema de estudo e o seu 

respectivo enquadramento geográfico. Em seguida neste capítulo iremos abordar a origem 

das Ilhas da cidade do Porto identificando a sua evolução e os seus factores de 
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desenvolvimento, passando para a identificação das suas principais características, 

morfologia e tipologia. Para concluir o primeiro capítulo, iremos abordar o tema da 

Habitação Social / Operária, que surgiu para dar resposta à problemática das Ilhas. Por 

último, realçamos a importância do programa do SAAL na promoção da habitação com 

dignidade. 

 

No segundo capítulo apresentamos três projectos de referência que foram objecto de estudo, 

de forma a termos uma base prática sustentada para a elaboração da nossa proposta. Os 

projectos de referência foram a Ilha da Rua das Aldas situada do Gaveto entre a actual rua 

das Aldas e a rua de Pena Ventosa – Porto, pelo seu exemplo num contexto urbano de 

recuperação e de reabilitação dentro do C.H, embora com objectivos específicos para 

famílias pequenas e de carácter, aqui, temporária. A Ilha da Bela Vista situada na rua D. João 

IV – Porto e, por último, o conjunto habitacional “Quinta Monroy”, situada no Iquique – 

Chile. 

 

O terceiro capítulo é referente ao nosso caso de estudo, onde iremos apresentar a nossa 

proposta de requalificação para o quarteirão da travessa da Rua Chã e da Ilha situada nesse 

quarteirão. Esta proposta corresponde à nossa área de intervenção alargada e de intervenção 

restrita, respectivamente. Começamos por apresentar neste capítulo um breve 

enquadramento do Centro Histórico do Porto (C.H) e a sua evolução urbana. Iremos efectuar 

uma abordagem do tema em geral, concluindo com um caso em particular. Tentaremos 

responder às perguntas que nos surgiram quando se ouviu o tema pela primeira vez, e no 

final esperamos contribuir para que as Ilhas sejam um lugar com um futuro, com coesão 

social, e que não sejam esquecidas. 

 

É tempo de agir, é urgente encontrar soluções para a problemática que existe neste tipo de 

habitações, e para isso é necessário dar um contributo sobre esta temática. Consideramos 

que o papel do arquitecto não passa por desenhar um edifício bonito numa folha de papel, 

mas sim ter a preocupação da funcionalidade, da criação de valor e da integração da 

população no meio envolvente urbana que lhe pertence. 
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“Tranquilidade, partilha, identidade, sentimento de presença a um lugar, 

estes são alicerces que sustentam a frágil estrutura das “ilhas”, lugares 

centenários, corpo e alma de uma cidade tantas vezes esquecida.” 

 (SIC, 2013: S.I) 
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1. AS ILHAS DO PORTO  

1.1 Reflexão e caraterização ao tema e enquadramento geográfica  

As Ilhas da cidade do Porto têm uma origem desconhecida, segundo Teixeira (1996). 

Pensa-se que este tipo de habitação provém do século XVIII pois o Porto até esta data era 

considerado uma cidade pequena restringida praticamente às suas muralhas. Conhecida por 

ser terra de comerciantes, no século XVIII a cidade teve um fluxo anormal de migração 

que foi provocado por dois acontecimentos históricos, designadamente o terramoto de 

1755 em Lisboa, que levou centenas de pessoas a deslocarem–se para o Porto por medo do 

que aconteceu na Capital, e fundamentalmente pela Revolução Industrial que levou várias 

pessoas do interior do País a abandonar o trabalho dos campos para procurar uma 

oportunidade de trabalho remunerado. Este foi o principal motor do desenvolvimento deste 

tipo de habitação na cidade do Porto, como podemos constatar no quadro que iremos 

apresentar em seguida. Nele podemos confirmar pela análise dos dados que existiu uma 

necessidade de aumentar o número de habitações para suprimir a procura. 

População e Alojamentos cidade do Porto 

Ano População Alojamentos 

1732 30024 14307 

1787 61462 13163 

1838 55370 31477 

1890 138860 138212 

Tabela 1: Dados Quantificativos entre 1732 a 1890. 

Este aumento da população da cidade do Porto constitui uma oportunidade para os 

burgueses que residiam na cidade. Construíram pequenas casas nos seus quintais e jardins 

para poderem ter um rendimento extra e com estas casas ficavam no interior dos seus 

terrenos estavam escondidas da cidade existindo apenas uma entrada comum a todas elas 

que davam acesso à rua, originando o nome de ilha, segundo Teixeira (1996). Os lotes 

urbanos das urbanizações oitocentistas do centro da cidade eram muito longos e estreitos, 

com um comprimento que podia ir até 100m e uma frente de rua que normalmente ocupava 

5,5 m. Desta forma, as casas dos burgueses ocupavam a parte fronteira dos lotes e 

deixavam espaço livre nas traseiras com 60 ou 70 metros de terreno para construir as Ilhas. 

Esta tipologia foi adoptada noutros locais da cidade mesmo que houvesse terrenos com 
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maior espaço, especialmente na freguesia do Bonfim e de Campanhã. ALO existiam 

muitas fábricas, e como os trabalhadores queriam viver perto dos seus locais de trabalho, 

adoptou-se esta tipologia que tinha sido iniciada no centro da cidade. 

“Uma fileira de pequenas casas de um andar, dispostas lado a lado, em um dos 

lados de um terreno de 5,5m de largura e um corredor lateral de passagem, ou 

duas fileiras frente a frente (ou costas com costas) com um corredor ao meio, em 

terrenos mais largos, eram as formas mais simples e mais propagadas de ilhas.” 

(Cunha, 2012: 12) 

 

Posto isto, a tipologia mais comum das Ilhas são dois conjuntos de casas segmentadas em 

linha recta, em que estes dois segmentos de casas são separados por um corredor onde as 

pessoas circulavam e acediam as suas habitações. É de realçar que as condições de 

salubridade eram praticamente inexistentes e a grande maioria não possuía rede de 

abastecimento de água, nem esgotos. 

 

 

 

 

Figura 1: Antigos sanitários colectivos do Bairro Herculano. 
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No século XVII no Porto existiu uma grande aposta nas construções das Ilhas, segundo 

Matos e Rodrigues (2009). A maioria das Ilhas foram construídas entre 1864 e 1900, 

representando aproximadamente 63% do volume total de construções neste período. Perto 

de 50% foram construídas entre 1878 e 1890, período que coincide com uma grande 

afluência populacional à cidade, que explica a construção de Ilhas em tão grande número 

durante estes anos. As autoras acima mencionadas referem ainda que segundo Jorge 

Ricardo (1899), existiam 1048 Ilhas no final do século XVIII. 

 

Como estas habitações eram de qualidade deficiente, em meados do século XIX esta 

tipologia de habitação começou a inquietar os governadores pelas condições deficitárias 

que apresentavam. Começaram, assim, a fazer um levantamento do número de Ilhas que 

existia na cidade do Porto. Segundo Matos (1994), este levantamento foi encomendado 

pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Mendes Correia1 em 25 de Junho de 1936, 

ordenando que fosse feito um inquérito geral às Ilhas. O inquérito foi realizado em 1939 

com o objectivo de melhorar as condições de alojamento, mostrando assim que a Câmara 

Municipal do Porto queria resolver os problemas habitacionais da cidade com especial foco 

nas Ilhas. Segundo este inquérito, o número de Ilhas na cidade do Porto era de 1153, com 

um total de 13 594 casas e 45 243 habitantes, destacando-se particularmente as freguesias 

do Bonfim, Cedofeita, Santo Ildefonso e Paranhos, com as maiores densidades. (Figura 2, 

da pág.32)  

 

Segundo Matos (1994), se comparamos os referidos dados com a população residente em 

1940, voltamos a destacar as freguesias do Bonfim, com 34% da sua população residindo 

em Ilhas, Santo Ildefonso (23%), Massarelos (22%), Cedofeita (18%), Campanhã (17%) e 

Sé (15%). Podemos afirmar, assim, que estes dados estão em concordância com a expansão 

industrial e espacial da cidade, particularmente a abertura de novos arruamentos ao longo 

dos anos. Estes arruamentos permitiram uma progressiva ocupação do espaço por 

construções de Ilhas, localizando-se segundo uma coroa à volta do centro tradicional da 

cidade, sobretudo a leste e a norte. (Figura 3, da pág.32) 

                                                           
1 António Augusto Esteves Mendes Correia, (1888 – 1960). Médico de formação terminou o curso em 1911 pela Escola 

Médico-Cirúrgica do Porto, em 1912 começou a dar aulas de antropologia na Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto também foi Professor ordinário de Geografia e Etnologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 

1921 tornou–se director da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Iniciou posteriormente uma carreira política 

onde chegou a presidente da Câmara Municipal do Porto entre 23 de Maio de 1936 e 13 de Agosto de 1942, e deputado à 

Assembleia Nacional (IV, V e VI Legislaturas). 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

32 

 

Figura 3: Planta com indicação das Áreas das Ilhas. 

Número de Ilhas por Freguesias em 1940 

 

 

Localização das Áreas das Ilhas  

 

Figura 2: Planta com indicação de número de Ilhas em 1940. 
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Recentemente a problemática das Ilhas voltou a estar em foco por parte dos nossos 

governantes, e num estudo impulsionado pelas Domus Social, empresa municipal que gere 

o parque habitacional social da cidade, segundo Vasquez e Conceição (2015), 

apresentaram-nos a localização de 957 Ilhas espalhadas pela cidade do Porto com um total 

de 8265 habitações. A freguesia de Campanhã é aquela que apresenta os valores absolutos 

mais elevados, seguindo-se a união de freguesias do centro histórico, designadamente 

Cedofeita, Miragaia, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória com 1743 habitações. 

Também com algumas habitações idênticas encontramos as freguesias do Bonfim e 

Paranhos com 1401 e 1202 habitações respectivamente. 

 “No concelho do Porto, foram visitados 957 núcleos habitacionais identificados 

como “ilhas” ou outras situações de alojamento com características equiparáveis, 

segundo os critérios deste estudo: quatro ou mais alojamentos de acesso 

independente, destinados a habitação, que partilham um único número de 

polícia.” 

(Vasquez e Conceição, 2015: 31) 

 

Figura 4: Ilha completamente degradada junto ao Rio Douro (A).  

A 
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Cartografia e Localização das Ilhas em 2015 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Porto e as respectivas Ilhas. 

Figura 6: Aproximação da Área de Intervenção e indicação da Ilha da Travessa da Rua Chã. 

  Identificação da Ilha da Travessa da Rua Chá – Caso de Estudo. 

N 
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1.1.1 A Identidade das Ilhas (No Porto) 

Assim como a origem das Ilhas, a sua identidade é um pouco desconhecida. Como 

referimos anteriormente, estas casas foram construídas para pessoas que chegavam dos 

meios rurais, aventurando-se a ir para a cidade em busca de um trabalho renumerado. 

Como estas pessoas eram os principais habitantes das Ilhas, podemos considerar que este 

era um tipo de habitação da classe trabalhadora da cidade do Porto. No entanto, é 

importante referir que esta tipologia de habitação já existia antes do desenvolvimento 

industrial que a cidade sofreu. Por esse motivo, não podemos dizer que foi uma tipologia 

que surgiu por causa do desenvolvimento industrial, até porque se considerarmos cidades 

europeias que tiveram um desenvolvimento industrial na mesma altura da cidade do Porto, 

não encontramos esta tipologia em nenhuma delas, tornando então as Ilhas uma tipologia 

característica da cidade do Porto. 

Para comprovar esta ideia, segundo Teixeira (1996), existiam três cidades europeias que à 

semelhança do Porto eram cidades que viviam essencialmente do comércio até finais do 

século XVIII: “Barcelona, Lião e Milão”. Em meados do século XIX, estas cidades 

tornaram-se relevantes centros industrias nos seus respectivos países, mas desenvolveram 

diferentes tipologias de habitação para acomodar as classes trabalhadoras. Enquanto que no 

Porto notamos o desenvolvimento de uma tipologia especifica, designadamente as Ilhas, 

em Lião as condições de sobreposição da cidade antiga conduziram à aceitação de 

habitação colectiva, sendo adoptada esta tipologia nas novas construções da segunda 

metade do século XIX de forma a albergar a classe média e as classes trabalhadoras. Já na 

cidade de Milão, a classe trabalhadora foi alojada em edifícios cujo tipologia tinha 

características essencialmente pré-industriais, ou seja, os trabalhadores eram albergados 

em residências antigas da cidade e em casas rurais periféricas à cidade. Em Barcelona a 

tipologia adoptada foi de habitação colectiva como sucedeu em Lião. 

 

“(...) estas semelhanças deixam de existir quando comparamos os tipos de 

habitação desenvolvidos no Porto e nestas outras cidades para alojar as suas 

respectivas populações trabalhadoras.” 

(Teixeira, 1996: 54) 
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Posto isto, podemos afirmar que a identidade das Ilhas está relacionada com as habitações 

para a classe trabalhadora, que devido à estruturas fundiária na cidade do Porto, e as 

caraterísticas de habitabilidade, originaram o desenvolvimento desta tipologia de habitação 

para alojar a classe trabalhadora que invadiu a cidade.  

 

 

 

Figura 7: Ilha do Porto, meados do séc. XX. 

Figura 10: Vista interior  da entrada de uma Ilha. Figura 8: Ilha do Porto, meados do séc. XX. 

Figura 9: Vista da rua/corredor de uma Ilha. 
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1.1.2 A evolução das Ilhas: factores desenvolvimento 

A evolução das Ilhas e a aposta nesta tipologia habitacional deve-se essencialmente a dois 

motores ou a duas causas de desenvolvimento, designadamente à procura por habitações e 

à oferta existente para suprimir esta procura. Como foi referido anteriormente, o êxodo 

rural das pessoas para a cidade à procura de um trabalho renumerado fez com existisse 

uma procura anormal de habitações na cidade do Porto. Nesta cidade a revolução 

industrial, segundo Teixeira (1996), teve três períodos distintos: o primeiro período, entre 

os anos de 1812 e 1826, correspondendo ao período após as invasões francesas, que 

dificultou a actividade comercial na cidade. Este período, apesar de se verificar um 

desenvolvimento lento, caracteriza-se pela criação de algumas fábricas e pelo 

reequipamento de velhas oficinas. O segundo período que a cidade viveu de 

desenvolvimento industrial foi entre os anos de 1835 e 1850, correspondendo ao período 

após a guerra civil da cidade do Porto (1832-34). Este período caracterizou-se pelo 

aparecimento das máquinas a vapor nalgumas indústrias, que veio romper com as 

estruturas artesanais que caracterizava a maior parte da indústria nacional. A terceira e 

última fase, segundo Teixeira (1996), sucedeu entre 1880 e só terminou no século seguinte, 

entre 1910 e 1914. Esta terceira fase coincide com o fim da monarquia e com a 

consequente implantação da república, ou seja, foi um período de grandes acontecimentos 

políticos e transformações sociais, mas o mais importante neste período foram as 

mudanças estruturais que ocorreram no sector industrial, através da expansão da dimensão 

económica de algumas indústrias, do desenvolvimento de vários sectores importantes para 

o processo de industrialização e do consequente desgaste da manufactura artesanal, de 

natureza familiar.  

“As ilhas surgiram como uma resposta ao aumento da procura de habitação de 

baixo custo (…)” “(…) a crescente imigração para a cidade do Porto exigiu uma 

nova solução para abrigar a classe trabalhadora, com modestos recursos 

económicos.” 

(Matos e Rodrigues, 2009: 37) 

Todos estes acontecimentos despontaram condições sociais e económicas favoráveis ao 

desenvolvimento das Ilhas, não só pela procura mas também pela oferta, oferta esta que 

segundo Teixeira (1996), tinha três eixos principais, designadamente: os grupos sociais 

envolvidos na promoção das Ilhas e a estrutura de propriedade, o ritmo de construção das 

Ilhas e os habitantes das Ilhas. O autor refere que os principais grupos sociais envolvidos 
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no processo de desenvolvimento do Porto no século XIX foram a burguesia mercantil e 

industrial, a antiga aristocracia, que se encontrava completamente derrotada politica e 

economicamente desde o início do século XIX, e claro, as classes trabalhadoras que 

procuravam habitações perto do seu local de trabalho. Como a aristocracia passava 

dificuldades económicas e políticas por causa da guerra civil, a burguesia mercantil 

começou por adquirir terras, tornando-se a principal classe no desenvolvimento urbano da 

cidade do Porto no século XIX. 

“Dado que o sector industrial se encontrava ainda, à época, num estádio pouco 

desenvolvido, a burguesia mercantil foi a única classe do Porto com capital 

suficiente para poder beneficiar da situação e adquirir as terras postas a venda. 

Esta burguesia mercantil tornou – se progressivamente a nova classe dominante 

de proprietários fundiários da cidade, que viria a controlar o desenvolvimento 

urbano do Porto ao longo do século XIX.” 

(Teixeira, 1996: 143-144) 

 

Esta situação levou a que estes burgueses mercantis, para além de se dedicarem ao 

comércio, começassem a dedicar–se ao mercado imobiliário. Apesar de não serem os 

agentes directos para a construção das Ilhas, as suas ideias de investimento imobiliário 

muito contribuírem para que se investisse nesta tipologia de habitações. Segundo Teixeira 

(1996), a propriedade no Porto estava hierarquicamente organizada numa cadeia de 

sucessivas notificações, designadamente os senhorios directos, os foreiros, os subenfiteutas 

e os sub-subenfiteutas. Uns tinham que pagar rendas sobre rendas aos outros, e a sua 

posição nesta cadeia de posse das terras estava relacionado com a posição no 

desenvolvimento urbano da cidade, incluindo a construção das Ilhas. Quanto maior eram 

os seus recursos financeiros, mais acima se encontravam nesta cadeia e menos envolvidos 

estavam na promoção da construção das Ilhas. 

“Quanto maiores eram os seus recursos financeiros, mais acima os detentores da 

propriedade se encontravam na hierarquia de posse da terra e menos envolvidos 

estavam na promoção e propriedade das ilhas. Inversamente, quanto mais baixo se 

encontravam nesta cadeia de propriedade da terra, menor era o seu estatuto social 

e económico e mais de perto se envolviam na construção das ilhas.” 

(Teixeira, 1996: 146) 
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A maior parte das Ilhas foi construída na segunda metade do século XIX (1878 e 1890), 

segundo Teixeira (1996). A construção das Ilhas não carecia de aprovação municipal nem 

de licença de construção, razão que impulsionou a aposta nesta tipologia habitacional para 

poder dar resposta à procura por este tipo de habitações pelas classes trabalhadoras, sendo 

estes os principais habitantes das Ilhas. Esta relação de oferta e procura entre as várias 

classes sociais, para além de toda a situação política, foi a grande impulsionadora na 

construção das Ilhas. 

“As ilhas surgiram como uma forma adequada às condições da oferta, isto é, 

permitiram a aplicação de pequenos capitais pois a sua construção era possível 

com um capital reduzido, o solo não pesava muito no processo construtivo, pois 

elas surgem nos quintais das casas dos seus promotores ou em terrenos em 

localizações desprestigiadas, as suas características construtivas implicava 

também um fraco investimento e, em pouco tempo, dada a grande procura, o 

capital investido era facilmente reembolsado.” 

(Matos e Rodrigues, 2009: 38-39) 

 

1.1.3 Características, morfologia e tipologia das Ilhas 

As Ilhas, como referido anteriormente, apresentam na sua grande maioria uma tipologia 

própria. Segundo Teixeira (1996), o que originou esta tipologia comum foram as condições 

de parcelamento do século XIX. Nesta altura, os lotes urbanos eram divididos com 5,5 ou 6 

metros de frente, podendo o comprimento ir além dos 100 metros. Este parcelamento 

originou que a tipologia mais comum das Ilhas fosse um conjunto de casas em fila de 

apenas um andar ao longo do terreno. Todas as Ilhas tinham um corredor que tinha a 

missão apenas de acesso às casas, normalmente com 1 a 2 metros de lagura, no máximo. 

Outra tipologia que surgiu deste parcelamento foi quando o senhorio tinha dois lotes 

juntos. Então construía duas fileiras de casas ao longo do terreno, separadas por um 

corredor comum, que neste caso poderia atingir até 4 metros de largura, ou ficavam costas 

com costas com um corredor na frente das casas. De qualquer forma, quer tivesse um ou 

dois lotes, as casas das Ilhas só apresentavam uma frente, ficando a parte de trás das casas 

encostadas ao lote ou a outras casas, e as laterais a outras casas. 
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“Estes eram os tipos básicos de ilhas desenvolvidos a partir do lote urbano de 6 

metros de largura. O desenvolvimento destes tipos levou à sua adopção 

generalizada em situações que não apresentavam estas limitações espaciais. Eram 

as soluções mais racionais em termos de utilização intensiva dos solos, redução 

dos custos de construção e portanto, em termos de eficiência económica.” 

(Teixeira, 1996: 169) 

Esta tipologia de Ilha ficou bastante enraizada nos agentes promotores das Ilhas. A 

comprovar esta ideia, surgem Ilhas que surgiram numa outra fase, em que o parcelamento 

dos terrenos não tinha as condicionantes referidas anteriormente e mesmo assim a tipologia 

apresentada da Ilha é exactamente igual. Disto é exemplo a Ilha da Bela Vista, uma Ilha 

que iremos analisar ao pormenor no decorrer deste trabalho. Havia condições para ser 

projectados outro tipo de disposições das casas, visto terem um espaço territorial que o 

permitia, mas isso não aconteceu e a tipologia assumida nesta Ilha era a mais comum, ou 

seja, fileiras de casas ao longo do terreno com corredores comuns. 

“A ilha da Bela Vista é um bom exemplo de ilha que, embora construída numa 

parcela de terreno suficiente grande…” … era composta por quatro filas de casas, 

duas delas encostadas aos muros que delimitavam a propriedade onde a ilha foi 

construída e as outras duas alinhadas, costas com costas, ao centro do terreno.” 

(Teixeira, 1996: 169) 

Figura 11: Ilha da Bela Vista, corredor da banda. 
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Uma característica comum a quase todas as Ilhas é a relação que estas apresentam com o 

espaço exterior, ou seja, com a rua. A maioria das Ilhas foram construídas nos quintais das 

traseiras das antigas casas pertencentes à burguesia. Eram construídas à face da rua 

ocupando a maioria do espaço referente ao lote, sendo o acesso feito por um pequeno 

corredor ou “túnel” no meio da “casa principal” que atravessava a casa dando acesso às 

traseiras. Na maioria dos casos, estas casas eram as dos proprietários das Ilhas. Nos casos 

em que a casa não ocupava a totalidade da frente do lote, aí a solução apresentada era de 

um corredor lateral à casa que dava acesso directo à rua. Em qualquer um dos exemplos as 

Ilhas não eram visualmente detectáveis por quem circulava na rua. 

“A relação entre a ilha e a rua podia assumir varias formas (…)” “(…) quando 

esta casa ocupava completamente a frente do lote, o acesso à ilha construída nas 

traseiras por meio de um túnel ou corredor estreito através deste edifício (…)” 

“(…) quando a casa que dava para a rua não ocupava toda a frente do lote, ilha 

podia ter acesso directo à rua através de uma passagem descoberta situada ao 

lado do edifício da frente.” 

(Teixeira, 1996: 170) 

 

 

Figura 13: Acesso à Ilha  por corredor lateral quando a 

casa não ocupa a totalidade do lote. 

Figura 12: Casa principal com uma segunda porta (A) 

aberta na fachada para acesso à Ilha situada nas traseiras. 

A 
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Figura 16: Planta de uma Ilha de maior dimensão do Porto, com casas de dois pisos, Bairro de Vilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Principais tipos de Ilhas. 

1. Ilha construída num único lote. 

2. Ilha construída em dois lotes, com corredor central. 

3. Ilha construída em dois lotes, com casas dispostas costas 

com costa e dois corredores laterais de acesso. 

4. Ilha construída em terrenos de traseira correspondendo a 

vários lotes. Filas sucessivas de casas construídas costa com 

costa   

 

Figura 14: Planta e alçado da casa principal à face da 

rua com acesso à Ilha situada nas traseiras. 

1. Planta e alçado original de habitação de classe média. 

2. Abertura de uma segunda porta para acesso 

independente à Ilha. 

3. Abertura de uma porta a meio do corredor, início das 

escadas, para acesso à casa à face da rua.  
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Segundo Teixeira (1996), a área total das habitações das Ilhas raramente excedia os 16 

metros quadrados e em alguns casos tinha 9 metros quadrados. Na tipologia mais comum 

das habitações, a frente da casa era constituída apenas por uma porta e uma janela e media 

4 metros, sendo a sua profundidade também de 4 metros. Como estas casas tinham apenas 

um piso, resumia-se a 3 divisões, designadamente a sala, o quarto e a cozinha, com apenas 

4 metros por 2,5 metros, 2,5 metros por 1,5 metros e 1,5 metros por 1,5 metros, 

respectivamente. Curiosamente, estas eram as habitações que apresentavam o maior 

número de divisões, tornando surreais as condições de habitabilidade nestas habitações. 

Nalguns casos improvisava-se um quarto no sótão. De referir que o ponto mais alto era 

apenas de 2,5 metros. Para além das dimensões reduzidas que as casas apresentavam, estas 

não tinha qualquer tipo de ventilação ou aquecimento. Normalmente, a iluminação era feita 

por telhas de vidro no meio da casa, já que estas tinham apenas uma janela. Para além 

disso, os telhados eram os tectos das casas, ou seja não existia qualquer tipo de material 

que mantivesse a casa aquecida e a casa era construída em pedra, sendo as divisões 

separadas por madeira, o que demonstra a fraca qualidade de construção que estas casas 

apresentavam. Consequência desse facto era a rápida degradação das mesmas. Para agravar 

todo este cenário, as habitações das Ilhas raramente tinham uma rede de abastecimento de 

água ou rede de esgotos. A casa de banho, também designada “retrete”, era exterior à casa 

sendo para uso comum dos moradores da Ilha e a única função que estas assumiam era de 

suprimir as necessidades fisiológicas sem qualquer outra função (lavatório, banheira, 

espelhos, etc…) 

 

“O abastecimento de água canalizada, apesar de instalado no Porto em 1982, era 

inexistente nas ilhas. Nalguns casos, as ilhas dispunham de poços, mas a 

proximidade das fossas tornava a água impropria para consumo (…)” 

 (Teixeira, 1996: 172) 

 
Figura 17: Morfologia Básica das Ilhas. 

A – Acesso a Ilha. B – Habitação Principal. C – Comunicações Verticais. D – Tipologia de uma Habitação “Ilha”. 

E – Corredor. F – Retretes.  

 

 

 

C 

C 

A 
E F 

D 
B 

B 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

44 

 

 

 

  Figura 18: Fachada da Rua de S. Victor com acesso a uma Ilha. 

Figura 19: Ilha da Rua de S. Victor. (Antigamente) Figura 20: Ilha da Rua de S. Victor. (Actualmente) 
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1.2 Arquitectura para estes espaços na Requalificação e Dinamização 

 

Ilha de São Victor, nº143, Porto  

Na Rua de São Victor, segundo Teixeira (1996), no estudo realizado pela Câmara 

Municipal existiam em 1939, 36 Ilhas, com um total de 518 casas e 1.892 habitantes.  

A Ilha de São Victor, nº143, de pequena dimensão, localizada na freguesia de Bonfim, 

encontra-se no interior de um quarteirão, nas traseiras de uma habitação burguesa, sem 

contacto directo com rua, outrora parte da Quinta da Fraga. A única entrada neste espaço é 

pedonal, com acesso ao corredor central, que divide as habitações em duas bandas e sem 

frente urbana. O acesso é feito por uma porta, que se aparenta de igual forma às restantes 

portas da rua de São Victor. A partir do corredor central de 4m de largura, é possível 

perceber a pequena dimensão de cada célula, e também que os pequenos fogos são todos 

distintos, caraterizada por uma área de 16m quadrados, terminando o longo corredor nas 

instalações sanitárias e tanques comuns.  

 

“No nº113, que então tinha 12 casas e 38 habitantes, o quadro era semelhante, e o 

mesmo se aplicava ao nº143, onde 34 pessoas habitavam 12 casas. (…) No nº143, 

as rendas variavam entre 1$00 e 1$60, apesar de as casas terem uma área 

inferior, e não tinham qualquer relação com o tempo de residência dos seus 

moradores.” 

(Teixeira, 1996: 251) 

 

A maneira como a Ilha é implantada revela uma forte lição de como se economiza espaço. 

Estas tipologias preenchem os estreitos logradouros que eram os espaços vazios do lote, 

percebendo a escala reduzida. Conforme as necessidades, as células iam acrescentando, 

fazendo com que a divisão do espaço não seja uniforme. Foi uma transformação de uma 

área burguesa numa zona de habitação operária.  

 

“(...) o tema da habitação burguesa no Porto, e se analisamos o que se passa no 

lote urbano tradicional, na cidade tracional, verificamos longos permanências de 

matrizes tipológicas na cidade. Como se fosse estruturas elementos que vão 

persistido.“ 

(Fernandes, 1999: 13) 
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A Ilha de São Victor é um dos exemplos de atitude negativa da Câmara Municipal do Porto porque 

não se preocupavam com as condições de vida das pessoas que habitavam as Ilhas, nem com o que 

se passava por trás das fachadas das ruas. As únicas construções controladas eram as que davam 

directamente para rua. O único elemento de projecto que tinha de ser apresentado era o alçado 

principal, e por causa deste facto era difícil de encontrar nos arquivos municipais documentações 

referentes à sua construção. 

A maioria das habitações são térreas, existindo excepções em algumas, havendo umas 

escadas com acesso a um sótão que servia de quarto. Segundo Teixeira (1996), as 

habitações eram geralmente baixas, a sua altura variava entre os 2 e os 2,5 metros, e o 

volume total não chegava a atingir por vezes os 30 metros cúbicos. O estado da Ilha e das 

tipologias eram degradantes, com materiais de pouca resistência, as paredes exteriores de 

pedras mal rebocadas, portas e janelas fracas. No interior, os materiais não eram melhores, 

as divisões eram em tabique de madeira que nem chegava ao tecto, e nas portas que 

dividiam os espaços eram utilizadas apenas cortinas. As únicas aberturas existentes nas 

habitações eram uma janela pequena e a porta da fachada, sendo a única iluminação nas 

habitações.  

“Estas condições eram agravadas pela ausência de ventilação cruzada. Para além 

disso, as janelas eram muito pequenas em relação ao espaço que deveria iluminar: 

cada casa possuía uma única janela, embora nalguns casos a iluminação fosse 

aumentada por meio de telhas de vidro. (…) A qualidade de construção era muito 

deficiente, e pouco anos depois de terem sido construídas estas casas começavam 

a degradar-se rapidamente.”  

(Teixeira, 1996: 172) 

Figura 21: Vista geral da Rua de S. Victor. Figura 22: A área de S. Victor em 1892.  
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A sala de estar tinha uma área de apenas de 10 metros quadrados e ocupava toda a frente 

da casa, a cozinha com 2,25 metros quadrados e o quarto/alcova com 3,75 metros 

quadrados. As instalações sanitárias eram situadas no exterior da habitação, encostadas ao 

muro de separação, e comuns a todos os moradores da Ilha. A média era apenas de uma 

para cada 5 casas, para cerca de 25 pessoas. Não havia abastecimentos de água, obrigando 

os moradores a deslocarem-se ao fontanário público das Fontainhas. Para termos noção das 

condições e do tamanho destas habitações, as famílias que viviam nelas eram constituídas 

por 6 ou 7 pessoas, variando as suas dimensões conforme as famílias (com filhos ou sem 

filhos). Muitas vezes estas habitações eram ocupadas por famílias que não tinham qualquer 

vínculo familiar e afinidade entre si, partilhando e ocupando o mesmo espaço.  

Durante 25 anos, e com todos estes acontecimentos, nada foi feito para melhorar as 

condições, principalmente as instalações sanitárias, havendo cada vez mais problemas ao 

nível das habitações que entravam em processo de decadência, pelo facto de serem mal 

construídas, havendo um envelhecimento mais rápido.  

“O estudo pormenorizado das ilhas mostrou-nos a debilidade económica dos 

processos de desenvolvimento de habitação popular no Porto e o modo como isso 

se reflectia na sua forma e localização: pequenos investimentos, repartidos ao 

longo dos anos que se traduziam, formalmente, em casas pequenas e de baixa 

qualidade, construídas a pouco e pouco no interior de quarteirões de antiga zonas 

burguesas ou outras áreas desvalorizadas da cidade.” 

(Teixeira, 1996: 409) 

Figura 23: Implantação da Ilha nº143 da Rua de S. Victor. Figura 24: Acesso à Ilha nº143 (fachada da casa burguesa). 
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Figura 25: Habitação Social / Operária - Bloco de Duque de Saldenha, 1939. 

Figura 26: Habitação Social/ Operária - Vista Aérea do Bairro da Pasteleira. 
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Habitação Social / Operária 

(Parte da resolução das Ilhas) 

A habitação social surge nas grandes cidades devido ao aumento demográfico que ocorreu 

após a revolução industrial. Com a perspectiva de ter um trabalho renumerado, um grande 

fluxo de pessoas saiu dos meios rurais procurando nas cidades com maior desenvolvimento 

industrial uma oportunidade de melhorar as condições de vida, sendo a cidade do Porto e a 

cidade de Lisboa as cidades com maior aumento populacional no século XIX. Como 

tinham poucos recursos financeiros, estas pessoas procuravam habitações de baixo custo 

pois o seu principal objectivo era ter um local onde perto dos seus trabalhos onde ficar. 

Este facto levou a que vivessem em condições precárias, como referido anteriormente. O 

êxodo rural foi visto com uma oportunidade por parte dos burgueses das cidades que viram 

neste fenómeno uma oportunidade de obter um rendimento extra construindo casas que 

pudessem albergar os trabalhadores. Nunca existiu uma preocupação com as condições que 

estas habitações ofereciam. O único interesse era com o rendimento que se podia obter, e 

nada mais, sujeitando as pessoas a condições de habitação miseráveis. Como muitas destas 

construções foram efectuadas ilegalmente e sem qualquer controlo por parte das 

autarquias, levantou graves problemas de saúde às pessoas residentes nestes locais. Tal 

facto fez com que os industriais começassem a ficar sensíveis ao crescimento abrupto 

destas habitações, pois existia um risco iminente dos seus trabalhadores serem um foco de 

propagação de doenças, além que a sua produção ficaria obviamente afecta por não 

conseguirem terem condições para descansar. No caso específico da cidade do Porto, a 

Câmara Municipal introduziu um novo código de posturas em 1989, em que era necessário 

licenciamento para construção que fossem superiores a 5 metros, criando assim 

dificuldades à construção de novas Ilhas, visto que estas eram um foco de enúmeras 

doenças. 

“A peste bubónica de 1899, embora tendo os seus principais focos nas «ilhas», 

afectou centenas de pessoas de todos os estratos sociais e levou a Câmara do 

Porto a formular as primeiras tentativas sérias para impedir, ou pelo menos 

controlar, a construção de «ilhas». Em 1905 é publicado outro código de posturas 

municipais, que obrigava os construtores privados a apresentar à Câmara 

Municipal, para aprovação, um projecto completo — incluindo plantas, cortes e 

alçados— de qualquer nova construção a fazer na cidade, independentemente da 

sua localização em relação à rua, e incluindo, portanto, as «ilhas». 

(Teixeira, 1992: 73) 
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Com toda esta situação, e com o poder que as indústrias tinham nos finais do século XIX, 

inícios de século XX, estes viram na melhoria das condições das habitações dos seus 

trabalhadores um ponto estratégico fundamental. Além dos seus trabalhadores produzirem 

mais se tivessem condições de descanso, um investimento na construção de habitações 

poderia trazer retorno financeiro pois poderiam alugar estas habitações. Na cidade do Porto 

encontramos vários exemplos de investimento de vários industriais, casos da Fábrica da 

Areosa e a Companhia Fabril de Salgueiros. 

“Os bairros não foram feitos para abrigar operários indigentes: foram construídos 

para recolher os mais hábeis, os mais assíduos e mais morigerados operários, 

antes como prémio aos seus méritos do que como auxilio às suas condições de 

existência” 

(Gros, 1982: 14) 

Contudo, não foram só os industriais que impulsionaram a construção de habitações para a 

classe operária na cidade do Porto. Existiu uma série de filantrópicos que estimularam este 

tipo de construções, entre eles o jornal Comércio do Porto, que em 1889 avançou para a 

construção de três bairros operários com o apoio da autarquia, nomeadamente o bairro do 

Monte Pedral, Lordelo e o do Bonfim. 

Figura 27: Desinfestação de uma Ilha do Porto 
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“No Porto também algumas fábricas de maior dimensão, indústrias têxteis na sua 

maioria, tomaram a iniciativa de construir habitação operária. (…) Contudo, são 

as iniciativas filantrópicas do jornal O Comércio do Porto, iniciadas em 1899, que 

têm maior relevância no Porto neste período. Na sequência da epidemia de peste 

bubónica de 1899, o jornal O Comércio do Porto promoveu uma subscrição 

pública entre a comunidade portuguesa emigrante no Brasil com o objectivo de 

construir um certo número de bairros operários, chamados «colónias operárias».” 

(Teixeira, 1992: 72) 

No início do século XX ainda não podíamos falar de habitação social, apesar de neste 

século terem surgido os bairros operários para dar resposta às condições deficitárias que as 

Ilhas apresentavam. O apoio do estado e das autarquias aos bairros operários era quase 

nulo, visto que o apoio da autarquia resumia-se basicamente à cedência de terrenos e ao 

licenciamento das construções. Só após à I Guerra Mundial, e já com o País preso a uma 

ditadura, é que começaram a surgir os primeiros bairros sociais. Apesar que nos primeiros 

anos do Fascismo o fomento das habitações sociais se ter mantido quase nulo, seguindo a 

linha anterior dos incentivos fiscais e pouco mais, as primeiras habitações sociais surgem 

na cidade do Porto em meados da década de 50, segundo Rodrigues e Silva (2015), com a 

colaboração do poder estatal através do ministério das obras públicas e do município. 

Apesar dos bairros operários terem conseguido dar uma resposta capaz às condições 

sanitárias deficitárias que as Ilhas apresentavam, as rendas dos bairros operários acabavam 

por ser insuportáveis para a classe trabalhadora, o que fez com que surgisse o conceito de 

habitação social. Assim, foram construídas habitações pelo poder estatal em que as rendas 

conseguiam ser suportadas pelas pessoas, surgindo assim o conceito de habitação social. 

Para estas construções serem exequíveis os custos inerentes à sua construção eram bastante 

controlados.  

A Câmara Municipal decide construir o Bloco de Saldanha em 1936. Pretendem 

estrategicamente construir novos blocos de habitação, neste caso especifico a zona de São 

Víctor, o mais perto possível das habitações a demolir, sendo das zonas da cidade que mais 

Ilhas possuía. Segundo, Matos (1994), o bloco é em forma de U, teria cerca de 115 

habitações, dividas por vários pisos, e seria composto ainda por um pátio interior. A 

Câmara assumiu o problema das Ilhas, com a construção do Bloco de Duque de Saldanha 

ficando um marco na história da cidade, sendo aquele que mostra também uma vontade de 

resolver directamente os seus problemas habitacionais da cidade. 
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“Nas décadas de 30 e 40 os tipos de alojamento a que as classes mais pobres da 

população tinham acesso continuavam a ser precários. A habitação de baixo custo 

era construída fundamentalmente por promotores privados e de má qualidade. A 

construção de habitação pelas câmaras municipais e pelo governo correspondeu 

sempre a uma parcela muito pequena do mercado” 

(Teixeira, 1992: 83) 

Posto isto, as primeiras habitações sociais, ou vulgarmente chamados de bairros sociais, 

surgiam espalhados pela zona periférica da cidade do Porto, visto que o centro da cidade 

estava demasiado edificado. A construção dos bairros socias na cidade do Porto surgiu 

entre o período de 1956 a 1966, sendo espalhados pelas freguesias limítrofes da cidade 

onde havia terreno não edificado, designadamente nas freguesias de Campanhã, de 

Paranhos, de Ramalde, Aldoar e Lordelo do Ouro. Este foi um plano que influenciou toda a 

cidade do Porto urbanística, social e economicamente, pois começou a retirar as pessoas do 

centro da cidade. Esta solução foi desenvolvida para alojar principalmente as pessoas que 

viviam nas Ilhas em condições habitacionais deficitárias. 

“Em consequência implementou – se o Plano de Salubrização das Ilhas do Porto, 

de 1956, originando 6072 fogos, com o intuito de alojar as populações mais 

carenciadas residentes em “ilhas” resultando da deslocação de 15 a 20% da 

população residente na área central da cidade para as zonas periféricas.” 

(Pimenta, et al, 2001: 21) 

 

 
Figura 28: Localização de Bairros Operarios e demolições do Plano de Melhoramentos, 1956. 
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O SAAL 

(Parte da resolução das Ilhas) 

A Revolução dos Cravos que ocorreu no dia 25 de Abril do ano de 1974 foi uma data 

marcante na história de Portugal pois pôs termo a uma ditadura com mais de 40 anos. 

Podemos mesmo afirmar que a revolução surge devido às graves carências estruturais 

existentes nesta época e à grave crise conjuntural. O povo português ultrapassou assim 

várias décadas de opressão. Portugal vivia nesta altura uma época conturbada, em que o 

povo assumiu uma importância fundamental nos destinos do país. Com o fim da ditadura, 

vários foram os direitos reivindicados pelo povo, exigindo de imediato o regresso dos 

militares portugueses que se encontravam em guerra nas colonias Africanas. O povo 

acabou por ter uma enorme importância em vários contextos da vida do País, desde do 

cultural ao artístico, do social ao económico, mas principalmente no contexto político.  

“O processo revolucionário iniciado a 25 de Abril de 1974, mediaticamente 

divulgado como a Revolução dos Cravos, imprimiu uma efectiva e inesperada 

autonomia às transformações político – sociais portuguesas. Esta mudança 

verificou – se a tal porto que o país, aliás todos nós, passamos a ser analisados e 

estudados por políticos, económicos, sociólogos, urbanistas, artistas, etc…” “ … 

Durou pouco esse frenesim, mas Portugal deixou de ser aquela nação que 

surpreendia por conseguir ter estado tanto tempo imovél no tempo.” 

(Fernandes, 1999: 6) 

O período pós 25 de Abril de 1974 deu início a uma nova etapa em Portugal. Com a 

formação do 1º Governo Provisório a 16 de Maio de 1974, começou-se a abordar temáticas 

que até aqui não podiam sequer ser questionadas. O povo começou a ter uma maior 

percepção dos seus direitos, do seu poder e da sua importância. 

“Por outro lado, e simultaneamente, foi crescendo nas ruas, nas praças, nos cafés, 

nos locais de trabalho uma forma de estar social nova, foi-se consolidando a 

súbita consciencialização de mais liberdades, de mais direitos, da urgência de ter 

expressão, de ter voz, foi-se forjando a capacidade de reivindicar a igualdade, de 

clamar pela dignificação do trabalho, por melhores condições de vida, foi-se 

abrindo a possibilidade de estabelecer sínteses entre campos de acção sociais, 

económicos e culturais até aí completamente estanques.” 

 (Bandeirinha, 2007:109) 
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Figura 31: 25 de Abril 1974, Revolução dos Cravos (militares e um cravo enfiados nas armas). 

Figura 30: Cartaz da Manifestação do SAAL. Figura 29: Cartaz do filme “As operações SAAL” de 

João Dias. 
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A ditadura deixou diversas questões por resolver, entre elas o problema das habitações para 

as classes sociais mais pobres. O direito à habitação foi um dos mais reivindicados pelo 

povo Português nesta época, levando a um apropriamento indevido por parte de algumas 

pessoas de casas que estavam destinadas à demolição e de casas em bairros sociais em que 

ainda não tinham sido distribuídas as habitações. 

“De facto até ao 25 de Abril de 1974, o Portugal da nossa memória e do nosso 

imaginario é um país completamente fechado por dentro e ausente para quem 

estava fora.” 

(Fernandes, 1999: 74) 

Com toda esta problemática habitacional, Nuno Portas, que tinha sido nomeado pelo 1º 

Governo Provisório secretário de estado de Habitação e Urbanismo em 31 de Julho de 

1974, elabora um despacho conjunto do Ministério do Equipamento Social e o Ministério 

da Administração Interna, institui o Serviço de Apoio Ambulatório Local – SAAL, que 

tinha como principal finalidade dar apoio às pessoas que viviam em condições 

habitacionais deficitárias, surgindo como um serviço descentralizado que tinha como 

objectivo ir de encontro aos desejos das pessoas, na melhoria das suas condições de vida e, 

sempre que fosse possível, mantendo o local onde já habitavam. 

“ (...) Nuno Portas foi nomeado Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo 

do 1º Governo Provisório. Sobressaía, no seu discurso, o profundo conhecimento 

que tinha da realidade do país: falava na resolução imediata do problema da 

habitação, falava na criação de “brigadas de urbanismo activo” para 

descentralizar os serviços e contornar a burocracia, ainda teimosamente “colada” 

às instituições.” 

(Bandeirinha, 2007: 13) 

“Criado com o intuito de dar apoio às populações que se encontravam alojadas 

em situações precárias, o SAAL surgiu como um serviço descentralizado que, 

através do suporte projectural e técnico dado pelas brigadas que actuavam nos 

bairros degradados, foi construindo novas casas e novas infraestruturas, 

oferecendo melhores condições habitacionais às populações mais carentes.” 

(Bandeirinha, 2007: 13) 
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      Figura 33: Projectos apresentados pelo SAAL.  

Figura 32: Manifestação do SAAL, 1 de Maio do Porto. 
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Foi neste contexto que, em Agosto de 1974, ou seja, pouco mais de três meses após o 25 de 

Abril, surgiu o SAAL – Serviço Ambulatório de Apoio Local, sendo apontado como a 

solução ao problema habitacional das classes mais necessitadas. Este movimento foi 

inspirado num movimento similar que ocorreu na América Latina, em que normalmente as 

habitações surgiam por um processo de autoconstrução. 

 

“A 16 de Novembro, Nuno Portas corroborava, em entrevista, a ideia de uma 

política da habitação fundamentada pela desmultiplicação de várias frentes de 

acção. (…) o SAAL. Utilizava referências congéneres desenvolvidas no Perú e 

Tanzânia para credibilizar a experiência e voltava a reforçar a auto-construção 

como meio de potenciar o apoio e a disponibilidade concedidos pelo Estado.” 

(Bandeirinha, 2007: 132) 

 

Em Portugal adoptou-se algo similar, em que o SAAL, através das câmaras municipais, 

tinham o papel de apoiar as populações que se encontravam a viver em habitações 

deficitárias. As câmaras municipais eram o interlocutor com a população, assumindo o 

planeamento urbanístico, assim como a cedência dos terrenos, enquanto que o SAAL tinha 

como principais competências a avaliação da viabilidade dos projectos desde do 

planeamento, execução e fiscalização, na fase de construção, consistindo de um longo 

processo de reflexão entre os moradores e as brigadas técnicas. 

 

“O Secretário de Estado Nuno Portas, por sua vez, ia acompanhando de perto o 

surgimento destas novas frentes orgânicas com renovada expectativa. A 14 de 

Outubro reunia, no Porto, com a Câmara Municipal e com elementos do SAAL-

Norte. Anunciava a disponibilidade de verbas a ceder às autarquias para 

infraestruturas e para aquisição de terrenos. Referir-se-ia ao SAAL e às suas 

funções específicas de apoio técnico à renovação das “ilhas” “aproveitáveis” e da 

Ribeira – Barredo, mas não deixaria de referir a prossecução de planos em 

marcha, como a ampliação de alguns Bairros Camarários e a dinamização de 

outro.” 

(Bandeirinha, 2007: 131) 
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O SAAL teve um papel preponderante de norte a sul do País, com maior ênfase em Lisboa 

e no Porto, que eram cidades com maior número populacional. Um dos principais 

objectivos do SAAL era o de não afastar as pessoas da cidade, mas ao mesmo tempo que 

estas tivessem melhores condições de vida. Nos projectos desenvolvidos pelo SAAL os 

arquitectos eram vistos como pessoas que iam de encontro às expectativas dos futuros 

moradores e ou moradores existentes, criando–se assim uma arquitectura interventiva com 

a participação de vários agentes distintos. 

“O SAAL é uma intervenção de caracter prioritário subordinada à concretização 

do direito à habitação e do direito à cidade sob o controlo dos moradores 

organizados” 

(Costa, 2007: 41) 

 

Em Lisboa as zonas que sofreram uma maior intervenção do SAAL foram as zonas 

periféricas da cidade, onde tinham sido construídos bairros de lata. Como estes terrenos 

tinham um baixo valor comercial, estes bairros de lata deram lugar a bairros sociais, 

contrastando com o que ocorreu na cidade do Porto, onde foi necessária uma intervenção 

técnica mais elaborada, pois o principal problema habitacional da cidade eram as Ilhas 

existentes no centro do Porto, sem quaisquer condições de habitabilidade. Não era 

exequível realizar o mesmo procedimento que na cidade de Lisboa, pois os terrenos onde 

estavam as Ilhas além de terem um valor comercial elevado estavam circundados por um 

grande edificado, o que não tornou fácil todo o processo. 

“A racionalização de solos disponíveis, a rigorosa demarcação do cadastro e a 

predifinição de uma estrutura de ocupação foram, então, as tarefas com as quais 

as equipas mais avançadas se foram envolvendo.” 

(Bandeirinha, 2007: 134) 

 

A distribuição das operações realizadas pelo SAAL, na cidade do Porto, segundo 

Bandeirinha (2007), ocorreram um pouco por todo o lado, como por exemplo pelas Antas, 

Massarelos, Fontainhas, Bela Vista, Sé, São Victor, Francos e Boavista. Nestas operações 

estiveram envolvidas vários tipos de habitação deficitária como é o caso dos Bairros 

Sociais e das Ilhas.   
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As Ilhas passaram a ser vistas, assim, como uma parte integrante da historia da cidade do 

Porto, e a grande preocupação do SAAL, centrava–se na procura de melhores condições de 

habitabilidade, defendendo a existência de elementos básicos, como por exemplo a água 

potável, o saneamento básico e a energia eléctrica. Fundamentalmente, as brigadas técnicas 

aproveitavam os terrenos com propostas arquitectónicas de qualidade superior de forma a 

criar uma melhor relação com o espaço público. Posto isto, o SAAL/Norte fomentou o seu 

trabalho na cooperação entre os técnicos e as populações, sendo o objectivo comum 

melhorar as graves condições habitacionais existentes. Segundo informação do Serviço 

Ambulatório de Apoio Local, o SAAL/Norte recebeu 115 pedidos de intervenção, 

conseguindo dar respostas apenas a 69 pedidos, o que correspondeu à resolução do 

problema habitacional de 13.365 famílias, totalizando 61.926 pessoas. O Conselho 

Nacional do SAAL diz-nos que iniciou-se a construção de 374 fogos pelo SAAL/Norte até 

1976, sendo que 285 fogos pertenciam ao Concelho do Porto.  

 “A crise da habitação em Portugal transformou – se num problema social grave 

que conduziu as populações mais urbanizadas a movimentos populares de 

constestação por um direito à habitação em torno da deslocação dos moradores 

das antigas ilhas e bairros populares para os blocos periféricos nas cidades do 

Porto e Lisboa” 

(Rodrigues e Silva, 2015: 86) 

Os projectos de arquitectura do SAAL, davam grande importância à cidade, pois tinham a 

preocupação de preservar a história da cidade. Desta forma, tinham como objectivo manter 

o edificado existente, assim conseguia–se resolver dois problemas de uma só maneira, ou 

seja, enquadrando e abrindo os projectos de âmbito social à cidade, respeitando o existente 

para que a cidade não fique descaracterizada, não se distinguindo as novas construções das 

outras. Uma das mais importantes ideias adoptadas pelo SAAL era a habitação unifamiliar 

colectiva em banda, com acesso individual, em que estas habitações davam importância 

aos espaços comuns, nomeadamente pátios, espaços verdes e espaços exteriores. 

“Deste período de trabalho, em clima de entusiasmo, conflito solidariedade e 

ambiguidades, conheço alguma coisa do que se passou na cidade do Porto. 

Podemos dizer que existiam e existem duas cidades: a aparente e representativa e 

a cidade escondida nos interiores do quarteirão, dos pátios e das ilhas.” 

(Siza, 2001: 18) 
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Figura 34: Bairro de São Victor. 

Figura 35: Implantação do Bairro São Victor.  
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Bairro de São Victor (SAAL) 

O bairro de São Victor é um projecto fruto do processo SAAL, conforme a vontade de 

Nuno Portas que participava no governo nessa altura. Aqui requalificavam-se zonas 

degradas, dando resposta à negatividade do realojamento dos habitantes nas zonas 

periféricas. O bairro encontra-se no centro da cidade e foi finalizado em 1978. Existiu um 

projecto para construção de um parque de estacionamento, que foi alterado para obrigar 

uma maior construção das habitações.  

“O projecto de S. Vitor, de Álvaro Siza, que seria iniciado a partir de Novembro 

de 1974, envolvia a construção de 32 fogos, numa primeira fase, e 20 na segunda. 

A obra de de infraestruturas foi das primeiras a começar, em Junho 1975, embora 

a dos fogos só tenha arrancado em Outubro do mesmo ano.”  

(Bandeirinha, 2007: 247) 

 

Segundo Siza (2009), encontrou algumas dificuldades em realizar o projecto. Inicialmente 

os terrenos eram livres, que propondo-se uma implantação arquitectónica sem ligação com 

o existente, apesar de terem decidido conservar tudo que existia, mesmo que estivesse em 

ruínas.  

“É um pouco o mesmo problema, mas um outro se lhe adicionava: havia famílias 

que viviam ali há muito tempo, com um certo número de pontos de referência. O 

mais complicado, foi o facto de a população ver essa destruição com prazer: tive 

problemas para conservar os muros, as ruuínas, etc.” 

(Siza, 2009: 31)  

 

O projecto teve a intervenção da população pela possibilidade que lhes foi dada de 

revelarem as suas opiniões e vivências, tendo sido consultado primeiramente pelo 

arquitecto, compreendendo assim a realidade de uma cultura ignorada e marginalizada e as 

discussões acerca da organização dos espaços, do conforto, e factores importantes para 

desenvolver o projecto. As transformações necessárias resultaram de todo um processo que 

permitiu conhecer as preferências dos habitantes, os problemas e o modo de vida, 

garantindo e proporcionando correctamente as alterações realizadas, e fazendo com que o 

diálogo enriqueça o projecto tornando-o mais importante para os seus utilizadores.  
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Figura 36: Projectos do Bairro São Victor, plantas, cortes e alçados.  
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“Isso permitiu-nos ter debates interessantes com a população, colocar a questão 

da participação dos habitantes e da sua relação com os técnicos. Nesses debates, 

falámos de organização dos espaços, dos problemas de conforto (como os muros 

que protegem do vento), etc. “ 

(Siza, 2009: 31) 

A implantação por terrenos organizados em terraços e logradouros com pendentes 

inclinadas, que têm de ser suportadas por muros, e os custos económicos, obrigaram a 

utilizar as infraestruturas já existentes, optando desta maneira pela conservação e 

organização do espaço e lugar. O Bairro São Victor está dotado de espaços com 

logradouros individuais para cada habitação, sendo estas geminadas, não tendo mais do 

que dois pisos, dentro de uma malha ortogonal.  

“No Porto, no bairro popular de São Victor, o interior era praticamente publico; 

mas no momento do projecto, a situação histórica era muito especial, com os 

acontecimentos que conhecem; uma Revolução, uma tomada de poder pelas 

associações de moradores (…) esses projectos refletem uma ligação a assuntos 

alheios aos problemas específicos de desenho; tem em comum um trabalho de 

colaboração com quase toda a população local.”  

(Siza, 2009: 73) 

O bairro de São Victor, inserido no programa SAAL, localizado perto do Jardim de São 

Lázaro, numa zona habitada e caraterizada por uma grande quantidade de Ilhas, tornou-se 

importante nos estudos deste projecto, uma vez que Siza faz com que as recordações e o 

lugar sejam pontos fulcrais para intervenção, tanto a nível tipológico e morfológico. 

Aproveita a estrutura de loteamento existente e a tipologia construtivas semelhantes, ou 

seja, grupo de habitações individuais de um ou dois pisos, organizando numa ou mais filas, 

abrindo espaços para a rua, fazendo desta maneira uma abertura das Ilhas para a cidade. 

“Na primeira fase, e nos terrenos livres, propõe-se uma arquitectura com poucas 

referências ao existente, ao qual se sobrepõe, conservando-o contudo, mesmo se 

em ruinas. Confrontam-se abertamente a experiencia anterior dos projectistas e 

determinadas formas de haitar. ”   

(Siza, et al, 2001: S.I) 
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Nas habitações em estudo, segundo Siza, o autor opta por um conjunto de casas em banda 

dispostas longitudinalmente, contrastando com as ruínas preexistentes que são preservadas. 

Têm diferentes cérceas, com os percursos antigos e muros em ruínas, que dão escala e 

controlam o espaço público de acesso às habitações. O projecto inclui um bloco em banda 

de dois pisos, localizados no interior do quarteirão e dois edifícios em banda paralelos. O 

acesso é feito por percursos pedonais antigos, por baixo de um edifício contemporâneo, em 

consola, como se de uma Ilha se tratasse, criando sempre uma ligação entre o preexistente 

e o existente, assim como a recuperação de ruínas, tal como já referimos. Aplicam-se a 

quatro casas antigas, modernizando-as, dentro de uma linguagem “simplista” e criativa. As 

traseiras das habitações estão viradas para o interior do quarteirão, formando assim o seu 

limite, permitindo desta maneira diferenciar as relações urbanas de público e privado.  

As tipologias das habitações estão também presentes nas paredes divisórias que se 

prologam para o espaço exterior e se dividem, com outro tipo de uso, ou seja, servem de 

bancas, lembrando deste maneira os antigos muros divisórios. Cada tipologia de dois pisos 

está dotado de pequenos logradouros e pequenos pátios, com alturas diferentes nas 

entradas de cada habitação, enriquecendo as limitadas áreas disponíveis, em que a entrada 

principal é através de um pequeno hall, sendo elas de forma rectangular. O hall interior das 

habitações e de distribuição é comprido e um pouco estreito, existindo nestas tipologias o 

uso hierárquico dos espaços. 

O primeiro piso é composto por uma sala de estar, que é iluminada através de uma janela 

que se encontra virada para entrada principal e para a cozinha. A cozinha tem bastante 

iluminação devido aos vãos que se encontram na parede do alçado de trás, existindo um 

espaço, como uma espécie de terraço para lazer. O acesso ao segundo piso é feito através 

de escadas iluminadas por uma claraboia que se encontra na cobertura. Este piso divide-se 

numa malha rectangular, constituída por dois quartos e uma instalação sanitária comum. 

Um dos quartos tem varanda, que é o aproveitamento da laje da cobertura do piso inferior, 

as coberturas planas, com platibandas, construção defendia pelo modernismo.  

As fachadas rebocadas, constituídas por paredes ocas de blocos de cimento, são compostos 

por uma repetição de pequenos vãos em madeira, que no segundo piso marcam o eixo 

central das habitações num plano horizontal. Na fachada posterior utiliza-se um vão maior, 

com uma parede de vidro, que se abre para o pequeno terraço, criando desta forma uma 

continuação da habitação.  
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Figura 39: Bairo São Victor actualmente.  

O uso dos materiais mais básicos é o resultado da condição de extrema pobreza da 

indústria da construção que existia em Portugal após a revolução do 25 de Abril. Todos os 

pormenores primam pela simplicidade, conseguindo atingir um nível de qualidade pouco 

habitual para as tipologias deste tipo de intervenção. 

A segunda fase do projecto não se concretizou, pensaram ainda em: 

“ A transformação proposta na 2ª fase, que não chegou a ser iniciada, assentava, 

no plano do desenho, na transformação de um uso e significado dos espaços livres, 

no interior de cada zona como nos espaços de transição de zona para zona, aí 

onde, por vocação, viram a surgir equipamentos não segregados, e ainda na 

recuperação da “ilha”, (tipologia escondida do centro urbano do Porto) por 

inversão de uso e dignidade.“  

(Siza, et al, 2001: S.I) 

 

 

 

Figura 37: Fachada principal das habitaçoes.  

Figura 38: Relação entre as habitações e as ruínas.  
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Tendências para o Futuro  

Os problemas habitacionais sempre procuraram soluções, estas, difíceis de se adaptar a 

casos individuais por serem geradas do geral para o particular.  

Como resposta a estes problemas surge, por exemplo, a requalificação urbana, que para 

além de pretender resolver estes problemas, também procura melhorar as condições físicas, 

económicas e ambientais de uma área. Essencialmente, a requalificação tem como 

objectivo promover uma área urbana atribuindo-lhe melhores condições e mais qualidade 

de vida. Assim sendo, a requalificação pode ser considerada um instrumento de 

dinamização da cidade.  

“ O ajustamento dos resultados desta reflexão à prática de todos quantos intervém 

nos processos de promoção de habitação poderá ser um contributo para soluções 

que levem à construção de uma “cidade” sustentada, com modelos e concepções 

arquitectónicas que, embora diversificadas, não proporcionem a segregação dos 

cidadãos que lhe dão vida.” 

(Duarte, 2000: 9) 

Os estudos realizados sobre as Ilhas, em 2001 e 2011, serviriam apenas para dados 

estatísticos, acabando por não dar uma resposta ou solução prática a estes espaços. A 

Câmara Municipal do Porto nos últimos anos terá focado a sua atenção nos bairros 

camarários, esquecendo as Ilhas, procurando dar uma solução para os vários problemas que 

se foram verificando, na sua recuperação e manutenção. A atenção é focada nos bairros 

sociais que se encontram na periferia da cidade. 

Nos dias de hoje, continua a preocupação em requalificar os bairros sociais por parte da 

Câmara Municipal do Porto, mas também em resolver outras questões habitacionais 

problemáticas que existem na cidade, como é o caso da desertificação populacional do 

centro histórico e zona ribeirinha do Porto. As formas de atuação do poder local não 

passam apenas pela promoção turística destes pontos, mas na aposta em medidas que 

visam dar condições para que as pessoas do Porto voltem a habitar nestes locais, 

divergindo do anterior executivo em relação às politicas habitacionais. 

A Câmara Municipal do Porto começa assim a mostrar uma mudança de paradigma, 

percebendo que a requalificação única e exclusiva das habitações municipais, ainda que 

conceda uma maior dignidade e conforto às classes mais necessitadas, não é capaz de 
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resolver por si só os problemas inerentes à pobreza e exclusão social. Existe assim a 

necessidade de criar condições que acompanhem os desejos da população que reside nesses 

espaços e as que lá se vão instalar, de forma a solucionar os problemas apresentados. 

Aparece o LAHB Social, órgão técnico que foi criado em 2014, sendo responsável pelo 

projecto-piloto da reabilitação da Bela Vista. 

 “O diagnostico efectuado permite, ao mesmo tempo falar, de uma situação 

diversificada: as “ilhas” do Porto integram vários tipos de situações, de ponto de 

vista da forma, da localização e inserção urbana dos núcleos habitacionais, do seu 

estado de ocupação e desocupação, da intensidade e do tipo dos seus principais 

problemas, das relações de propriedade que envolvem ou da posição dos 

residentes face ao processo de intervenção.” 

(Vasquez e Conceição, 2015: 146) 

A requalificação nas Ilhas constitui-se como uma política económica e ambiental que 

integra os problemas da sociedade, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento das 

áreas onde estão inseridas, permitindo perceber as várias abordagens possíveis e viáveis 

para acabar com situações precárias que se encontram ainda em grande parte das Ilhas. As 

Ilhas devem ser concebidas e geridas de maneira a apoiar uma sociedade saudável e 

ambientalmente eficiente, com o objectivo de permitir a satisfação e o bem estar das 

necessidades da população que as habitam. Assim, inicia-se um novo momento, deixando 

de ser um problema, fazendo parte da identidade da cidade. 

No processo de evolução das Ilhas, a requalificação e dinamização é um marco importante 

e um novo capítulo para este tipo de habitação. São definidas diferentes prioridades para 

cada Ilha, dependente do local, estado de conservação e acções específicas. No entanto, 

existem problemas comuns, e será essencial nestas requalificações a preocupação em não 

retirar o carater de Ilha, inserindo a qualidade de vida, que não existe, para manter o 

ambiente nestes lugares.   

É necessário definir as condições, para que seja possível a reabilitação nas Ilhas, de forma 

a desenvolver estas acções de fundo essenciais para que estes projectos se tornem viáveis, 

tais como a definição de critérios que possibilitem a identificação dos núcleos aptos para 

intervenção; os incentivos a criar para os privados, com as devidas ressalvas a ter em conta 

para garantir o interesse público e social aquando da intervenção em parceria com o 

proprietário e os procedimentos e medidas a tomar pelo município quando a alteração de 

propriedade e das suas condições do habitar. 
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“Nos dias que correm, um bairro como o bairro do Cruzinho [ ilha do 

Porto ] tem que ser entendido como um símbolo ou emblema dos bairros 

antigos que não podem ser destruídos mas sim preservados. Não por serem 

antigos, mas porque, com outros do seu género e em conjunto com as 

chamadas zonas históricas, formam o coração das próprias cidades. E se 

nenhuma pessoa pode viver sem coração também as cidades não dispensam 

o seu pulsar.” 

   (Wellenkamp, 2004: 6) 

 



 Ilha na Rua das Aldas 

71 

 

2. REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES ADAPTADOS A EXEMPLOS 

2.1 Ilha na Rua das Aldas 

Localização: Gaveto entre actual Rua das Aldas e 

a Rua de Pena Ventosa – Porto  

Ano do Projecto: 2001 

Arquitecto: Pedro Mendes 

Tipo de Programa: Ilha – Conjunto Habitacional 

Tipo de Edifício: Dois volumes, um deles com 3  

habitações de um piso e o outro com 2 habitações 

de dois pisos. 

Nº de Fogos: 5  

 

Conjunto habitacional, localizado no gaveto entre a Rua Pena Ventosa e a Rua das Aldas 

que apresenta características tipológicas semelhante ao das Ilhas. Pelas características 

apresentadas, a sua construção é de finais do século XIX, início do século XX, período no 

qual surgiram para dar resposta de alojamento à classe operária. Este conjunto habitacional 

foi reabilitado no ano de 2001 pela Porto Câmara Municipal, CRUARB, no âmbito do 

Projecto Piloto Urbano da Sé. 

As onze habitações existentes antes da reabilitação foram demolidas devido às condições 

deficitárias que apresentavam, dando origem a cinco novas habitações. Como já foi 

referido anteriormente, uma das características apresentadas pelas casas das Ilhas são as 

suas dimensões reduzidas e de fraca qualidade. Por esse motivo foi necessário reduzir o 

número de habitações significativamente para ser melhorada a qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

Posto isto, a tipologia adoptada foi de reutilização de alguns elementos já presentes, tais 

como as espessas paredes de granito, a organização espacial das áreas públicas e as 

características volumétricas da textura. No processo de desenvolvimento do projecto foram 

adicionados elementos marcantes do lugar de modo a valorizar o projecto. Este conjunto 

habitacioal tem um único acesso, à semelhança das primeiras Ilhas.  

“Tenho 82 anos, nasci na Sé e sempre aqui vivi. Adoro a Sé. Todos me chamam 

“Candidinha”, vivo com o meu filho, Tuta, nesta casa há cerca de 15 anos. Esta 

casa é conhecida como a “Casa da Varanda” pela boa vista que tem. Já perdi a 

Figura 40: Localização da Ilha na Rua das Aldas. 

Sé do Porto 
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conta ao número de vezes que os turistas me pediram para entrar na minha casa e 

tirar fotografias da varanda.”  

Testemunho: Maria Cândida Ferreira da Silva Almeida - Moradora da Rua Pena 

Ventosa.                 

(Delegado, Valença e Guimarães, S.I.: 46) 

 

 
Figura 41: A - Acesso à Ilha da Rua da Aldas. Figura 42: B - Fachada no gaveto da Rua Penaventosa.  

Figura 43: C -  Interior da Ilha e uma das entradas das 

Habitações. 

Figura 44: D - Interior da Habitação de dois pisos com 

vista para Sé Catedral. 

Nota: As figuras acima expostas, têm indicação pelas letras A, B, C e D nas respectivas plantas das páginas seguintes.  
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Figura 46: Planta da entrada e do Piso 0 da renovação da Ilha na Rua das Aldas. 

Neste piso encontramos três tipos habitações, com tipologias diferentes para corresponder as necessidades de cada 

família, um T1, T2 e T3. 

Rua das Aldas 

Figura 45: Planta de Cobertura da renovação da Ilha na Rua das Aldas. 
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Figura 47: Planta do Piso 1 da renovação da Ilha na Rua das Aldas.  

No piso 1 existe o acesso a mais duas habitações, um T1 e um T4. Habitação maior é de dois andares, neste piso existe as 

áreas comuns como a sala de estar, cozinha, instalação sanitária e arrumos.  

 

Rua das Aldas 

Rua das Aldas 

C 

Figura 48: Planta do Piso 2 da renovação da Ilha na Rua das Aldas. 

Segundo piso da tipologia T4, encontra-se as áreas privadas, como os quartos e mais uma instalação sanitária. E um 

espaço contemplação com as melhores vistas para cidade do Porto.  
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2.2 Ilha da Bela Vista 

Localização: Rua D. João IV - Porto 

Ano do Projecto: Em execução 

Arquitecto: Gabinete Cerejeira Fontes em 

parceria com o Lahb.Social 

Tipo de Programa: Ilha – Conjunto Habitacional 

Tipo de Edifício: 4 bandas de casas com dois 

corredores estreitos 

Nº de Fogos: 35  

 

Conjunto habitacional localizado na Rua D. João IV, na cidade do Porto, com 

características tipológicas das Ilhas. A data da sua construção refere-se aos finais da década 

de 1870 em terrenos pertencentes a uma antiga propriedade rural conhecida pelo nome do 

“Monte dos Congregados”. Este projecto de reabilitação foi promovido pela Câmara 

Municipal do Porto e tem como executante o Gabinete de Arquitectura Cerejeira Fonte, em 

parceria com o LAHB Social. 

Como referido no início do nosso trabalho, iremos explicar as características da Ilha da 

Bela Vista. É um conjunto habitacional característico da cidade do Porto, constituído por 

45 habitações, sendo que nos dias de hoje 12 delas estão ainda habitadas. O acesso a esta 

Ilha aquando a sua construção era efectuado por um corredor estreito. As habitações da 

ilha encontravam-se distribuídas por quatro filas paralelas sendo que duas desta filas se 

encontravam alinhadas de costas para o muro que delimitava o lote. Por outro lado, outras 

duas filas de casas foram contruídas costas com costas no centro do terreno. As filas de 

casas eram separadas por dois corredores estreitos que davam acesso às casas, 

características comuns às primeiras Ilhas contruídas.  

“A maioria dos mestres – de – obras aprenderam a construir casas baseadas em 

modelos arquitectónicos com estas dimensões e reproduziram esta forma de 

habitação por toda a cidade, dando origem a este tipo de habitação urbana 

característico do Porto” 

(Teixeira, 1996: 370) 

Segundo o novo projecto de reabilitação, as 43 habitações existentes irão dar origem a 35 

habitações. Algumas, apropriadas para pessoas com mobilidade reduzia, irão ter uma 

associação de moradores, uma lavandaria comunitária, um centro de convívio,  

Figura 49: Localicação da Ilha da Bela Vista  
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Figura 50: Levantamento do existente antes da reabilitação. 
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Figura 51: Planta de ocupação antes da reabilitação. 
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20 hortas familiares, duas pequenas praças e o laboratório de habitação básica. Apesar de 

as tipologias de habitação serem diversas, irão respeitar as habitações já existentes, tendo 

como objetivo maior melhorar as condições de vida dos seus habitantes, suprimindo 

carências que estão presentes desde da sua construção, nomeadamente as infiltrações de 

águas, a ausência de ventilação, a falta de luz interior, a ausência de banhos entre outras. 

Apesar destas alterações, o projecto de reabilitação da Ilha da Bela Vista tem como grande 

objectivo preservar a importância do espaço interior da Ilha. Para isso este projecto 

valoriza os espaços, como por exemplo os átrios, os percursos ou até mesmo as hortas e os 

quintais existentes. Este cuidado advém da preocupação existente desde do início do 

projecto de auscultar os habitantes da Ilha de forma a ir de encontro às suas expectativas, 

para que assim não houvesse uma perda de identidade do local depois de reabilitado. 

“O programa da Ilha da Bela Vista renovada assenta na valorização dos átrios, 

dos percursos, das evocações, da alteridade espacial, da presença do simbólico, 

da identidade urbana do muro, do corredor- rua, das vielas estreitas e sinuosas, 

das pequenas hortas e quintais” 

(Rodrigues e Silva, 2015: 65) 

 

Em relação à tipologia das habitações, existem duas tipologias distintas: uma delas é 

destinada a um agregado familiar que contenha casal e filhos (célula duplex), a outra 

tipologia é destinado aos habitantes solitários ou famílias nucleares (célula simples). Nas 

duas tipologias, as áreas comuns (designadamente sala de jantar, cozinha, banhos e pátio) 

ficam no piso da entrada e funcionam articulando-se entre si, sendo separadas por portas de 

correr que quando estão abertas apresentam uma configuração “open – space”. O hall de 

entrada e a sala de estar estão realçados e diferenciados pelo pé direito duplo, o piso 

superior destina-se ás zonas privadas, ou seja aos quartos. No sótão encontramos um 

pequeno espaço de arrumos e as escadas de acesso a estes assumem uma enorme 

importância pois possibilitam a entrada de luz e ventilação para toda a casa, aspecto que, 

como referido anteriormente, não estava concebido e considerado. 

“O programa para a renovação da Ilha da Bela Vista comtempla várias tipologias 

de habitação que tem como matriz referencial a célula pré- existente, na sua 

morfologia, área bruta disponível, organização e diversas apropriações do espaço 

interior em função das funções a que uma casa deve dar resposta: lazer, comer, 

descanso, convívio, higiene, segurança, conforto e intimidade” 

(Rodrigues e Silva, 2015: 61) 
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Figura 54: Desenho da Celula Habitacional – Tipologia A. Casa Colmeia. 

Esta habitação é um T2+1, os dois quartos encontram-se no 1º piso, o quarto mais pequeno é iluminada pela 

janela que se abre para o saguão. No sótão encontramos o +1 que pode ser transformado num quarto ou 

arrumos que é acedido por uma escada em caracol. As zonas sociais encontram-se no piso da entrada. 

Figura 55: Desenho da Celula Habitacional – Tipologia A. Casa Camarata. 

A Casa Camarata, tem no piso superior apenas um quarto de forma a libertar espaço com possibilidade de uso de 

beliches de forma otimizar o espaço. A estrutura e organização do fogo é igual a Casa Colmeia.   

Figura 53: Desenho de Celula Habitacional – Tipologia B. Casa Alcova.  

Esta tipologia é caracteriza-se por ter um quarto no piso inferior, pensado nos moradores 

com problemas de mobilidade, tendo assim duas áreas de dormir ao contrario da Casa 

Mezzanine. 

Figura 52: Desenho da Celula Habitacional – Tipologia B. Casa Mezzanine. 

A tipologia B funciona como um studio com mezanino. O piso inferior é beneficiado por um 

pé direito mais elevado onde se encontra as zonas sociais incluindo instalações sanitária. No 

piso superior é o quarto, na varanda interior do fogo, um móvel que faz de guarda da varanda.  
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De referir ainda que desde da construção da Ilha da Bela Vista no século XIX, este não é o 

primeiro projecto de reabilitação que a Ilha teve. No século XX, mais concretamente em 

1974, impulsionado pelo movimento revolucionário existente na época, esta Ilha entrou no 

projecto SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório Local. Este projecto apoiava as iniciativas 

das populações que estavam alojadas em condições deficitárias de forma a garantir 

melhores condições de habitabilidade. O projecto apresentado anteriormente teve por base 

considerações desta altura. Segundo Rodrigues e Silva (2015), foi com toda a lógica que 

este novo projecto de reabilitação teve em consideração o estudo realizado do processo 

SAAL, pela Brigada Técnica do Arquitecto Mário Trindade, no sentido de entender os 

motivos do fracasso da operação SAAL para a Ilha da Bela Vista, o que demonstra que a 

preocupação de reabilitar este conjunto habitacional já tem largos anos. 

“Casas Sim, Barracas Não: Resistência, Organização e Luta dos Moradores pelo 

Direito à Habitação” 

(Rodrigues e Silva, 2015: 77) 

 

“A proposta desenvolvida pela Brigada Técnica do Arquitecto Mário Trindade já 

propunha a anexação de duas parcelas à cota baixa da Ilha da Bela Vista, solução 

que possibilitava a implementação de um programa de grande escala em termos de 

resposta à grave carência habitacional que se vivia na cidade do Porto, desse 

modo também abria a ilha à rua, ao quarteirão e a cidade”  

 (Rodrigues e Silva, 2015: 31) 

Figura 56: Rua D. João IV e o acesso à Ilha da Bela Vista. 
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Figura 58: Maqueta da tiplogia A. 

Figura 59: Maqueta da tiplogia B. 

Figura 57: Maqueta da proposta da reabilitação da Ilha da Bela Vista. 
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2.3 Conjunto Habitacional “Quinta Monroy”  

Localização: Sold Pedro Prado, Iquique, 

Tarapacá, Chile 

Ano do Projecto: 2003 

Arquitecto: Elemental - Alejandro Aravena, 

Alfonso Montero, Tomás Cortese, Emilio de la 

Cerda 

Tipo de Programa: Habitação Social 

Tipo de Edifício: Casas de 3 Pisos 

Nº de Fogos: 100 

 

Conjunto habitacional localizado no Chile em Sold Pedro Prado, Iquique, Tarapacá. Este 

projecto foi desenvolvido em 2003 pela Elemental - Alejandro Aravena, Alfonso Montero, 

Tomás Cortese, Emilio de la Cerda, e foi proposto pelo governo Chileno ao Arquitecto 

Alejandro Aravena para resolver um problema complicado de alojar 100 famílias. Essas 

famílias ocupavam ilegalmente um terreno de meio hectar no centro de Iquique, cidade 

situada no deserto do Chile. Tornou-se um problema difícil de resolver pois a edificação 

destes alojamentos estavam confinados a uma verba específica (US$ 7500 por família) do 

Ministério de Habitação Chileno. Essa verba é destinado à população mais pobre para 

financiamento da compra do terreno, trabalhos de construção e de arquitectura. O grande 

problema surgiu quando se tentou projectar habitações sociais comuns o dinheiro total só 

conseguiria alojar no terreno 30% das famílias. 

“O primeiro que fizemos foi mudar a forma de pensar o problema: em vez de 

projetar a menor unidade possível, de US$ 7500 e multiplicar-la 100 vezes, nos 

perguntamos qual é o melhor edifício, de US$7500, capaz de abrigar 100 famílias 

e suas respectivas ampliações.”  

(Fonte: Aravana, et al, 2012: S.I) 

Posto isto, a solução que o arquitecto encontrou foi a de construir um edifício que só 

tivesse o piso térreo pois este poderia crescer na horizontal e o último andar poderia 

crescer na vertical, conforme nas figuras 61 e 62 (pontos A e B). Assim, numa primeira 

fase desenvolveu-se uma tipologia que possibilitasse alcançar uma consistência 

suficientemente alta para ficar geograficamente bem localizada. Numa segunda fase 

Figura 60: Localização da “Quinta Monroy” 
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introduziu-se a relação entre o espaço público, o espaço privado e o espaço colectivo. 

Numa terceira fase projectou–se conjuntos habitacionais autoconstruídos, ou seja, as 

pessoas vão ampliando as suas habitações à medida que têm recursos para tal. Na última 

fase construíram-se habitações para a classe média. Por qualidade entendeu-se elaborar 

projectos cujo solução garantisse um valor incremental e retornos sobre o investimento ao 

longo do tempo, a fim de parar a ideia de uma mera "despesa social." 

Figura 62: Habitação na segunda fase, aumento da tipologia 

A A 

B 

 

Figura 61: Habitação da primeira fase.  

B 
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Figura 63: Planta do piso 1. Áreas de possíveis ampliações. Conforme nas figuras 48 e 49. 

Figura 65: Planta do piso 3. Zona privada das Habitações. 

Figura 64: Planta do piso 2. Áreas de possíveis ampliações. . Conforme nas figuras 48 e 49. 

  

A ou B 

A ou B 

A ou B 
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CAPÍTULO III – Caso de Estudo 

 Ilha da Travessa da Rua Chã 
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“Que seja assim o arquitecto – homem entre homens – organizador do 

espaço – criador de felicidade.”  

(Távora, 2007: 75) 
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3. DO TEMPO E DA HISTÓRIA  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

O grande Porto localiza-se no Noroeste da Península Ibérica e de Portugal, na região do 

Douro Litoral. Está rodeado pelas sub-regiões do Cávado e Ave a Norte, a Este pelo 

Tâmega, a Sul por Entre Douro e Vouga e a Oeste pelo Oceano Atlântico, onde desagua o 

Rio Douro na foz entre o Porto e Vila Nova de Gaia. A cidade é considerada global, sendo 

a capital do Distrito, da Área Metropolitana do Porto e da região estatística do Norte, sub-

região do Grande Porto. É constituído por 130 freguesias, repartidas por 9 concelhos: 

Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Valongo, Vila 

Nova de Gaia e obviamente o Porto. 

Figuras 66, 67 e 68: Localização do distrito do Porto, concelho e freguesias da cidade do Porto. 

N 
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Figura 69: Sé Catedral do Porto início séc. XX. 

Ainda é visível o casario que rodeava a Sé, antes da intervenção neste núcleo e na avenida D. Afonso Henriques (Av. da 

Ponte). 

 

 

 

Figura 70: Sé Catedral do Porto 2015, sem o casario e com a intervenção do arquitecto Fernando Távora: “a casa dos 

24”, (A). 

A 
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3.1 Breve enquadramento do Centro Histórico do Porto na História e na sua evolução 

Urbana / Ilhas 

 

O Centro Histórico do Porto cresceu sobre as colinas que dominam a foz do rio Douro, 

formando assim uma paisagem urbana que conta já com uma história de mais de mil anos. 

Existe enúmeras provas arquitectónicas de que a sua existência remonta às épocas Sueva, 

Romana e Medieval. Contudo, os vestígios mais antigos da existência de uma povoação 

nesta região são bem mais remotos que as provas arquitectónicas que encontramos 

evidenciadas no Centro Histórico do Porto e datam de mil anos a.C.. Convém realçar que 

quando referimos vestígios de povoamento eram aglomerados que existam de forma 

permanente nesta zona. Posto isto, o Centro Histórico da cidade do Porto situa–se entre os 

vales do Rio da Vila e o das Virtudes, e entre as colinas da Sé e a da Vitória. Nesta zona da 

cidade encontramos um dos principais monumentos da cidade do Porto, nomeadamente a 

Sé Catedral do Porto, sendo o principal motor de desenvolvimento urbano da cidade, 

estimulada a sua construção no séc. XII em estilo românico, com o Bispo da cidade D. 

Hugo. A Sé Catedral assumiu-se como um elemento agredador e condicionador de todo o 

seu espaço envolvente, visto que as ruas e praças próximas desempenhavam funções 

económicas, político-jurisdicionais e sociais, onde se realizavam feiras, mercados e 

concentravam ruas com actividade artesã e comercial, tais como a Rua da Sapataria, a Rua 

das Tendas e muitas outras, tendo as actividades de caracter religioso e simbólico um papel 

fundamental. A Sé catedral do Porto ao longo dos tempos foi sofrendo enúmeras alterações 

especialmente no periodo gótico e no séc. XVIII. 

 

“Em 1110, foi nomeado bispo do Porto D. Hugo, homem oriundo de 

Compostela e que impulsionou a construção de uma catedral românica (…) 

 

A majestosa fachada principal, que mantém ainda as torres românicas e o 

óculo original no corpo central, foi remodelada em 1772, numa campanha 

rococó que substituiu o primitivo portal românico e conferiu ao alçado poente 

o aspecto cenográfico que hoje possui, com o portal ladeado por duas colunas 

geminadas que suportam um frontão que termina em nicho, onde se conserva a 

imagem da padroeira da Sé do Porto, Nossa Senhora da Assunção.” 

 

(Patrimonio Cultural, S.I : S.I) 
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Figura 71: Muralha Fernandina início do séc. XX. Ainda é possível perceber a torre com o mirante coberto. 
 

 

 

 

Figura 72: Muralha Fernandina 2015. Torre com ameias, colocadas aquando das obras de restauro realizadas durante o 

Estado Novo com a finalidade de “repor” o antigo desenho. 
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Para além da Sé Catedral, outro monumento que caracteriza o Centro Histórico do Porto é 

a Muralha Fernandina. A cidade do Porto durante longos séculos “viveu” dentro das suas 

muralhas. Estas representam um sinal de estratégia de defesa e centro económico, sendo a 

Muralha Fernandina uma fiel representante destes conceitos. A data do início da sua 

construção não é exacta, sabendo-se que teve início no reinado de D. Afonso IV em 

meados de 1355. Mas existem registos encontrados no postigo do Carvão na zona 

ribeirinha do Porto que provavelmente seja datado de 1348. Em relação à conclusão da 

construção da Muralha Fernandina, esta só vai ser concluída em 1370, já no reinado de D. 

Fernando, facto que explica o nome atribuído a esta muralha. Segundo Teixeira (2010), a 

demora na execução da edificação da muralha deveu–se essencialmente a dois factores, 

nomeadamente à dificuldade como é logico de construir uma obra desta envergadura, e por 

motivos políticos. Segundo esta autora existiram diversas motivações que levaram à 

construção de uma nova muralha na cidade do Porto. Para além dos motivos mais comuns 

que uma muralha representa, como defesa territorial, económicos e estratégicos as 

muralhas também transmitiam um sinal de imponência que uma cidade rica e bela deveria 

ter e este foi, provavelmente, um factor decisivo para sua construção. Um facto que a 

autora ainda refere é que nesta época vivia–se um clima de guerra constante, visto que não 

existiam ainda acordos entre Portugal e o país vizinho. A cidade do Porto era 

constantemente vítima de investidas castelhanas. Para além disto, existia um clima de 

conflito entre o Infante D. Pedro e seu pai D. Afonso IV. Se a todos estes conflitos 

juntarmos o desenvolvimento económico que o Porto teve fora das suas muralhas 

primitivas, a construção de uma nova muralha era essencial para a cidade dada a sua forte 

actividade comercial junto das zonas ribeirinhas. Passado a importância militar confinada 

às muralhas, estas começaram a ser demolidas a partir da segunda metade do séc. XVIII 

para dar lugar a novas ruas, praças e edifícios, sendo que no caso específico da Muralha 

Fernandina, a sua maioria foi demolida já nos finais do séc. XIX. 

 

“Robusta, de características defensivas, envolvia o velho burgo, descia até à 

Ribeira e por Miragaia adiante para subir pelas Virtudes até chegar ao Monte 

do Olival. Daí voltava a descer, passando pelas Hortas (atual Praça da 

Liberdade) e subia até a rua de Cimo da Vila. Fechava-se a muralha. Protegia-

se a cidade.” 

(Miranda, 2010: 79) 
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Figura 73: Gravura- Publish’d according act of Parliement. 

1- Muralha Fernandina; 2- Porta Nova; 3- Porta dos Banhos na reentrância da muralha. Ainda não se vê a Igreja e Torre 

dos Clérigos, que começou a construir-se na década seguinte 

Figura 75: Panorâmica do Porto 2013. (indicação do “Morro da Sé”)  

 

Figura 74: A primeira gravura do Porto, de que há conhecimento - Pier Maria Baldi, 1669. (indicação do “Morro da Sé”) 

 

2 3 

1 
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Nos séc. XIV e XV a cidade do Porto teve um enorme crescimento urbano, ocorrendo 

nesta época um melhoramento da rede viária, sendo neste período que se traçou e delineou 

as ruas e os espaços de construção cuja estrutura se mantém até aos dias de hoje. A união 

entre a Ribeira e Sé tornou-se fundamental nesta época, sendo estes dois núcleos os 

grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Centro Histórico do Porto, a zona alta da 

cidade, ou seja o morro da Sé, fortemente marcada pela Sé Catedral onde se contemplava o 

Bispo que era a figura religiosa com maior destaque, e a zona baixa, ou seja a Ribeira, zona 

dos mercadores, burgueses, artesãos e comerciantes, que ficaram ligados através de uma 

malha urbana que se estendeu desde a Sé até à Ribeira. Os séculos seguintes foram de 

crescimento nesta constante, ocorrendo entretanto intervenções que produziram grandes 

efeitos no desenvolvimento da cidade do Porto, designadamente na abertura de ruas e na 

construção de pontes, tais como a Rua Mouzinho da Silveira que liga ainda hoje a ribeira à 

estação de S. Bento, e a construção das Pontes Luís I e D. Maria Pia, assim como a 

construção da estação de S. Bento no local onde foi demolido o antigo convento de S. 

Bento. 

Como podemos constatar, a Idade Média marcou fortemente a dimensão e a estrutura do 

Centro Histórico do Porto, mas é com o Renascimento e o Barroco que ganha outra 

distinção através da inclusão de vários monumentos religiosos, e não só. Entre eles, o 

Convento de Santa Clara, o Convento dos Lóios, a Igreja da Misericórdia, a reconstrução 

do Paço Episcopal ou as intervenções na Sé Catedral, a Igreja do Carmo, a Igreja do Terço 

e principalmente a edificação da Torre dos Clérigos, imagem de marca da cidade do Porto, 

os últimos dos quais pela mão do ilustre Nicolau Nasoni no séc. XVIII. Como referido 

anteriormente, o Porto foi uma cidade que sempre viveu condicionada pelas suas muralhas, 

mas a partir do século XVIII, devido a condições económicas favoráveis a cidade do Porto 

conheceu um período de expansão para fora das suas muralhas. 

 

“No século XIV, o Porto teve uma grande expansão urbana que se alargou para 

fora do seu núcleo inicial do morro da Pena Ventosa, em torno da Sé, protegido 

pela Cerca Velha, construída em cima de muro original romano, nomeadamente 

na margem ribeirinha direita do Rio Douro, refletindo a crescente importância das 

atividades comerciais e marítimas.” 

(Barbosa, 2015: 154) 
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Figura 77: Ponte Luís I actualmente, ligação pedonal e do metro. 

Figura 76: Aspeto de trânsito no tabuleiro superior da Ponte Luís I em meados dos anos 20. 
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A Ponte Luís I, popularmente conhecida como Ponte D. Luís, é um dos mais emblemáticos 

monumentos da cidade do Porto. Esta obra foi adjudicada em 1881 à empresa Société 

Willebreck, de Bruxelas, de que era administrador Théophile Seyrig, discípulo de Gustave 

Eiffel e autor do projeto da nova ponte. Curiosamente, a obra foi adjudicada em 21 de 

Novembro de 1881 e a sua construção começou nesse mesmo ano, prolongando-se até 

1887, sendo realizados os primeiros teste à ponte a 26 de Maio de 1886. A 30 de Outubro 

desse mesmo ano acabaram os trabalhos de construção do tabuleiro superior, ficando 

somente a sua construção concluída em 1887. Esta ponte está situada junto à Ribeira numa 

área que foi classificada de Património Mundial pela Unesco em Dezembro de 1996, com 

base no critério IV que tem como principais considerações a riqueza histórica do local, o 

seu elevado valor estético, que demonstra a autenticidade do tecido urbano da cidade do 

Porto, representativo de mais de mil anos de ocupação com intervenções sucessivas que 

foram deixando a sua marca. Já nos finais do séc. XIX, com a revolução industrial, o 

Centro Histórico do Porto sofre uma grande modificação, pois as famílias mais ricas 

procuraram novas áreas de expansão da cidade, o que fez com que o Centro Histórico 

ficasse com vários edifícios degradados muitos deles abandonados. 

 

“Alguns anos posterior à obra-prima que foi a Ponte Maria Pia, esta ponte não 

pode deixar de considerar-se também notável pela grandiosidade, no que é 

comparável àquela… 

A primeira verdadeiramente brilhante de construir uma ponte dupla, aproveitando 

a peculiar topografia das margens. 

A segunda o ter exigido que para uma obra tão importante se fizesse um grande 

concurso internacional, com liberdade de concepção apenas limitada à referida 

exigência de estabelecer a ligação a duas cotas diferentes. 

Apresentaram-se a concurso 10 empresas com um total de 12 propostas distintas 

para a travessia nas condições do concurso.  

Foi vencedora a proposta da empresa belga Société de Willebroeck que 

apresentou a concurso duas variantes bastante semelhantes com projecto do 

Engenheiro Teófilo Seyrig. (…) 

 (Azeredo, 1998: S.I) 
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“Planta redonda” de George Balck – 1813 

A “planta redonda” foi desenhada em 1813 por George Balck, representando grande 

importância no estudo da evolução da cidade do Porto, pois foi o primeiro estudo 

cartográfico do Porto, expondo obras de enorme relevância documental, o que facilitou a 

análise da evolução do Centro Histórico do Porto, principalmente se consideramos a 

sucessão de plantas que surgiram após a elaboração desta. Na “planta redonda” 

conseguimos identificar três zonas: a zona central, que é limitada pela rua do Calvário, a 

Calçada dos Clérigos, o Largo de Santo Ildefonso, a rua do Postigo do Sol e pelo Rio 

Douro; a zona que corresponde à expansão próxima da área central, ficando limitada pelas 

ruas de Cedofeita e Santa Catarina, e a norte pela Praça da República; e, por último a zona 

que corresponde à expansão mais periférica, sendo estruturada pelas cinco saídas da cidade 

traçadas pelos Almadas.  

Figura 78: "Cidade do Porto" de George Balck, 1813. 

 Localização a zona habitacional (Quarteirão da Travessa da Rua Chã / Futura Ilha do Porto) 
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“Planta da cidade do Porto” de Frederico Perry Vidal – 1865 

A “planta da cidade do Porto” apresentada por Frederico Perry Vidal, em 1844, foi 

corrigida em 1865 aquando da sua publicação na Exposição Universal do Porto e teve 

como objectivo incluir o Palácio de Cristal de modo a existir uma planta actualizada da 

cidade do Porto para os visitantes da exposição que decorria nessa altura. Esta era uma 

planta com objectivos turísticos, justificando assim a existência de duas cartelas, uma em 

português e outra em francês, onde encontramos as principais características, monumentos 

e equipamentos da cidade. Em relação às plantas existentes, constatamos que nesta planta 

são apresentados alguns edifícios que marcaram a história da cidade do Porto, como o 

Palácio da Bolsa, o cemitério do Prado Repouso e a nova Alfandega ainda em fase de 

construção junto a Miragaia. Como podemos constatar, nesta planta existe uma 

consolidação da mancha construída através dos principais eixos de saída da cidade e a 

existência de alguns quarteirões bem definidos. Todavia, esta planta não apresenta uma 

grande expansão do espaço urbanizado como seria previsível após o crescimento 

populacional da cidade do Porto. 

Figura 79: "Cidade do Porto”  de Frederico Perry Vidal, 1865. 

 Localização a zona habitacional (Quarteirão da Travessa da Rua Chã / Futura Ilha do Porto) 
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“Planta da cidade do Porto” de Augusto Gerardo de Teles Ferreira – 1892 

A “planta da cidade do Porto”, de Augusto Gerardo de Teles, apresentada em 1892, 

começou a ser idealizada em 1881 após aprovação do plano de melhoramentos da cidade 

do Porto pela mão do presidente da câmara José Augusto Corrêa de Barros. Este plano 

visava essencialmente resolver problemas ligados à circulação das pessoas e à saúde 

pública com o objectivo de dotar a cidade do Porto de infra-estruturas adequadas à sua 

realidade após o crescimento demográfico que o Porto sofreu no séc. XIX, e consequente 

fortalecimento económico. Este plano previa abertura de ruas e requalificação e 

prolongamento de outras, de forma a dar resposta à circulação pedonal de veículos. Estava 

também previsto neste plano a requalificação e construção de edifícios na cidade do Porto, 

assim como melhoramento da rede de esgotos e criação de abastecimento de água, 

implementação de novos mercados, requalificação dos mercados existentes e 

reorganização dos serviços de combate a incêndios. Este planeamento encontra-se 

cartografado na «Carta Topográfica da Cidade do Porto» (1892), da autoria de Augusto 

Gerardo Telles Ferreira, que constituiu a primeira planta rigorosa de toda a cidade do Porto 

à escala de 1/500, onde podemos encontrar, para além do Centro Histórico do Porto as 

freguesias periféricas da cidade. 

 

 

Figura 80: "Cidade do Porto” de Augusto Gerardo de Teles Ferreira, 1892. 

 Localização a zona habitacional (Quarteirão da Travessa da Rua Chã / Futura Ilha do Porto) 
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Localização das Principais Ilhas do Porto - 1895 

Após a apresentação da planta de Teles Ferreira, em 1892, identificou-se a localização das 

principais Ilhas do Porto em 1895. Este tipo de habitação, apelidado de “Ilha”, originário 

na indústria portuense, surgiu nas regiões mais antigas da cidade, usualmente em zonas 

devolutas e deterioradas devido ao seu abandono por parte da alta burguesia que se mudou 

para urbanização recentes, como é observado na região da Foz.  

“As Ilhas são por definição uma unidade urbanística de construção espontânea. 

Não se identificando com nenhum tipo anterior de construção urbana ou rural.” 

(Seixas, 1997: 107) 

 

Esta denominação de Ilha realça o seu isolamento urbanístico e social em relação a cidade, 

apesar de servir de porta de entrada a milhares de pessoas que, nos séculos XIX e XX, 

trocam o campo pela cidade. Não existe uma data consensual em relação ao surgimento da 

primeira Ilha na cidade do Porto, mas podemos afirmar que estas apareceram em meados 

do século XIX, apesar de a data não ser definida com exactidão e não termos a certeza se 

estas surgiram antes ou depois do desenvolvimento industrial da cidade do Porto. Podemos 

concluir que o processo de industrialização que ocorreu nesta altura foi o grande 

responsável pelo desenvolvimento desta tipologia habitacional, o que fez com que as Ilhas 

aparecessem espalhadas por todo o território da cidade do Porto. 

 
Figura 81: Localização das Principais Ilhas do Porto, planta de Teles Ferreira, 1892. 

 - Ilha de estudo no âmbito deste novo trabalho.  
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Na segunda metade do séc. XX surgiu o primeiro organismo verdadeiramente vocacionado 

para solucionar as exigências problemáticas urbanísticas que o Centro Histórico da cidade 

do Porto tinha. Ao longo de varias décadas não teve a devida importância, o que fez com 

que existisse anos e anos de abandono por parte das pessoas do centro histórico da cidade, 

o CRUARB - Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo, que 

durante a sua existência sempre se esforçou para resolver problemas das zonas críticas da 

cidade como é o caso da Sé, Ribeira, Vitória, Miragaia.  

“O CRUARB acompanha e tem um papel importante na candidatura e posterior 

classificação do Porto como Património Mundial, pelo que a legitimidade da sua 

existência, bem como a utilidade e funcionalidade das suas intervenções, não 

podem ser questionadas.(…) 

O organismo foi o grande responsável pela atribuição do galardão à cidade, sendo 

o seu trabalho reconhecido favoravelmente pela UNESCO. A partir deste 

momento, a actuação do organismo é transformada. O Centro Histórico do Porto e 

a cidade, em geral, tornam-se um muito maior desafio, sendo necessário cumprir 

também perante a UNESCO com a continuidade de um trabalho positivo no Porto 

a fim de o reabilitar, em vários sectores.” 

(Pinto e Santos, S.I: 222-224) 

 

No séc. XXI surge um novo organismo a Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação 

Urbana da Baixa Portuense S.A. É uma empresa de capitais exclusivamente públicos, cujos 

acionistas são o Estado, representado pelo IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, IP, e a Câmara Municipal do Porto. À Porto Vivo, SRU, cabe o papel de promover 

a reabilitação da respectiva zona de intervenção e, designadamente, orientar o processo, 

elaborar a estratégia de intervenção e actuar como mediador entre proprietários e 

investidores, entre proprietários e arrendatários e, em caso de necessidade, tomar a seu 

cargo a operação de reabilitação, com os meios legais de que dispõe. 

 “As áreas de reabilitação urbana correspondem a espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das 

infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de 

utilização coletiva, justificam uma intervenção integrada”.  

(Porto Vivo, Sru, 2012: S.I) 
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4. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Caracterização da Estratégia 

Neste projecto baseamo-nos nos pressupostos da Câmara Municipal do Porto e da Porto 

Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação da Baixa Portuense SA. Esta opção deve-se ao 

facto de existirem entidades com um elevado grau de competência que têm a preocupação 

de reabilitar e dinamizar o Centro Histórico da Cidade do Porto. Logo, na nossa óptica não 

faz qualquer sentido afastarmos dos pressupostos básicos destas duas organizações, apesar 

de que iremos idealizar a nossa planificação para melhorar a nossa intervenção. 

Posto isto, a nossa missão será em conciliação com as duas entidades referidas 

anteriormente, nomeadamente a CMP e a Porto Vivo, ou seja a nossa missão será: 

“Proteger, Preservar, Valorizar e Promover o Centro Histórico do Porto 

Património Mundial, Expressão Física da Natureza Universal da Criatividade 

Humana, Coração e Alma da Cidade, Fonte de Vida e Inspiração das Gerações 

Atuais e Futuras.”                                 

 (Câmara Municipal do Porto, 2008: 152) 

A nossa área de intervenção situa-se no Centro Histórico do Porto, atrás já brevemente 

caracterizado, mais concretamente próximo do Morro da Sé. Este é um local caracterizado 

por ser o berço da cidade do Porto, sendo o principal ponto de partida para o crescimento 

da Cidade ao longo dos séculos. A nossa área de intervenção é circundada pela Rua de D. 

Hugo a oeste, Rua de Chã a norte, Rua de Arnaldo Gama a Este e pela ponte D. Luiz I a 

Sul. Esta área é dotada de infra-estruturas de abastecimento de água e de gás, de 

saneamento básico e drenagem de águas pluviais, de rede eléctrica e de telecomunicações. 

A topografia da nossa área de intervenção caracteriza-se por quatro momentos topográficos 

devidamente reconhecidos designadamente a margem do Rio Douro, o declivoso vale do 

Rio da Vila actualmente o eixo Mouzinho/Flores e as duas colinas da Sé e da Vitória. 

Podemos ainda enumerar um quinto momento, resultado de uma actuação vigorosa e 

decidida pela vontade humana, designadamente o corte aberto no maciço granítico que 

antigamente constituía o morro da Cidade, dando origem à chamada Avenida da Ponte, 

cenário de inúmeros projectos mas que nunca tiveram uma resolução urbana. 

“Surge um somatório de planos de intervenção urbana, dez contam-se entre os 

mais significativos ao longo de décadas, todos sem efeito, foram propostas que não 

avançaram, dado que, as verbas para o efeito não surgiram, algumas com sentido 

de recuperação da malha urbana e reposição de valores perdidos.” 

 (Barbosa, 2015: 175) 
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O espaço público e Sistema Infra-Estrutural é considerado na perspectiva do tráfego 

mecanizado com a rede viária que transita a malha do Centro Histórico da cidade do Porto. 

Sendo de deficiente calibre, muito sinuosa e declivosa, em compensação, vista pelos 

residentes esta localização defende boa parte das áreas de maior pendor residencial com as 

dificuldades em realizar atravessamentos mecânicos, visto que os acentuados declives 

compliquem a circulação a pé, agravados quando os declives são “suportados” com recurso 

a escadarias, como as escadarias dos Guindais, das Verdades ou do Codeçal, que estão 

inseridas na nossa área de intervenção. 

“A reabilitação do sistema infra-estrutural e a boa gestão da via publica são 

determinantes para a reabilitação urbana desta área.”         

 (Porto Vivo, Sru, 2012: S.I) 

Um dos maiores problemas encontrados após efectuada a análise urbana e o seu 

diagnóstico, foi o decréscimo populacional que se tem vindo a verificar nas últimas 

décadas no Centro Histórico do Porto. Este facto prende-se por dois grandes factores, 

designadamente o envelhecimento da população existente e o facto de as pessoas saírem 

para zonas periféricas da cidade, como podemos verificar no quadro que iremos apresentar 

em seguida: 

Quadro 1 – População residente na ARU do Centro Histórico do Porto, de acordo com os recenseamentos gerais da 

população. 

Outros problemas existentes no Centro Histórico da Cidade do Porto são a falta de 

qualificação académica dos seus residentes, a económica, assim como a quantidade de 

edifícios devolutos existentes neste ponto da cidade e consequente degradação.  

Um fenómeno que tem ocorrido nos últimos anos é a invasão de turistas neste ponto da 

cidade, o que fez com que neste momento exista um considerável número de edifícios que 

foram recuperados para a área hoteleira e restauração. 
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4.1.1 Considerações Estruturantes pós Diagnóstico com os Objectivos 

A nossa visão passa por criarmos condições para as pessoas voltarem a viver no centro 

histórico do Porto. 

Como referimos anteriormente, na nova proposta iremos ter como linha condutora 

pressupostos da CMP e da Porto Vivo, conforme expomos nas páginas seguintes. Nesse 

sentido iremos apresentar e conciliar os objectivos e vectores de desenvolvimento que a 

Porto Vivo tem, para em seguida definirmos quais os que se enquadram no nosso projecto. 

Segundo a Porto Vivo os objectivos e vectores de desenvolvimento do centro histórico da 

cidade do Porto são: 

- “Re-habitação” da Baixa do Porto (os habitantes presentes e aqueles a atrair como pilar 

fundamental de uma área urbana viva) 

- Desenvolvimento e Promoção do Negócio na Baixa do Porto (os negócios como 

oportunidade para a afirmação da Baixa na cidade e da Cidade na região) 

- Revitalização do Comércio (o comércio como factor determinante na revitalização da 

Cidade) 

- Dinamização do Turismo, Cultura e Lazer (o turismo, cultura e lazer como forças 

intrínsecas à Cidade) 

- Qualificação do Domínio Público (o espaço público como suporte de convivências) 

- Ações Estratégicas (determinantes para o sucesso da operação) 

(Porto Vivo, Sru. 2012: S.I) 

A recuperação das condições de habitabilidade e funcionalidade do edificado existente, 

designadamente quanto á sua estética, a sua segurança e a sua higiene no Centro Histórico 

da Cidade do Porto através da reabilitação, tendo como objectivo primordial o conforto 

térmico, acústico, energético e de acessibilidades para melhorar a qualidade de vida dos 

seus residentes. 

A definição do nosso público-alvo é um aspecto que temos que ter em consideração. 

Sabemos que existem diferentes géneros de destinatários com o objectivo comum de viver 

no Centro Histórico do Porto, mas com diferentes possibilidades de acesso a esse mesmo 

objectivo. Num dos nossos objectivos pretendemos que o Centro Histórico da Cidade seja 
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atractivo à população de forma a “chamar” de volta as pessoas à cidade. Para isso 

consideramos fundamental que esta zona da cidade esteja dotada de equipamentos de apoio 

à vida social, especialmente nas áreas da saúde e da educação. 

Na procura das habitações no centro da Cidade encontramos casais com filhos e jovens 

recém-licenciados que procuram o Centro Histórico da Cidade por uma questão de 

centralidade. Outros destinatários que temos que ter em atenção são os idosos que já vivem 

no Centro Histórico mas cujas habitações não apresentam as condições de habitabilidade 

ideais. Nesse sentido temos que optar por reabilitar estas habitações. 

 

Posto isto, temos que idealizar habitações flexíveis (diferentes tipologias), para 

corresponder às necessidades da população. Desta forma, os principais objectivos para a 

reabilitação desta área do centro histórico passam essencialmente por “Re-habitar” esta 

zona da cidade. Para atingirmos este objectivo consideramos essencial a “Revitalização” 

do pequeno comércio. Observamos que neste momento a reabilitação do centro histórico 

do Porto está voltada para o Turismo, a promoção da movida no Centro Histórico. 

Os principais motivos que nos levam apostar e conciliar só nestes dois vectores de 

desenvolvimento do Centro Histórico do Porto são os seguintes: 

- O centro do Porto já tem zonas de promoção da movida, como por exemplo na rua das 

galerias de Paris, zona dos Clérigos, Cordoaria e Ribeira. 

- O centro do Porto já tem zonas de promoção do Turismo. como por exemplo nas zonas 

ribeirinhas, rua das Flores e Av. dos Aliados. 

- O centro do Porto já tem zonas para “Re-habitar” a baixa, mas para destinatários de 

classe alta, como por exemplo no recém intervencionado Quarteirão das Cardosas. 

- O centro do Porto já tem zonas de promoção do comércio com algum poder de 

investimento, como por exemplo na Rua Santa Catarina. 

Apesar de consideramos que todos os aspectos mencionados anteriormente são necessários 

para que o centro do Porto seja atractivo para as pessoas voltarem à cidade, identificamos 

que a grande lacuna na reabilitação da baixa é não ser atractiva para as pessoas com menos 

poder económico, nomeadamente os jovens e os idosos.  
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4.1.2 Critérios e Acções 

As linhas estruturantes de actuação a implementar, e que se orientam pelos objectivos 

referidos anteriormente, assim como pelas características que a nossa área de intervenção 

apresenta, define uma intervenção nesta zona da cidade de forma a suprimir as 

necessidades identificadas anteriormente. Assim, apostamos num tipo de reabilitação 

específica que iremos descrever em seguida: 

- Habitações familiares de preferência com poucos custos na reabilitação para os 

arrendamentos e as aquisições das mesmas estarem ao alcance de todos. 

- Habitações familiares que sejam adequadas ao nosso público-alvo, designadamente 

jovens e idosos. Para isso criarmos tipologias adequadas às necessidades deste segmento 

de mercado. 

- Lojas comerciais destinadas ao pequeno comércio. 

- Espaços que promovam a interacção social. 

Nesse sentido, a planificação de toda a reabilitação que irá acontecer na nossa área de 

intervenção será feita tendo em conta os destinatários e futuros utilizadores das habitações 

que serão alvo de reabilitação. Ou seja, existirá uma forte preocupação para dotar esta zona 

da cidade de espaços diversificados, para que haja realmente benefícios em viver no Centro 

do Porto e não seja necessário deslocar-nos para outros pontos da cidade para termos 

actividade de cultura e lazer. 

Com tudo isto pretendemos objectivamente promover o desenvolvimento de dois aspectos 

distintos, designadamente o aspecto de habitação própria, ou seja queremos que as pessoas 

voltem a viver no centro histórico da cidade, e o outro aspecto é o da promoção do 

convívio social. 

A intervenção que propomos incide fundamentalmente no quarteirão de S. Bento, 

especificamente na Rua Chã e na Travessa da Rua Chã, que na análise que realizamos 

desta área constatamos que é a área que necessita de uma requalificação mais urgente. 

Consideramos que pela história e importância que esta área teve no desenvolvimento 

urbano da cidade do Porto, não deve ser esquecida e devemos fazer com que as pessoas 

regressem a ela, nomeadamente com o seu caracter de Ilha que inscreve no tema desta 

nova investigação. 
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Como estratégia de intervenção nesta zona, circunscrita no edificado existente, 

preservando as características do edificado (Figura 82, da pág.107), requalificando os 

alçados e preservando o interior do quarteirão, iremos melhorar as condições de utilização 

do espaço público e das suas acessibilidades pelo aumento da mobilidade dos percursos de 

atravessamento. Para isso, iremos criar uma praça e espaços verdes junto à Travessa da 

Rua Chã com o intuito de promovermos um espaço público de convivo e lazer. 

Consideramos este ponto fulcral na nossa intervenção pois acreditamos que este é um local 

sombrio e pouco apelativo à circulação das pessoas. Nesse sentido iremos dar “cor” a esta 

zona capacitando-a de elementos de promoção de convívio social. 

 

Como podemos constatar até este ponto, as Ilhas da cidade do Porto continuam a sofrer 

com as condições precárias das casas e a falta de serviço essenciais, tais como eletricidade, 

água potável ou saneamento. Mas mesmo com estes problemas, continua a existir uma 

forte ligação entre a população e o espaço. Esta atitude deve-se ao facto de a Ilha ser algo 

mais que um grupo de pequenas construções. Embora não ofereçam as condições de 

habitabilidade mais apropriadas, desfrutem de uma boa qualidade de vida através da 

prevalência das suas comunidades familiares. 

 

A Ilha da Travessa da Rua Chã está situada numa zona problemática em mau estado de 

conservação, longe de oferecer os requisitos de conforto mínimo e a habitabilidade 

exigidas pela sociedade actual. Desta forma queremos desenvolver o habitat deste local, 

através da recuperação exigida pela sociedade actual. O objectivo da nova proposta passa 

pela criação de uma fórmula que possa eventualmente alastrar a outros casos, e a ou outras 

Ilhas.  

 

Devido à grande variedade de formas e tipos de habitação existentes neste espaço, é difícil 

a criação de um modelo que se adapte totalmente aos distintos casos. Assim, sendo, cada 

habitação teria um conceito idêntico, mas seria formalmente diferente, adaptando-se às 

exigências e necessidades de cada morador.  
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4.1.3 Acçoes 

         Estado de Conservação e Intervenção 

Figura 82: Planta de Tipo de Intervenção a operar. 
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Acção A (legenda 1, Figura 82, da pág.107) 

Intervenção na Ilha situada na Travessa da Rua de Chã, tem como objectivo reabilitar, qualificar e 

incluir estas habitações populares, visto estas habitações serem uma mais-valia para o retorno da 

população à Cidade, recuperando o conceito de “Casa” como espaço de intimidade e familiaridade. 

Esta é uma intervenção que permite ao mesmo tempo uma experiência individual e colectiva dentro 

e fora de “portas”, que articula o espaço exterior ocupado com o espaço interior habitado, que 

possibilita uma maior interacção entre espaços interior/espaços exterior, que a Casa, a Rua, Largo e 

o Corredor de acesso exterior sejam condições positivas de inclusão e socialização alargada. 

Acção B (legenda 2, Figura 82, da pág.107) 

Reabilitação de nível profundo, conservando a fachada principal com a necessidade de tratamento e 

reboco da fachada, criação de novos rasgos na fachada lateral, reabilitação destinada ao comércio e 

habitação. 

Acção C (legenda 3, Figura 82, da pág.107) 

Intervenção integrada, onde pretendemos reabilitar o edifício existente a consolidar a frente urbana 

existente na Rua Saraiva de Carvalho, com funções comercias e habitacionais, preservando a 

fachada existente.  

Acção D (legenda 4, Figura 82, da pág.107) 

Reabilitação de nível profundo, conservando as fachadas existentes com a necessidade de 

tratamento e reboco das fachadas, limpeza dos azulejos e reposição das peças em falta, recuperação 

da cobertura e reparação dos interiores dos edifícios, destinados ao comércio e habitação. 

Acção E (legenda 5, Figura 82, da pág.107)  

Intervenção integrada, com o objectivo de consolidar a frente urbana existente na Rua Saraiva de 

Carvalho, onde o rés do chão será destinado ao comercio como acontece actualmente, e o piso 1 

será destinado à habitação, conservando a fachada existente. 

Acção F (legenda 6, Figura 82, da pág.107) 

Reabilitação de nível profundo, conservando as fachadas existentes com a necessidade de 

tratamento e reboco das fachadas, e dos azulejos, recuperação da cobertura e reparação dos 

interiores dos edifícios, destinados ao comércio e habitação. 

Acção G (legenda 7, Figura 82, da pág.107) 

Intervenção integrada, onde pretendemos reabilitar o edificado existente na Rua Chã que se 

apresenta com um estado de degradação em certos casos profunda e ligeira, manter o seu carácter 

habitacional e de comércio.  

Acção H (legenda 8 e 9, Figura 82, da pág.107) 

Intervenção integrada, onde pretendemos reabilitar o edificado existente ao longo da Travessa da 

Rua Chã que se apresenta com um estado de degradação profunda e ligeira, mantendo o caracter 

habitacional, melhorando os acessos à zona habitacional. 

Acção I (legenda 10 e 11, Figura 82, da pág.107) 

Demolição do edificado existente constituído por antiga habitação e armazéns em devoluto, com a 

possibilidade dar continuidade ao espaço verde, criando novos acessos de atravessamento, 

estabelecendo uma ligação directa com a Travessa da Rua de Chã e a Rua de Chã. 
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4.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO ALARGADA 

 

 

 

  Limites da Aréa Alargada 

Elementos representativos do percurso que redefinem a imagem exterior do quarteirão 

 

Figura 84: Vista da Rua Saraiva de Carvalho sobre o 

Quarteirão da Travessa da Rua Chã – 1  

Figura 85: Portão da “Ilha” na Travessa de Chã. – entre 

1 e 2  

Figura 83: Imagem aérea com os limites da aréa alargada. 

N 
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Figura 86: Travessa da Rua de Chã – 3  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Foto aérea sobre a aréa de intervenção 

alargada. 

Figura 90: Vista da Rua Saraiva de Carvalho sobre o 

Quarteirão da Travessa da Rua Chã – 7  

Figura 88: Entrada da Travessa de Chã  pela Rua Chã – 5  

Figura 87: Caracterização do edificado do interior – 4  

Figura 89: Rua Chã e o largo – 6  
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4.2.1 Nota introdutória de enquadramento no tempo:  

         O passado do Quarteirão da Travessa da Rua Chã 

 

A Rua Chã das Eiras é uma das ruas mais antigas da cidade do Porto. A data da sua 

existência é referente a pelo menos 1293. Era uma rua constituída por dois troços distintos, 

um troço que ia da Rua do Loureiro até à Calçada da Vandoma, chamando-se Rua Chã, e 

outro troço era composto da Calçada da Vandoma até ao cimo da Rua do Corpo da Guarda, 

chamando-se Rua das Eiras. Como uma Rua complementava a outra designou-se A Rua 

Chã das Eiras. 

“Já existia em 1293 com este nome e era assim: do ARCO DE VANDOMA até ao 

CORPO DA GUARDA, era a RUA DAS EIRAS e daí até à RUA DO CATIVO era 

RUA CHÃ; e por fim, somente RUA CHÃ.  

A parte mais emblemática desta rua, era sem dúvida o ARCO DA VANDOMA”  

(Silva, 1999: 27) 

 

O Arco da Vandoma é o mais emblemático dos quatro Arcos existentes na cerca velha. 

Depois de passarmos este Arco tomando a direcção à batalha, do lado direito encontramos 

a antiga Viela da Cadeia. Este nome advém da cadeia primitiva existente nesta zona. 

Apesar de não se saber o seu local exacto, segundo alguns registos esta encontrava-se entre 

a Rua Chã das Eiras e a Rua de Santo António do Penedo. Assim, a localização da antiga 

Viela da Cadeia, hoje conhecida como a travessa da Rua de Chã, para além da Viela da 

Cadeia, outra Rua nos remete para existência de uma prisão nesta zona, mais precisamente 

a Rua do Cativo. 

O nome da Rua Chã deriva de ser uma rua plana e ampla. A antiga Rua das Eiras tem este 

nome porque aquela área ficava do lado de fora do muro velho, ou seja, da parte exterior à 

Muralha Romana. Consta-se que se aproveitava as características do terreno e a sua 

posição privilegiada de exposição solar para naquele local se secarem os cereais. 

“RUA CHÃ A ANTIGA RUA CHÃ DAS Eiras. O largo que foi eirado e onde, 

segundo velha tradição, se estendiam ao sol, os cereais do bispo, é hoje uma 

espécie de elo que prende a história da cidade ao passado.” 

(Silva, 2005: 13) 
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A história da Rua Chã das Eiras tem um facto histórico que vai mudar o seu rumo. Em 

meados de 1408 todas as casas desta rua foram devastadas por um incêndio. Como nesta 

época as casas eram em madeira, facilmente foram consumidas pelo fogo. Sendo esta uma 

das ruas onde habitavam muitos burgueses, foi ordenado pela Câmara a reconstrução das 

casas, mas em pedra. Isto levantou um constrangimento que impossibilitava a reconstrução 

das casas da rua com a rapidez exigida pelos vereadores da Câmara, pois anos antes do 

incêndio tinha sido ordenado pelos cobradores de impostos fechar a porta de carros que 

existia na Muralha Fernandina, frente à Igreja dos Congregados e o Convento de Avé 

Maria de S.Bento, onde não era permitido a circulação dos carros de bois. Com a pressão 

exercida pelos vereadores foi reaberta a porta, para que os carros de bois pudessem circular 

na rua com a pedra e os materiais necessários à reconstrução das casas, com o objectivo de 

que este trabalho fosse elaborado rapidamente. 

 

“No século XV, todo o casario da Rua Chã era de taipa. No ano de 1408, um 

terrível incêndio destrui por completo todas as casas desta rua. 

A sua reconstrução fez – se de imediato, com as casas todas de pedra. Para esse 

efeito, foi ordenado que a PORTA DE CARROS, da Muralha Fernandina, se 

mantivesse permanentemente aberta, para que os carros de bois que 

transportavam a pedra, o pudessem fazer continuamente” 

(Silva, 1999: 30) 

 

A Rua de Chã tinha outros privilégios. Um dos mais importantes era que nesta rua os seus 

moradores tinham isenção de aposentadoria, ou seja nenhuma pessoa que passasse na 

cidade em viagem ou em negócios podia obrigar que lhe dessem aposentadoria. Este facto 

fez com que esta rua fosse uma das primeira a ter uma estalagem para receber os viajantes. 

 

“A Rua de Chã era isenta de aposentadoria, e por isso, quando os Reis e seus 

acompanhantes se deslocavam a esta Cidade, não podiam aí ter pousada. 

Por esse motivo, se mandou construir nessa rua uma ESTALAGEM, no ano de 

1391” 

(Silva, 1999: 30, 31) 

 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

 

113 

 

A Rua de Chã ao longo de toda a sua história foi repleta de momentos históricos, um dos 

quais foi o motim que ocorreu contra a Companhia das Vinhas do Alto Douro, em 1757. 

Ocorreu nesta rua um violento protesto conhecido como a Revolta dos Taberneiros, 

quando os revoltosos se reuniram em frente do Desembargador Bernardo Duarte de 

Figueiredo para lhe pedir apoio nas suas reivindicações contra a Companhia das Vinhas do 

Alto Douro. Este tipo de protestos contra a imposição de novos impostos era bastante 

comum, sendo na sua maioria lideradas por mercadores e artesãos. 

“Este motim, também conhecido por REVOLTA DOS TABERNEIROS, é uma das 

passagens mais trágicas na História da cidade do Porto e quem não o conhecer 

pela Historia, o conhece por certo através do célebre romance histórico de 

Arnaldo Gama: Um Motim Há Cem Anos.  

Porque foi na Rua Chã que a multidão se reuniu, frente à casa do Desembargador 

Bernardo Duarte de Figueiredo, Chanceler e Corregedor de Crime do Porto, para 

lhe pedir o apoio às suas pretensões. Conseguido esse apoio, seguiu a multidão 

para a casa do Vereador da Câmara e Provedor da Companhia Geral da 

Agricultura e Vinhas do Alto Douro, também morador nessa mesma rua, tendo 

então sido disparados os dois fatídicos tiros de bacamarte, partidos desta casa, 

que enfurecem o povo e originaram o motim, de tão trágicas consequências. Tudo 

isto aconteceu no dia 23 de Fevereiro de 1757.” 

(Silva, 1999: 30) 

Como podemos constatar, esta é uma das ruas mais importantes do Porto antigo. Por esse 

motivo, encontramos várias obras arquitectónicas com um grande valor histórico, 

patrimonial e cultural. Entre as obras que mais se destacam encontramos a Estalagem 

construída em 1391, edifício pouco comum para época devido à lei da aposentadoria como 

referimos anteriormente. Para além da estalagem, anos mais tarde, em meados de 1467, foi 

criado o Hospital das Entrevadas ou do Espirito Santo. Também nesta zona da cidade 

encontramos a Igreja da Venerável Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade. Por 

último, um dos edifícios arquitectónicos com grande valor histórico é o Paço da Marquesa, 

cujo construção remonta a 1494. Até aos dias de hoje já sofreu grandes alterações. 

“Mesmo no fim da RUA DE CIMA DE VILA, em frente do tanque que lá existe, 

ainda se pode ver o PAÇO DA MARQUESA” 

(Silva, 1999:35) 
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Figura 92: Planta da cidade do Porto do David Ramsey Map Collection 1833. 

      Localização da futura Ilha da Travessa da Rua Chã. 

Por estes motivos a Rua de Chã, na figura abaixo como “R.Chao”, sempre assumiu uma 

importância na história da cidade do Porto, sendo uma das principais artérias do centro do 

Porto. Nesse sentido, a Câmara Municipal do Porto assumiu que esta era uma zona 

prioritária na requalificação do centro histórico do Porto, onde os objectivos primordiais 

passaram por melhorar os acessos desta zona e a interligação com as zonas envolventes, 

apostando claramente na promoção da circulação pedonal através do aumento dos passeios 

e utilizando dissuasores de estacionamento para que não existisse parqueamento de 

automóveis em cima destes. Desta forma esta zona torna-se mais atractiva para as pessoas 

circularem.  

“A Câmara Municipal do Porto considerou a zona da rua Chã, entre as ruas do 

Cativo e Loureiro, de intervenção prioritária, por se localizar no centro histórico 

da cidade, e por apresentar níveis elevados de degradação natural e 

estacionamento ilegal.” 

 (Porto Vivo, Sru, 2012) 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

 

115 

 

Figura 94: Planta da cidade do Porto de Prt Aug. Telles Ferreira 1892. 

  Localização da futura Ilha da Travessa da Rua Chã. 

 

 

Figura 93: Planta da cidade Porto do Plano Correia de Barros 1882. 

   Localização da futura Ilha da Travessa da Rua Chã. 
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 Figura 95: Situação Proposta. Axometria geral do interior do quarteirão com proposta da Praça. 

Figura 96: Situação Proposta. Pormenores existentes na Praça (pavimento lajeado, guias, terra vegetal, árvores e 

mobiliário). 
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4.2.2 Quarteirão da Travessa da Rua Chã 

 

O interior do quarteirão onde está inserida a nossa proposta é um local sombrio devido ao 

enorme número de anexos existentes e de alguns edifícios devolutos que não deixam que 

este seja um espaço apelativo. Nesse sentido, para fazer “respirar” a nossa Ilha, e de forma 

a tornar todo o seu espaço envolvente mais agradável e “saudável”, idealizamos que é 

necessário demolir os anexos existentes, assim como dois edifícios que não cumprem a 

legislação actual, pois só apresentam uma frente, designadamente uma antiga panificação e 

uma habitação. 

Como referimos anteriormente, o nosso grande objectivo contempla as pessoas que vivem 

na área que iremos intervencionar, oferecendo melhores condições de vida e mais 

dignidade, mas sem nunca perderem a sua identidade. Posto isto, a nossa proposta para esta 

realidade passa por demolir só o dispensável (anexos e edifícios devolutos) e criar uma 

praça (Figuras 95 e 96, da pág.116) para que as pessoas possam ter um local onde possam 

socializar e que seja uma espaço com luz e apelativo para as pessoas circularem. Como é 

sabido, as praças são uns excelentes promotores de interacção social e cultural. Nesse 

sentido, e para não “sufocar” esta zona, decidimos projectar uma praça, recriando estes 

princípios.  

A intervenção nesta zona consiste essencialmente num tapete de linhas integradas e 

pavimentadas com iluminação, mobiliário e vegetação espalhada aleatoriamente. As faixas 

de vegetação vão ser essencialmente cobertas com relvado natural e camélias, um símbolo 

da cidade do Porto. Quanto à iluminação artificial, esta será executada por iluminações 

LED, pois este tipo de iluminação apresenta uma extrema eficiência energética, com 

baixos custos de manutenção e com uma longa duração. As lâmpadas serão inseridas nos 

bancos de jardim e nas guias do pavimento. 

Devido à falta de espaço no interior das habitações, e ao facto de a Ilha não dispor de um 

espaço público, as brincadeiras dos mais jovens limitam-se ao estreito corredor, ou na rua. 

Com este espaço exterior que irá conter várias formas, nomeadamente árvores e um 

anfiteatro invertido, a praça terá ainda a possibilidade de criação de esplanadas de forma a 

dar apoio aos edifícios comerciais já existentes, tornando assim um local seguro e tranquilo 

para indivíduos, ou para pequenos grupos de todas as faixas etárias, resolvendo o problema 

de falta de espaço na Ilha.    



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

118 

 

Existente│ Planta de Cobertura   

 

Figura 97: Planta de Cobertura da área Alargada.  
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Figura 98: Planta de Cobertura com a proposta. 

Proposta │ Planta de Cobertura  
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Existente │ Perfis  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Perfil P1 e P2 do existente da área Alargada. 
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Breve interpretação: Perfil 1 - Aproveitamento da parede em ruina com abertura existente para criar um acesso à 

Praça (Figuras 101 e 102, da pág. 122). Perfil 2 - Demolição dos anexos exitente para criar um novo acesso a Praça 

(Figuras 103 e 104, da pág. 123) 

Proposta │ Perfis  

Figura 100: Perfil P1 e P2 da proposta para área Alargada. 
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Figura 101: Vista da Travessa da Rua Chã (antes) – Perfil P1, da pág.120. 

Figura 102: Situação proposta. Aproveitamento da parede em ruina com abertura existente para criar um acesso à Praça 

(depois) – Perfil P1, da pág.121. 
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Figura 103: Vista da Travessa da Rua de Chã (antes) – Perfil P2, da pág.120. 

Figura 104: Situação proposta. Demolição dos anexos exitente para criar um novo acesso a Praça (depois) – Perfil P2, da 

pág.121. 
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Existente │ Perfis 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: Perfil P5 e P6 do existente da área Alargada. 
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Proposta │ Perfis 

Figura 106: Perfil P5 e P6 da proposta para área Alargada. 

Breve interpretação: Tapete de linhas integradas e pavimentadas com iluminação, mobiliário e vegetação espalhada 

aleatoriamente, as faixas de vegetação vão ser essencialmente cobertas com relvado natural e camélias visto que esta 

são um símbolo da cidade do Porto (Figuras 107 e 108, da pág. 126) 
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Figura 107: Vista Sul para o interior do Quarteirão (antes) – Perfis P5 e P6, da pág.124. 

Figura 108: Situação Proposta. Demolição dos Edificios e anexos para criação da Praça. Visualização das traseiras da 

Ilha e do Anfiteatro invertido (depois) – Perfis P5 e P6 da pág.125. 
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 Figura 109: Vista Oeste para o interior do Quarteirão  – Área de intervenção Alargada (antes) – Perfis P7 e P8 da pág.128. 

Figura 110: Situação proposta. Demolição dos Edificios e anexos, para criação da Praça (depois) – Perfis P7 e P8 

da pág.129. 
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Existente │ Perfis 

 

 

  

Figura 111: Perfil P7 e  P8 do existente da área Alargada. 
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Proposta │ Perfis 

Breve interpretação: O espaço exterior que irá conter várias formas, nomeadamente árvores e um anfiteatro inverso, 

a praça terá ainda a possibilidade de criação de esplanadas de forma a dar apoio aos edifícios comerciais já existentes 

(Figuras 109 e 110, da pág.127) 

Figura 112: Perfil P7 e P8 da proposta para área Alargada. 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Esquiço de estudo da Ilha da Travessa da Rua Chá. 
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4.3 ÁREA DE INTERVENÇÃO RESTRITA 

 

Quando começamos esta viagem pelo centro histórico do Porto existiam muitos locais em 

que se podia apostar para intervir, mas após entrar em contacto directo com esta população 

específica, que reside nas Ilhas da cidade, desde logo despertou o interesse em perceber 

mais sobre esta tipologia habitacional, o sentido de partilha existente e de saudade dos 

tempos em que as Ilhas transbordavam de pessoas. São sentimentos que rapidamente vão 

passando para nós através das palavras dos habitantes que ainda resistem em residir nos 

locais onde criaram seus filhos, e talvez por isso seja tão difícil de abandonar estes mesmos 

locais que se foram degradando ao longo dos anos. É fascinante ouvir o entusiasmo das 

pessoas em falar do local onde vivem. 

 

Apesar de distante desta realidade que encontramos nas Ilhas da Cidade do Porto, pois 

durante toda a minha vida desconhecia in loco esta tipologia habitacional, o fascínio que 

despertou em mim e a curiosidade em saber cada vez mais sobre este tema, pois como 

estudante de arquitectura nunca imaginei que fosse possível famílias com vários membros 

viverem em casas com pouco mais que o tamanho do meu quarto, onde nem sequer existe 

uma casa de banho. 

 

Penso que foi principalmente pelas pessoas que escolhi este local para intervir e a maior 

sensibilidade neste contexto senti com maior força na “intervenção restrita” pois sem 

dúvida nenhuma estes locais merecem ser reabilitados por vários motivos. Primeiro porque 

a degradação é evidente, segundo porque as pessoas que vivem em locais deficitários têm 

aquela alegria latente e merecem viver com outro tipo de dignidade no local onde sempre 

viveram. 

 

A nova escolha por esta Ilha situada na travessa de Chã surgiu por esta se encontrar à 

venda, sendo o seu destino, caso não exista uma solução, a demolição. Por isso, com este 

projecto pretendemos apresentar uma solução para salvar este espaço. DEMOLIR NÃO, 

CONSTRUIR SIM! 
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Figura 120: Sala da habitação dos senhorios. 

  

 

 

Figura 114: Vista do ínicio da Travessa da Rua Chã e o 

Alçado principal da Ilha.  

Figura 116: Corredor que separa as duas fileiras de casas 

com vista para o pátio. 

Figura 117: Foto do interior da Ilha com vista para o 

exterior. 

Figura 118: Interior da Habitação dos senhorios. Corredor 

que faz a distribuição pelas várias divisões. 

Figura 119: Cozinha da Habitação dos senhorios e acesso 

a marquise conduz às instalaçoes sanitárias. 

Figura 115: Acesso ao interior das Habitações dos 

senhorios (A) e a Ilha (B). 

B 

A A 

Figura 121: Área de um dos quartos da habitação dos 

senhorios. 
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4.3.1 Nota introdutória de enquadramento actual: 

         Ilha da Travessa da Rua Chã (conjunto habitacional) 

 

A Ilha situada na Travessa da Rua Chã, construída em 1937, é uma Ilha que contem duas 

fileiras de cinco casas separadas por um corredor (Figura 122, da pág.134). Esta Ilha 

apresenta uma característica tipológica própria porque em cada uma das filas existem dois 

andares, sendo que nos andares inferiores encontramos quatro casas de cada lado. Estas 

oito habitações eram destinadas aos inquilinos e o acesso a estas era efectuado através do 

corredor que separa as duas filas. O portão de acesso a este corredor é comum a todos os 

habitantes (Figura 116, da pág.132). As habitações situadas no andar superior eram 

destinadas aos senhorios e familiares. O acesso a estas habitações são independentes, ou 

seja, têm acesso directo da rua ao interior das habitações (Figura 115, da pág.132). De 

realçar que a área destas duas habitações que se encontram no piso superior é igual à área 

total das quatro habitações que se encontram no piso inferior. 

 

A área total das duas habitações principais é de 90m² cada uma, constituída por três 

quartos, dois deles com 10m² e o outro 6m² (Figura 121, da pág.132), por uma sala com 

11,5m² (Figura 120, da pág.132), uma cozinha com 9,5m² e uma característica privilegiada 

de ter uma casa de banho no interior da habitação com 2,25 m². É de salientar que o acesso 

à casa de banho é efectuado através da cozinha para a varanda transformada em marquise 

(Figura 119, da pág.132), o que indica que a casa de banho foi feita à posterior, 

aproveitando o espaço da varanda existente para fazer uma casa de banho. 

 

Em relação às habitações do piso inferior, são 4 habitações com diferentes áreas, em que as 

habitações que se encontram em frente têm exactamente a mesma área (Figura 117, da 

pág.119). A primeira habitação tem 18,5m², a segunda e a terceira habitação 

aproximadamente 15m², e a quarta habitação 17m². De realçar que nenhuma destas 

habitações tem divisões, ou seja, a preparação dos alimentos, o espaço de repouso e o 

espaço de convívio é tudo efectuado na mesma divisão. Nas traseiras destas habitações, ou 

seja, no pátio situado no fundo do corredor, encontramos dois espaços sanitários destinada 

cada um para quatro habitações. No pátio encontramos ainda os tanques de levar a roupa. 

Este é um espaço de convívio entre todos os habitantes da Ilha, o que demonstra o 

verdadeiro espirito das Ilhas, onde existem vários espaços comuns aos inquilinos. 
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Existente │ Planta de Cobertura  

 

Figura 122: Planta de Cobertura da Ilha da Travessa da Rua Chã – Duas fileiras de cinco casas 
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Proposta │ Planta de Cobertura 

 

 

Figura 123: Planta de Cobertura com a proposta da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Existente │ Planta do 1ºPiso  

 

 

Figura 124: Planta do 1º Piso da Ilha da Travessa da Rua Chã 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

 

137 

 

Proposta │ Planta do 1ºPiso 

 

 

Figura 125: Planta do 1º Piso com a porposta da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Existente │ Planta do Rés Chão 

 

 

Figura 126: Planta do Rés Chão da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Proposta │ Planta do Rés Chão 

 

 

Figura 127: Planta do Rés Chão da porposta da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Existente │ Alçados – L4 

 

Figura 128: Alçados A1, A2 e A3 da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Proposta │ Alçados 

Figura 129: Alçados A1, A2 e A3 da proposta da Ilha da Travessa da Rua Chã 

Breve interpretação: A reabilitação da Ilha passa pelo tratamento das paredes de pedra, preservando a essência da 

construção original, eliminado na fachada principal as portas de acesso directo da rua. (Figura 133, da pág.144 e 

Figuras 137 e 139, da pág,148)  
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Existente │ Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: Corte C1 e C2 da Ilha da Travessa da Rua Chã 



Um futuro para as Ilhas do Porto – Ilha da Travessa da Rua Chã 

 

143 

 

Breve interpretação: Transformou-se as dez habitações existentes em oito habitações, criando condições 

para que este espaço seja um espaço digno e aconchegante. No piso da entrada encontramos as zonas sociais, 

como a sala, a cozinha e instalação sanitária, as zonas sociais das habitações são abertas, em “open space” dando a 

sensação de um espaço mais amplo, e permitindo um uso polivalente dos espaços, já no 1º piso encontraremos a zona 

privada, nomeadamente o quarto. (Figuras 134 e 135, da pág.146)  

Proposta │ Cortes  

 

Figura 131: Corte C1 e C2 da proposta da Ilha da Travessa da Rua Chã 
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Figura 132: Ilha da Travessa da Rua Chã. Portão de acesso ao corredor é comum a todos os habitantes (inclinos), e o 

acesso as habitações são independentes (senhorios) têm acesso directo da rua ao interior das habitações. (antes) 

Figura 133: Futura Ilha da Travessa da Rua Chã. Na nossa intervenção propomos o acesso as oitos habitações pelo 

portão já existente ao corredor comum de todos os habitantes, eliminadas as portas de acesso directo da rua. (depois) 
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4.3.2 O Futuro para Ilha da Travessa da Rua Chã 

A nossa proposta para reabilitar a futura Ilha da Travessa da Rua Chã passa essencialmente 

por dar uma nova vida a este espaço. Como referido anteriormente, é nosso objectivo dar 

uma maior dignidade às pessoas que já residem na Ilha. Consideramos que estas pessoas 

estão um pouco isoladas, visto que nem todas as habitações estão habitadas. Mas também 

por alguns moradores viverem sozinhos, queremos criar condições para que este espaço 

seja um espaço digno e aconchegante, mas que também seja atractivo aos jovens. Nesse 

sentido iremos transformar as dez habitações existentes em oito habitações. Esta opção 

deve-se a facto de estas dez habitações terem uma área reduzida e más condições de uso. 

Então, consideramos fundamental aumentar o espaço das habitações. Para concretizar esta 

ideia iremos utilizar o conceito de “Lofts”, pois pensamos que com este conseguiremos que 

estas habitações sejam funcionais, podendo ter um maior aproveitamento do pouco espaço 

que dispõem. Estes novos espaços irão ter condições mais apelativas, interessantes e com 

melhores requisitos enquanto habitação. 

Como é sabido, os “Lofts” são espaços em que não existe uma definição nítida das divisões 

existentes, apesar que nalguns casos temos zonas privadas como, por exemplo, as 

instalações sanitárias. O espaço das habitações existentes é reduzido. Assim, optamos por 

este critério em “open space” que os “Lofts” nos proporcionam no sentido de criarmos 

espaços que sejam atractivos a jovens casais que estão a iniciar a sua vida familiar e ao 

mesmo tempo que consiga responder às necessidades das pessoas que já residem na Ilha.  

Nas futuras habitações da Ilha encontramos no piso da entrada o acesso imediato à sala, a 

cozinha e a instalação sanitária. Como referido anteriormente, estas zonas das habitações 

são abertas, em “open space”, dando a sensação de um espaço mais amplo, e permitindo 

um uso polivalente dos espaços. Já no 1º piso encontraremos a zona privada, 

nomeadamente os quartos, e pensando nos moradores com problemas de mobilidade 

reduzida iremos colocar a pré instalação para cadeiras elevatórias de escadas. Em relação 

aos espaços comuns exteriores, designadamente corredor e pequeno pátio, estes funcionam 

como uma extensão das habitações. Iremos manter as suas características originais, 

nomeadamente um espaço de convívio entre os moradores da Ilha onde serão colocados os 

tanques e bancos, promovendo dessa forma as relações entre vizinhos. Desta modo, 

mantemos a verdadeira identidade da Ilha e incentivamos o espirito comunitário, que 

sempre existiu neste espaço, considerando em primeiro lugar os habitantes da Ilha. 
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Figura 135: No 1º piso encontraremos a zona privada, o quarto. 

Figura 134: Encontramos no piso da entrada e acesso imediato a sala, a cozinha e instalação sanitária, estas zonas das 

habitações são abertas, dando a sensação de um espaço mais amplo, e permitindo um uso polivalente dos espaços. 
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Uma das nossas grandes preocupações é que sejam habitações sustentáveis. Nesse sentido, 

iremos incorporar materiais e sistema que possam possibilitar que as habitações tenham 

uma grande eficiência energética e custos controlados com estas opções.  

A Ilha foi construída a partir de um sistema tradicional de alvenaria de pedra com 

estruturas em madeira, dispondo ainda de um acrescento construído mais tarde, em tijolo, 

utilizado como casa de banho. A reabilitação da Ilha passa pelo tratamento das paredes de 

pedra, preservando a essência da construção original. A Ilha sempre sofreu de problemas 

de salubridade por questões de saneamento, mau arejamento, falta de iluminação e 

humidade, problemas a resolver para uma adaptação aos níveis de conforto modernos. 

A humidade observada nestas habitações é originada pela má impermeabilização e pelo 

mau isolamento dos materiais originais da construção, sendo necessária uma restruturação. 

Devido às pequenas dimensões das habitações, e a necessidade de uma recuperação de 

certos materiais, assim como um novo acabamento, motivado pelo mau estado, optamos 

por colocar o isolamento pelo exterior da parede, recorrendo ao sistema ETICS. As 

caixilharias, peitoris, guarnições são todas de madeira, numa tentativa de preservar a 

leitura de materiais originais das habitações e sempre que possível tentaremos recuperar o 

existente. A cobertura será substituída, com recursos às telhas cerâmicas, inserindo as 

telhas fotovoltaicas de forma a garantir uma maior eficiência com as fontes renováveis.  

As telhas fotovoltaicas são uma solução válida numa conjuntura actual, em que cada vez 

mais se dá enfase a edifícios com elevado grau de eficiência energética. Este será um dos 

materiais que iremos utilizar no nosso projecto. Desta forma consideramos que o nosso 

edifício terá autonomia para produzir energia para satisfazer todos os habitantes da Ilha, 

além que os custos mensais referentes aos consumos energéticos serão mais baixos. A telha 

fotovoltaica consiste numa telha esteticamente parecida às telhas de modelos 

convencionais, só que integram mini painéis solares embutidos no seu interior. A grande 

maioria das telhas fotovoltaicas apresentam quatro células fotovoltaicas em que a 

instalação ocorre por baixo do telhado seguindo até ao conversor de energia, sendo uma 

inovação que cada vez mais ganha destaque. De salientar ainda que uma instalação com 

telhas fotovoltaicas em uma área com 45m² tem capacidade para gerar aproximadamente 

3kw, o que é mais que suficiente para suprimir as necessidades energéticas dos moradores 

da nossa Ilha. Para além das telhas fotovoltaicas, iremos introduzir nas nossas habitações o 

sistema ETICS,  
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Figura 136: Corredor que separa as duas fileiras de casas 

com vista para o pátio. (antes) 

Figura 137: Actual corredor que separa as duas fileiras de 

casas. Acesso directo as oito habitações. (depois)  

Figura 138: O interior da Ilha com vista para o exterior. 

(antes) 

Figura 139: Actual corredor com acesso as habitações e 

ao portão. (depois) 

A Ilha passa pelo tratamento das paredes de 

pedra, preservando a essência da construção 

original. As caixilharias, peitoris, guarnições 

são todas de madeira, numa tentativa de 

preservar a leitura de materiais originais das 

habitações.  

Os espaços comuns exteriores, 

designadamente corredor e pequeno pátio 

estes funcionam como uma extensão das 

habitações, em que iremos manter as suas 

características originais, nomeadamente um 

espaço de convívio entre os moradores da 

Ilha onde serão colocados os tanques e 

bancos promovendo dessa forma as relações 

entre vizinhos. 
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pois consideramos que este sistema é um sistema adequado para introduzir em edifícios 

que queiram obter uma grande sustentabilidade que permite reduzir, à semelhança das 

telhas fotovoltaicas, os consumos energéticos das habitações dando-lhes um maior 

conforto. O sistema ETICS – EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE 

SYSTEMS é assim classificado quando o isolamento térmico é constituído por EPS – 

Placas de Poliestireno Expandido fixas ao exterior da parede com cola e fixações 

mecânicas posteriormente revestidas por um reboco estreito, aplicado em várias camadas, 

armado com uma ou varias redes de fibra de vidro e protegido por uma acabamento 

sintético, sendo que as principais características do sistema ETICS são: 

- Boa resistência térmica com uma relação da qualidade/preço; 

- Baixa permeabilidade à água por capilaridade e sob pressão; 

- Adequada resistência mecânica para o tipo de acções a que está sujeito; 

- Boa aderência normalmente compatível com argamassas existentes no mercado nacional; 

- Baixo modo de elasticidade transversal, as placas de EPS criam uma camada flexível 

entre o suporte e o revestimento, que absorve deslocamentos diferenciais entre o suporte e 

o revestimento provocando menos tensões nos revestimentos – fissuração; 

- Boa permeabilidade ao vapor de água minimizando a acumulação de água no interior, por 

limitação dos fluxos de vapor; 

Com este projecto queremos demostrar uma fórmula que se possa reproduzir a outras Ilhas 

que estão espalhadas pelo Porto, mostrando que estes são espaços com um forte potencial 

de reabilitação e que não merecem que não lhes seja dada a devida importância. As Ilhas 

conseguem ser atrativas a todas as faixas etárias pela sua boa localização e por serem 

espaços que promovem a interação social característica dos seus residentes. Posto isto, 

queremos que este projecto consiga ter a capacidade de demonstrar que as Ilhas têm um 

futuro e que não sejam vistas como um problema, demonstrando que podem ser 

sustentáveis após a sua reabilitação, beneficiando assim os proprietários e os inquilinos, 

permitindo assim assegurar a continuação da sua existência na cidade do Porto e todo um 

conjunto de características/existência única e singular, que só o Porto detém. Desta forma 

estamos a preservar e a proteger o valor histórico e comunitário destes locais que nos 

mostram ser mais um forte argumento a complementar também o estatuto de “Porto”, 

Património Mundial. 
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CONCLUSÃO 

 

As Ilhas são uma tipologia habitacional característica da cidade do Porto. Ainda nos dias 

de hoje as encontramos espalhadas por toda a cidade, resistindo ao longo de várias 

décadas, pois o início da sua construção é associada ao séc. XIX. Estas habitações, que 

permanecem escondidas dentro dos quarteirões da cidade do Porto, sempre foram 

associadas ao mau alojamento e as populações residentes sempre pertenceram às classes 

mais pobres da cidade do Porto. 

 

Nesta dissertação procurou-se entender, através de um estudo de análises comparativas, 

sínteses e investigação, as influências que as Ilhas tiveram e como surgiu o seu 

desenvolvimento análogas na cidade do Porto. Apesar das igualdades que têm com outras 

tipologias habitacionais destinadas às classes trabalhadoras, a forma como as Ilhas 

aproveitam os interiores dos quarteirões da cidade do Porto fazem com que sejam tão 

singulares, acabando por se tornar em espaços fechados ficando à margem dos olhos da 

cidade. Essencialmente, neste trabalho buscou-se compreender como é que as Ilhas 

sobreviveram até aos dias de hoje, e para atingir essa percepção realizou-se uma 

investigação sobre os diferentes enquadramentos políticos, sociais, económicas e acções 

governativas que ocorreram desde do inicio da sua construção até hoje, possibilitando 

assim que as Ilhas permanecessem até a actualidade, mas ao mesmo tempo que ficassem 

estagnadas no tempo. 

 

Com este estudo as principais conclusões prendem-se com facto de a cidade do Porto após 

a revolução industrial não estava preparada para receber o enorme fluxo de pessoas 

oriundas dos meios rurais que vieram para a cidade. Este fenómeno que ocorreu em pleno 

séc. XIX desencadeou uma construção desenfreada por parte dos burgueses de habitações 

sem quaisquer condições de habitabilidade, onde o único objectivo era obter um 

rendimento seguro com um pequeno investimento sem pensar em oferecer o mínimo de 

condições aos moradores. Desta forma rapidamente se ocupou todo o espaço livre existente 

nas traseiras das casas dos burgueses, principalmente no centro da cidade. Esta conjuntura 

levantou uma enorme problemática anos mais tarde, pois pela falta de condições de higiene 

que as casas das Ilhas apresentavam, existiram várias epidemias na cidade do Porto, o que 

alarmou os governantes de então, tendo sido efectuadas diligencias no sentido de 
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regulamentar a construção de habitações na cidade, ou seja, passou a ser necessário 

apresentação de projectos na Câmara Municipal para terem autorização para construir. 

 

Apesar dos enormes défices construtivos que as Ilhas apresentam, constamos na nossa 

investigação que só foi possível preservar e proteger o valor histórico e patrimonial destes 

locais pela enorme resistência das populações que residiam nestes espaços. Os laços que 

foram criados ao longo de varias gerações, criando fortes comunidades que não queriam 

ser afastadas, promoveu um obstáculo à supressão das Ilha. Exemplo disso foi o processo 

do SAAL, no pós 25 de Abril de 1974, uma época que que se lutou por melhores condições 

de vida em que o direito à habitação foi reivindicado pelo povo. Contudo, não queriam 

abandonar os locais onde tinham nascido e crescido, apelando a que estes locais tivessem 

uma intervenção de forma a dignificar os espaços onde viviam. Ainda que o processo do 

SAAL não tivesse sido fomentado exclusivamente para as Ilhas, foi a partir deste período 

que as Ilhas foram vistas como locais que poderiam ser requalificados em vez de ser 

destruídos. 

 

Consideramos que com a proposta desenvolvida na presente dissertação conseguimos 

atingir os principais objectivos a que nos propusemos. Demonstramos na nossa proposta 

que com a utilização na sua requalificação estrutural de materiais rentáveis e sustentáveis, 

com a criação de espaços interiores amplos e multifuncionais, e com a concepção de 

espaços comuns exteriores que funcionam como extensão das habitações, é possível 

requalificar estes locais mantendo todo o seu valor histórico e as suas características 

originais. Ao mesmo tempo que estes locais sejam abertos à cidade e deixarão de estar 

escondidos nos interiores dos quarteirões de forma a não serem considerados como locais 

sombrios e obscuros, reentregando assim as Ilhas na cidade através do desenvolvimento de 

uma solução que vai de encontro às diferentes exigências, nomeadamente dos residentes e 

senhorios. Julgamos ainda que a proposta apresentada nesta dissertação vai de encontro às 

intenções da autarquia do Porto, que defende o direito à residência na cidade pelas 

populações com menores rendimentos, designadamente idosos e jovens casais. Apesar de 

estarmos conscientes de que a maioria das Ilhas estão nas mãos de privados, mostramos 

que estes locais têm um enorme potencial dado que a maioria está situada no centro 

histórico do Porto, ou seja, estão próximas de equipamentos de apoio à vida social 

especialmente nas áreas da saúde e da educação, tornando assim estes espaços atractivos 

pela sua localização geográfica. Este potencial ficou bem vincado na nossa proposta pela 
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rentabilizamos o espaço reduzido existente nas habitações, adoptando um critério de “open 

space” onde criamos espaços abertos e multifuncionais, demonstrando assim que desde que 

exista vontade por parte de todos os intervenientes em requalificar as Ilhas elas podem ser 

um local com futuro. De certa forma mostramos ao longo deste trabalho, através da nossa 

proposta, dos casos de estudo apresentados e toda a investigação elaborada, que as Ilhas 

podem ser recuperadas em vez de ser destruídas. 

 

Concluímos este trabalho com a certeza que contribuímos para que as Ilhas tenham um 

futuro. Apesar do longo caminho que ainda terá que ser percorrido, demonstramos que as 

Ilhas merecem ser dotadas de melhores condições, pois são espaços que marcam 

profundamente a história da cidade do Porto, não só a estrutura urbana, mas também, e 

principalmente, a estrutura social. 
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DADOS TÉCNICOS FORNECIDOS 

 

Arquitecto Pedro Mendes, atelier em Lisboa, na Rua do Corpo Santo nº10 (Pedro 

Mendes Arquitectos, Lda) – fornecimento dos dados técnicos da Ilha das Aldas (2001), 

desenhos técnicos, esquiços e levantamento fotográfico.  
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1. Plano Diretor Municipal do Porto e Regulamentos 

1.1 Regulamentos 

 

PDM  

PDM – Aviso n.º 14332/2012 Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207 – 25 de Outubro de 

2012  

Alteração PDM – Aviso n.º 11352/2015 Diário da Republica, 2.ª série – N.º 194 – 5 de 

Outubro de 2015 

Código regulamentar – Aviso n.º 10771/2013 Diário da República, 2.ª série – N.º 167 – 30 

de Agosto de 2013 

 

RERU 

Decreto – Lei n.º 53/2014 de 8 de Abril 

 

Segurança contra Incêndio 

Decreto – Lei n.º 224/2015 de 9 de Outubro 

 

Acústico 

Decreto – Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro 

Decreto – Lei n.º 96/2008 de 9 de Junho 

Portaria 113/2015 

Nota: em caso de enquadramento no RERU tem apenas de cumprir o artigo N.º11 e 12 do D.L.9/2007 de 17 

de Janeiro. 

 

Térmico 

Decreto – Lei n.º 194/2015 de 14 de Setembro 

 

Organização de processos 

Portaria 113/2015 de 22 de Abril 

 

Edificado 

RJUE – Decreto – Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro 

RGEU – Decreto – Lei n.º 50/2008 de 19 de Março 

 

Acessibilidades 

Decreto – Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto 
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1.2 Plano Director Municipal do Porto 

1.2.1 Extracto de Ordenamento 

Figura 2: Cotas de Cheia/Recursos Naturais. 

 

Figura 1: Classificação de solos. 
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O PDM enquadra a zona de intervenção e envolvente em áreas históricas, caracterizado 

desde o artigo 9.º ao 13.º. 

  

SECÇÃO I – Áreas históricas 

 

 Uso (artigo 10.º) 

O uso predominante é habitacional, embora seja uma zona mista prevendo-se usos 

complementares. 

 

 Edificabilidade (artigo 11.º) 

As intervenções a levar a efeito devem ter como regra a conservação dos edifícios, 

admitindo-se obras de reconstrução sempre que justificadas pela degradação construtiva. 

Só são permitidas novas construções quando se destinem a substituir os edifícios que 

constituem uma intrusão arquitectónica ou urbanística de má qualidade e que seja 

desqualificadora da imagem do conjunto urbano onde se insere. 

Sendo também permitidas novas construções que visem a ocupação de prédios 

urbanos não edificados ou ainda as obras de ampliação de edifícios existentes e desde que 

estabeleçam uma correcta relação com os edifícios vizinhos, quanto á cércea, alinhamentos, 

contribuem para uma valorização do espaço público, da caracterização patrimonial da 

imagem urbana, conservação de elementos arquitectónicos e construtivos 

 

 Demolição (artigo 12.º) 

Só se admite demolições, totais ou parciais quando a recuperação dos mesmos é 

inviável e ponham em causa a segurança de pessoas e bens. Ou quando o edifício constitua 

uma intrusão arquitectónica ou urbanística de má qualidade e que seja desqualificadora da 

imagem do conjunto urbano onde se insere. 

 

 Logradouros e interiores dos quarteirões (artigo 13.º) 

A edificação nos logradouros e interiores dos quarteirões pode ser admitida desde 

que sejam levados em consideração os valores arquitectónicos, patrimoniais e ambientais 

existentes e a sua correcta relação com a envolvente, nomeadamente em termos de 

volumetria e de enquadramento paisagístico, e ainda se houver redução de área impermeável 

legalmente constituída anterior à operação. 
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SECÇÃO VII – Áreas de equipamento 

 Âmbito e objectivos (artigo 32.º) 

1 – As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação 

de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com carácter estruturante no 

ordenamento e funcionalidade da cidade. 

2 – Consoante correspondem a equipamentos ou infraestruturas já instalados ou 

propostos pelo PDMP, condideram-se as seguintes subcategorias: 

a) Área de equipamento existente; 

b) Área de equipamento proposto. 

 

 Usos (artigo 33.º) 

1 – O uso dominante é o correspondente ao equipamento ou infraestrutura de 

interesse público, admitindo-se a coexistência de outros usos, nas seguintes condições: 

a) Quando associados funcionalmente ao equipamentos ou infraestrutura existente 

ou proposto nesse mesmo prédio; 

b) Quando constituam actividades complementares do equipamento ou infraestrutura 

existente e se desenvolvam no mesmo prédio. 

2 – Quando não se observar nenhuma das condições das alíneas do número anterior, 

só se admite a instalação de outros usos até ao máximo de 25% da área do prédio e para 

garantir a viabilidade de equipamento. 

 

 Edificabilidade (artigo 34.º) 

1 – Nos prédios localizados em Área de Equipamento Existente ou Proposto, 

admitem-se obras de edificação e demolição essenciais à viabilidade de equipamento, 

devendo ser assegurado o seguinte: 

a) Uma correta inserção urbana e paisagística da edificação, em especial uma correta 

articulação com o espaço público envolvente e com o edificado existente, nomeadamente no 

que respeita a cércea e alinhamentos; 

b) A área máxima de impermeabilização é estabelecida em função dos valores 

ambientais e urbanísticos presentes, não podendo ser superior a 75%; 

2 – Excetuam-se da alínea b) do número anterior os prédios localizados em Área de 

Equipamento Existente com área igual ou inferior a dois hectares e ainda, as obras de 

ampliação para a viabilidade das actividades instaladas nessas mesmas áreas. 
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3- Nos prédios localizados em área de equipamento integrado em estrutura ecológica, 

deve ser assegurado o seguinte: 

a) A área de impermeabilização não pode ser superior a 60%. 

b) Qualquer alteração à área de impermeabilização ou do coberto vegetal fica 

condicionada à prévia aprovação pela Câmara Municipal, a qual é precedida da apresentação 

de inventário e mapificação das espécies vegetais existentes no perímetro em causa e da 

proposta pormenorizada das alterações pretendidas. 

 

SECÇÃO IX – Áreas verdes 

 

 Áreas verdes de utilização pública (artigo 38.º) 

1 – As áreas verdes de utilização pública correspondem a parques públicos ou de 

utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter estruturante do verde urbano. 

2 – Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de 

apoio à fruição destas áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor patrimonial e da 

sua identidade como espaço verde urbano, em que a área de impermeabilização não pode ser 

superior a 5% da área verde de utilização pública em que se localizam. 

3 – Admite-se a manutenção de edifícios existentes desde que as actividades neles 

instaladas sejam dinamizadoras do uso e fruição da área onde se inserem. 

4 – Para efeitos do cálculo da área de impermeabilização não se incluem as veredas 

nem os elementos decorativos públicos, nomeadamente, coretos, lagos, fontanários, estátuas 

e esculturas. 

 

 Áreas verdes de privadas a salvaguardar (artigo 40.º) 

1 – As áreas verdes privadas a salvaguardar correspondem a prédios ou a jardins, 

logradouros e quintas não afetos à utilização coletiva que, pela sua localização no tecido 

urbano, existência de áreas permeáveis, qualidade e tipo de massa vegetal ou composição 

florística, são considerados relevantes na imagem da cidade e promotores da qualidade 

ambiental urbana. 

2 – Qualquer alteração ao coberto vegetal ou à estrutura das situações acima referidas 

fica condicionada à prévia aprovação pela CMP, a qual é precedida da apresentação de um 

inventário e mapificação das espécies vegetais existentes no perímetro em causa e da 

proposta pormenorizada das alterações pretendidas. 
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3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quer nas obras de ampliação 

de edifícios existentes quer nas que respeitem a novos edifícios, as condições de 

edificabilidade regem-se pelo seguinte: 

a) Uma correta relação com os edifícios existentes na envolvente, nomeadamente no 

que respeita à cércea e alinhamentos, bem como a relação equilibrada com o espaço verde 

envolvente, respeitando o resultado do inventário e mapificação das espécies arbóreas 

existentes. 

b) A área máxima de impermeabilização é estabelecida em função dos valores 

ambientais e urbanísticos presentes e não pode ser superior a 40% da área total. 

 

1.2.2 Extracto de Condicionantes   

Figura 3: Legenda das Condicionantes. 

 

Na planta de condicionantes existem condicionantes na zona de trabalho ao nível de linhas 

de água existente, e pertence ao sector 7 (raio de 15000m) do aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e é uma área de jurisdição da A.P.D.L. Na envolvente temos a linha ferroviária 

(LCF Alfandega) a nascente, a sul temos uma zona de cheia e Área sujeita a consulta 

obrigatória da entidade competente pela proteção a recursos naturais. 
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1.2.3 Carta do Património 

Figura 4: Áreas classificadas. 

 
Figura 5: Áreas non a edificandi / Zona de proteção (ZP) e sua Legenda  
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CAPÍTULO II – Sistema patrimonial 

 

 Áreas com interesse urbanístico e arquitetónico (artigo 44.º) 

1 – As áreas com interesse urbanístico e arquitectónico, identificadas na planta de 

ordenamento – carta de património, abrangem zonas significativas para a história da cidade 

que, sob o ponto de vista do urbanismo e da arquitectura, são representativas, contribuindo 

para a valorização da imagem urbana, pelo que devem ser protegidas e promovidas. 

2 – Qualquer operação urbanística a levar a efeito nestas áreas deve salvaguardar a 

qualidade urbanística e arquitetónica do conjunto, colhendo parecer prévio dos serviços 

competentes. 

 

 Imóveis de interesse patrimonial (artigo 45.º) 

1 — Os imóveis de interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento — 

carta do património e no Anexo I-A deste Regulamento, correspondem a imóveis que, pelo 

seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção 

e valorização. 

2 — Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração 

e ampliação, desde que devidamente justificadas e que não desvirtuem as características 

arquitetónicas e volumétricas do existente, devendo a operação colher parecer prévio dos 

serviços competentes. 

3 — A demolição total ou parcial de imóveis de interesse patrimonial é sujeita a 

parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que ponham em causa 

a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a mesma 

tenha como objetivo a qualificação arquitetónica ou urbanística. 

 

 Áreas de potencial valor arqueológico (artigo 46.º) 

1 — As áreas de potencial valor arqueológico estão delimitadas na planta de 

ordenamento — carta do património e integram as seguintes unidades de proteção: 

a) Zonas especiais de proteção (ZEP), correspondendo aos perímetros legalmente 

definidos para imóveis classificados e que, para efeitos do presente Regulamento, 

compreendem ainda o perímetro de proteção da área classificada do centro histórico do 

Porto; 
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b) Zonas automáticas de proteção (ZAP), correspondendo aos perímetros das zonas 

de proteção de 50 m de imóveis classificados ou em vias de classificação para os quais não 

esteja estabelecida a ZEP; 

c) Perímetros especiais de proteção arqueológica (PEPA), compreendendo áreas não 

incluídas nas alíneas anteriores e definidas com base em intervenções arqueológicas ou 

achados devidamente localizados; 

d) Zonas de potencial arqueológico (ZOPA), compreendendo áreas não incluídas nas 

alíneas anteriores e definidas com base em referências documentais, toponímicas ou 

eventuais achados, cuja localização precisa se desconhece, e ainda todas as igrejas não 

classificadas e de construção anterior ao século XIX, com um perímetro envolvente de 50 

m; 

e) As áreas históricas, conforme são definidas no artigo 9.º do presente Regulamento. 

 

2 — Sempre que seja criada uma nova ZEP ou ZAP, ou a realização de intervenções 

arqueológicas e novos achados determinem a reformulação ou o estabelecimento de novos 

PEPA e ZOPA, proceder -se -á à atualização da carta do património e à sua publicação, de 

acordo com os procedimentos inerentes à alteração do PDMP. 

 

3 — São ainda considerados áreas de potencial valor arqueológico, para efeitos do 

disposto no número seguinte: 

a) As áreas afetas a empreendimentos de grande magnitude que impliquem 

escavações e revolvimentos de terra ou alterações da topografia inicial, como túneis, parques 

de estacionamento subterrâneos, abertura de novas vias e grandes arranjos urbanísticos; 

b) Os prédios afetos a operações urbanísticas de significativa relevância, nos termos 

do artigo 89.º do presente Regulamento. 

 

4 — Nas áreas definidas nos n.os 1 e 3 do presente artigo, as intervenções que 

envolvam obras de edificação, obras de demolição, operações de loteamento, obras de 

urbanização e trabalhos de remodelação dos terrenos devem ser sujeitas a parecer prévio dos 

serviços competentes da CMP, que informarão da necessidade e condições de execução de 

eventuais intervenções arqueológicas de avaliação prévia, acompanhamento de obras ou 

outros trabalhos arqueológicos essenciais à aprovação e execução das intervenções 

pretendidas. 
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 Imóveis com interesse patrimonial (Anexo I-A) 

S2 – freguesia da Sé, Fontanário do Largo da Sé/Chafariz de S. Miguel -o –Anjo Sé 

(L. da) IP1; 

S8 – freguesia da Sé, Muralhas de D. Fernando e Miradouro (Troços dos Guindais e 

da Rua da Madeira). Madeira (R. da), Arnaldo Gama (Jardim), Codeçal (Escadas do). MN6; 

IP51 

S9 – freguesia da Sé, Igreja de Santa Clara, Primeiro de Dezembro (L.) MN13; IP51 

S12 – freguesia da Sé, Paço Episcopal Sé (Terreiro da) MN4; IP51 

S13 – freguesia da Sé, Sé Catedral do Porto Sé (Terreiro da) MN5; IP51 

 

 

 

1.2.4 Carta da hierarquia da rede rodoviária 

 

 

 

 

Figura 6: Eixos urbanos e sua legenda 
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SECÇÃO III – Rede rodoviária 

 

 Classificação hierárquica (artigo 52.º) 

A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia de 

mobilidade que visa dotar os diversos modos de transporte alternativos de adequado espaço 

de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções rodoviárias que se pretende ver 

facilitadas através de adequadas medidas de gestão, sendo subdividida em: 

a) Eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal, que têm como função 

principal estabelecer a ligação entre os principais sectores da cidade, e desses à rede nacional 

que estrutura o território metropolitano e regional, segundo uma lógica de concentração de 

fluxos e de grande eficácia de desempenho, com recurso a tecnologias avançadas de apoio à 

gestão do congestionamento; 

c) Eixos urbanos complementares ou estruturantes locais, que têm uma função de 

nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação dos 

sectores urbanos definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização 

entre tráfego local de atravessamento e o apoio às actividades implantadas, prevendo-se 

ainda que venham a desempenhar um papel decisivo na factura reestruturação da rede urbana 

de autocarros; 

e) Ruas de provimento local, que têm como função principal o abastecimento dos 

usos nelas localizados, designadamente a habitação, o comércio e outras actividades, em 

detrimento do eventual tráfego automóvel de atravessamento que não respeite à zona em que 

se insere, pelo que o seu tratamento deve favorecer a circulação pedonal e de bicicletas, em 

compatibilização com o estacionamento tolerado e as cargas/descargas;  

 

1.3 Regulamento RERU 

Estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de 

frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas 

de reabilitação urbana. 

 

 Âmbito da aplicação (artigo 2.º) 

1 — O presente decreto-lei aplica-se à reabilitação de edifícios ou de frações, concluídos há 

pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempreque se destinem 

a ser afetos total ou predominantemente (pelo menos 50%) ao uso habitacional e desde que 
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a operação urbanística não origine desconformidades, nem agrave as existentes, ou contribua 

para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração. 

2 — Consideram-se operações de reabilitação, para efeitos do número anterior, as 

seguintes operações urbanísticas: 

a) Obras de conservação; 

b) Obras de alteração; 

c) Obras de reconstrução; 

d) Obras de construção ou de ampliação, na medida em que sejam condicionadas por 

circunstâncias preexistentes que impossibilitem o cumprimento da legislação técnica 

aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das edificações 

confinantes mais elevadas e não agravem as condições de salubridade ou segurança de outras 

edificações; 

e) Alterações de utilização. 

 

 Dispensa de aplicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(artigo 3.º) 

1 — As operações urbanísticas identificadas no artigo anterior, são dispensadas da 

observância das normas constantes dos artigos 45.º a 52.º e 59.º a 70.º, do artigo 71.º sem 

prejuízo da existência de, pelo menos, um vão em cada compartimento de habitação, e dos 

artigos 72.º, 73.º, 75.º a 80.º, 84.º a 88.º e 97.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a alteração de parte de edifício ou 

de fração autónoma de uso habitacional para uso não habitacional, sem que se altere o uso 

predominante habitacional do edifício, pode efetuar-se mantendo-se o pé-direito 

preexistente. 

 

 Dispensa de aplicação do regime legal de acessibilidades (artigo 4.º) 

As operações urbanísticas objeto do presente decreto –lei estão dispensadas do 

cumprimento de normas técnicas sobre acessibilidades previstas no regime que define as 

condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, 

equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto. 
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 Dispensa de aplicação de requisitos acústicos (artigo 5.º) 

As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas do 

cumprimento de requisitos acústicos, previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos 

dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho, com exceção das que tenham por objeto partes de 

edifício ou frações autónomas destinados a usos não habitacionais. 

 

 Requisitos de eficiência energética e qualidade térmica (artigo 6.º) 

1 — As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas 

do cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética e qualidade térmica, nas 

situações em que existam incompatibilidades de ordem técnica, funcional ou de valor 

arquitetónico, desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo 

técnico autor do projeto. 

2 — As operações urbanísticas referidas no número anterior estão dispensadas do 

cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade térmica quando existam 

incompatibilidades de viabilidade económica, desde que justificadas mediante termo de 

responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto. 

3 — As exigências legais de instalação de sistemas solares térmicos para 

aquecimento de água sanitária, assim como o recurso a formas alternativas e renováveis de 

energia, podem ser dispensadas quando existam incompatibilidades de ordem técnica, 

funcional, de viabilidade económica ou de valor arquitetónico, desde que justificadas 

mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto. 

4 — O termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto, nos termos 

dos números anteriores, deve: 

a) Indicar quais as normas legais ou regulamentares em vigor que o projeto não 

observa; e 

b) Fundamentar a não observância dessas normas. 

 

 Instalações de gás em edifícios (artigo 7.º) 

Não é obrigatória a instalação de redes de gás, nem a apresentação do respetivo 

projeto, relativamente aos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente decreto-

lei, quando não esteja prevista a sua utilização e desde que esteja prevista outra fonte 

energética. 
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 Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (artigo 8.º) 

1 — Nos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente decreto-lei 

apenas é obrigatória a instalação das seguintes infraestruturas de telecomunicações: 

a) Espaços para as tubagens da coluna montante do edifício; 

b) As redes de tubagem necessárias para a eventual instalação posterior de diversos 

equipamentos, cabos e outros dispositivos; 

c) Passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea; 

d) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais 

sonoros e televisivos do tipo A e em fibra ótica. 

2 — As tubagens referidas no número anterior devem garantir a ligação das redes e 

infraestruturas públicas de comunicações do exterior do edifício até ao interior do mesmo e, 

no caso das infraestruturas previstas nas alíneas b) e d), a uma das divisões secas de maior 

dimensão de cada fração. 

3 — O incumprimento do disposto no presente artigo configura a não instalação de 

infraestruturas obrigatórias, constituindo contraordenação muito grave sancionável nos 

termos da alínea a) do n.º 3 e nos n.os 10 a 14 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, 

de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pela Lei n.º 

47/2013, de 10 de julho. 

 

 Salvaguarda estrutural (artigo 9.º) 

As intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de 

segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício. 
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Conclusão 

A zona de estudo enquadra-se no PDMP na área histórica e a excepção do complexo da 

Santa Clara que é considerado área de equipamento existente. 

A construção no local está consolidada, privilegiando-se a reconstrução ou alteração de obras 

obsoletas ou construção para colmatar lacunas ou continuidades pré-existentes para fins 

habitacionais pelo menos 50% do edifício. 

A zona é abrangida por estudo e incentivo ao melhoramento dos edifícios, tanto pela 

autarquia chegando a ajuda financeira, como por regulamento de reabilitação especial mas 

temporário. 

Os edifícios apesar de terem menores restrições regulamentares a cumprir, estão inseridos 

em áreas classificadas com valor histórico ou arqueológico, sendo alguns edifícios 

classificados e os restantes estão em zona de protecção dos anteriores. 

Pelo que as intervenções na zona têm o seu principal foco a cultura, a arqueologia, a história 

e os materiais característicos e os alinhamentos das construções existentes. 
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1 Análise Funcional 

1.1 Planta de Habitação 

 

Figura 1: Planta de Habitação das pré-existências.   
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1.2 Planta de Comércio  

 

Figura 2: Planta de Comércio das pré-existências.   
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1.3 Planta de Pisos 

 

Figura 3: Planta de Pisos das pré-existências.   
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1.4 Planta de Estado de Conservação  

 

Figura 4: Estado de Conservação das pré-existências.   
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1.5 Planta de Rede Viária 

 

Figura 5: Planta de Rede Viária. 
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1.6 Perfis de Funções  

 

 

 

Figura 6: Perfil P1 e P2 das pré-existências da análise funcional.  
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Figura 7: Perfil P3 e P4 das pré-existências da análise funcional.  
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Figura 8: Perfil P5 e P6 das pré-existências da análise funcional.  
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Figura 9: Perfil P7 e P8 das pré-existências da análise funcional.  
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Parâmetros de Análise Funcional 

 

Planta de Habitação  

A Planta de Habitação é constituída por duas categorias: Habitação Unifamiliar e Habitação 

Multifamiliar, predominando a Habitação Multifamiliar. A categoria Devoluto significa que 

o local se encontra desocupado e, por isso, encontra-se sem qualquer tipo de atividade.  

Planta de Comércio  

A Planta de Comércio é constituída por quatro categorias: Comércio Diário, Comércio 

Ocasional, HO.RE.CA. (hotéis, restaurantes e cafés) e Pequena Indústria-Artesanato, 

predominando o Comercio Diário. A categoria Devoluto significa que o local se encontra 

desocupado e, por isso, encontra-se sem qualquer tipo de atividade.  

Planta de Estado de Conservação  

A Planta de Estado de Conservação é constituída por três categorias: Bom (edifício em bom 

estado de conservação e utilização), Razoável (edifício com necessidades de obras de 

manutenção, nomeadamente pinturas, pequenas reparações e/ou limpeza em fachadas, 

empenas e coberturas) e Mau (edifício com sinais de degradação ao nível das infraestruturas, 

alvenarias e coberturas, alguns encontram-se em ruína).  

 

Dados Quantificáveis 

Em seguida, iremos apresentar os Índices Urbanísticos obtidos pela Análise Funcional que 

serão representados através de gráficos. 

Para calcular os Índices referidos anteriormente, utilizamos os seguintes indicadores:   

 Área Total do Terreno: 5494 m² 

 Área de Implantação dos Edifícios: 3248m² 

 Área Total de Construção: 12253 m² 

 Índice de Ocupação (Implantação/Área Total do Terreno):  

3248 / 5494 = 0.59% 

 Índice de Construção (Área Total de Construção/Área Total do Terreno):  

12253 / 5494 = 2,2 % 
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Como podemos constatar no gráfico referente ás Tipologia de Habitação, as Habitações 

Multifamiliares representam uma fatia superior em relação as Habitações Unifamiliares 89% 

versus 11%.  

 

 

Pela observação do gráfico referente às Tipologias de Comércio, verificamos que o 

Comércio Diário representa a maior fatia com 64% de Tipologias destinadas ao Comércio, 

quanto às Tipologias de Comércio destinadas à HO.RE.CA e Pequena Indústria – Artesanato 

representam 2% e 16% respetivamente.  De referir ainda que a Pequena Indústria o edifício 

encontra-se devoltuto. Os restantes 18% referem-se a outro tipo de Tipologias o que 

podemos concluir que esta é uma zona na sua grande maioria destinada à habitação. 

 

Tipologias de Habitação

Habitação Unifamiliar

Habitação

Multifamiliar

Tipologias de Comércio

Comércio Diário

Pequena Indústria -

Artesanato

HO.RE.CA.

Outros
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Em relação ao Número de Pisos dos edifícios contruídos verificamos pela análise do gráfico 

que os edifícios com mais de 4 Pisos representam a maior fatia (34%), quanto aos edifícios 

com 1 ou 2 Pisos e 3 ou 4 Piso representam 32% e 33% respetivamente, ou seja podemos 

concluir que os edifícios com mais de 4 Pisos são aqueles que predominam na nossa área de 

intervenção. 

 

 

 

 

O Estado de Conservação dos edifícios existentes na nossa área de intervenção apresentam 

na sua maioria uma classificação Boa ou Razoável, como comprovamos no gráfico anterior, 

representando uma percentagem de 31% e 23% respetivamente, no entanto consideramos 

que a percentagem de edifícios com Estado de Conservação Mau é preocupante pois existem 

46% dos edifícios com esta classificação. 

 

 

Números de Pisos

1 ou 2 Pisos

3 ou 4 Pisos

Mais de 4 Pisos

Estados de Conservação

Bom

Razoável

Mau


