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CAPÍTULO    

A presente dissertação centra-se no levantamento, caracterização e análise de 

um exemplo de arquitectura popular, de habitação plurifamiliar, no enquadra-

mento saloio e industrial da região de Lisboa. O estudo incide sobre a arquitec-

tura do Bairro dos Ilhéus - nos arredores de Mafra - que, até então, se encontrava 

por levantar e estudar de forma mais alargada.

Inserido no contexto de uma arquitectura popular regional - saloia - e destinada à 

habitação de trabalhadores agrícolas açorianos, o presente caso de estudo tes-

temunha uma relação ancestral entre a casa saloia e a casa açoriana das ilhas 

de Santa Maria e São Miguel. Por outro lado, erguido na segunda metade do séc. 

XIX, é um produto de um aumento de produtividade e da consequente necessi-

dade de mão-de-obra que caracteriza a época. Como tal, estabelece relações 

com as formas de habitação operária - em particular as vilas - e testemunha, 

assim, um pensamento moderno - industrial - no tipo de arquitectura que propõe.

Neste sentido, a presente dissertação elabora um pequeno estudo de enqua-

dramento acerca da casa saloia, da sua expressão nos Açores, e da habitação 

operária, do qual retira alguns casos de estudo complementares - que sejam 

exemplos destas arquitecturas. Através do levantamento e caracterização do 

Bairro dos Ilhéus, o estudo concentra-se numa análise comparativa entre este e 

os exemplos recolhidos anteriormente - permitindo uma análise cruzada, tendo 

como centro o dito conjunto.

Deste estudo resulta uma interpretação da arquitectura do Bairro dos Ilhéus 

como um produto de génese saloia, e logo, a definição de um exemplo de uma 

arquitectura popular profundamente regional, em conformidade com um tipo de 

solução coeva.
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CAPÍTULO    

The present dissertation has it’s focus on the registration, characterization and 

analysis of an example of popular architecture, of multifamily housing, on the 

industrial and popular background of the region of Lisbon - Portugal. The study 

levied on the architecture of the Bairro dos Ilhéus - around Mafra - which wasn’t 

yet widely raised and studied.

Placed in the context of a regional folk architecture - called “saloia” as the popular 

culture in this area - and destined for housing the agricultural azorean workers, 

the present study evidence an ancestral relationship between the saloia house 

and the azorean houses of Santa Maria and S. Miguel’s islands. On the other 

hand, raised in the second half of the 19th century, is a product of an increase 

in productivity and the consequent need for hand labor that characterizes the 

industrial period. As such, it establishes relations with the type of housing for 

workers  – the villas - and put in evidence a modern expression – industrial – on 

the architecture proposed.

Therefore, the present work intends to formulate a small study context on the sa-

loia architecture, his expression in Azores, and the worker’s housing, from where 

it takes some complementary examples - represented in attachments. Through 

the registration and characterization of the Bairro dos Ilhéus, the work does a 

comparative analysis between this case study and the examples collected pre-

viously - providing a cross-examination, with the center on the architecture of the 

Bairro dos Ilhéus.

This study shows an interpretation of the Bairro dos Ilhéus’s architecture as a pro-

duct of the saloia culture, and thus, the definition of an example of a deep regional 

folk architecture in accordance with a coeval solution.
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INTRODUÇÃO

Com o período industrial, a procura do mundo pelo progresso, e o consequente 

avanço tecnológico, começa a  ganhar uma expressão cada vez maior.  Esta pro-

cura incansável - sede de modernização - ao tornar o mundo mais pequeno, vem 

contribuir para o desenvolvimento de uma  comunidade  global,  desvalorizando  

as  diferentes  culturas  e  regiões,  e  as  características que  as  identificam,  em  

prol  de  uma  universalização  cultural.  

Associado  a  este fenómeno  está o  boom  populacional  que  se  fez  sentir  

nas  grandes  cidades  do  último  século.  Esta migração da população para os 

maiores centros urbanos provocou, para além da sua expansão, um êxodo rural 

e, ao mesmo tempo, um esbatimento da expressão regional da arquitectura na 

cidade em questão. Este abandono da história e da expressão de uma região 

em favor de uma “aldeia global” - que tenta a todo o custo abraçar uma ideia de 

“moderno” e “contemporâneo”, por compensação – permite  que  se  verifique  

actualmente uma  procura,  ainda  embrionária,  dessa  história, dessas raízes, 

desse carácter regional que a arquitectura é capaz de suster.

Desta forma, a presente dissertação, elaborada no âmbito do Mestrado Integra-

do em Arquitectura, da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 

pretende ser um subsídio para o estudo da arquitectura popular da região de 

Lisboa, com o objectivo de verificar a adaptabilidade de uma expressão regional 

a novas formas de habitar - contemporâneas, logo, pós-industriais. Como tal, a 

dissertação centrar-se-á no estudo de um caso prático de habitação plurifamiliar 

dos finais do séc. XIX no contexto popular, saloio e industrial, em que se insere.
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A dissertação aqui introduzida procura, em primeiro lugar, contribuir para o de-

senvolvimento dos conhecimentos acerca de uma expressão popular da arqui-

tectura da região de Lisboa.

No âmbito da expansão urbana que se tem verificado nos últimos duzentos 

anos, a presente dissertação pretende reconhecer e caracterizar um tipo de ar-

quitectura local - não erudita - logo popular, e representativa de uma região. Em 

segundo lugar, pretende-se estudar, compreender e caracterizar a capacidade 

de adaptação destes modelos e formas arquitectónicas regionais a um habitar 

contemporâneo - essencialmente urbano e de princípios industriais.

Neste quadro, através de uma análise de casos práticos, a dissertação procura 

introduzir uma perspectiva actual de uma linguagem regional sem roturas com o 

passado. Isto é, com base num estudo casual, procura dar continuidade a uma 

arquitectura popular regional, estabelecendo a ponte para uma arquitectura de 

princípios contemporâneos.

Em síntese, o presente estudo ambiciona encontrar uma identidade cultural, re-

gional, em novas formas de conceber a arquitectura; servindo-se para tal da sua 

expressão popular.

Por outro lado, acredita com isto, ser possível uma maior preservação da memó-

ria regional, e a sensibilização da população para a concepção de uma arquitec-

tura actual, em conformidade com a identidade da região. Demonstrar uma ideia 

de projecto, assente nestas premissas, poderá contribuir para uma evolução  da  

arquitectura,  mais  sólida  e  enraizada,  e  consequentemente,  pluricultural e 

heterogénea.

Para tal, a dissertação propõe-se a interpretar um caso de estudo, à luz de uma 

arquitectura popular regional, essencialmente rural, e de uma arquitectura popu-

lar urbana, de princípios industriais.
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Para uma melhor execução os objectivos propostos, a dissertação cingir-se-á 

ao estudo, caracterização e análise do caso do Bairro dos Ilhéus, na Picanceira, 

em Mafra. A escolha do referido caso de estudo parte, primeiramente, da opção 

pela região de Lisboa, por representar tanto uma área em constante desenvolvi-

mento e expansão, como um dos centros de maior troca de influências culturais 

em Portugal - e, como tal, mais sujeito a uma descaracterização da arquitectura 

local.

Em segundo lugar, considerando a arquitectura popular da região de Lisboa, 

destaca-se a célebre “casa saloia”, própria de uma cultura local alargada que 

envolve a dita cidade - de Mafra a Almada, passando por Sintra, Cascais, Lou-

res, Oeiras, com excepção em certas zonas costeiras de cultura piscatória como 

a Ericeira. Estabelecida à margem de Lisboa, esta arquitectura - já quase em 

extinção - assente num modo de vida rural, desenvolve-se de forma transversal 

à erudição do meio urbano, constituindo, de um modo geral, o ex-líbris da arqui-

tectura popular da região de Lisboa.

Neste seguimento, o Bairro dos Ilhéus, erguido no final do séc. XIX - no contexto 

do período industrial - é definido por um conjunto de habitações em banda, isola-

do e à margem de um pequeno aglomerado rural nos arredores de Mafra. O con-

junto revela, então, uma aproximação cronológica, e formal, ao tipo de solução 

que distingue a habitação popular do período industrial - operária - e destaca-se, 

assim, no âmbito da arquitectura popular da região de Lisboa pelo diálogo que 

estabelece entre tradição e modernidade.

Inserido numa das “capitais da arquitectura saloia” o conjunto demonstra possí-

veis analogias com a referida “casa saloia”. Logo, a definição do Bairro dos Ilhéus 

como caso de estudo da presente dissertação considera-se, assim, justificada, 

na medida em que este revela, à priori, um intercâmbio entre uma arquitectura de 

carácter urbano, industrial, e uma cultura popular rural, possivelmente regional. 

E, como tal, o seu estudo, permite conjecturar a evolução de um arquétipo de 

arquitectura local, originalmente rural e isolado, para modelos contemporâneos, 

essencialmente urbanos.
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O interesse pelo tema da arquitectura popular é relativamente recente. As primei-

ras abordagens, fruto de um espirito realista, datam sensivelmente dos inícios 

do séc. XX, e destacam, sobretudo, o papel de Raul Lino na reflexão sobre uma 

arquitectura popular portuguesa1.

Posteriormente, em 1945, Fernando Távora, retoma o assunto em O Problema 

da Casa Portuguesa2, onde refere a necessidade  de  estudar  a  arquitectura  

popular  para  um  bom  entendimento  e  concepção  de uma nova arquitectura, 

não receando a perda de uma identidade em prol das novas exigências e pro-

postas que a contemporaneidade nos faz. O arquitecto insurgia-se, então, contra 

a falsa ideia de uma arquitectura “à portuguesa” que havia sido interpretada pelo 

espirito nacionalista após as reflexões de Raul Lino - cerca de quinze anos antes. 

Neste contexto, também Nuno Teotónio Pereira se insurge contra o pseudo-tra-

cionalismo que reinava à época ao escrever A Situação da Arquitectura em Por-

tugal3 em 1953, revelando entre linhas a mesma falta de um devido estudo sobre 

o assunto que referia Fernando Távora.

Daqui resulta o primeiro grande estudo sobre a arquitectura popular, com base 

num inquérito organizado por José Huertas Lobo e Francisco Keil do Amaral em 

1955, que dividia Portugal em seis zonas e pretendia fazer o levantamento e a ca-

racterização da Arquitectura Popular em Portugal4. O estudo, publicado em 1961, 

refere, então, pela primeira vez o Bairro dos Ilhéus - porém o levantamento que 

o ilustra é pouco preciso e sem escala, não permitindo a devida caracterização 

do mesmo.

Mais tarde, em 2000, Nuno Teotónio Pereira, que fazia parte do grupo responsá-

1 Entre as várias publicações do autor, destaca-se: Lino, Raul - Casas Portuguesas: Alguns apontamen-
tos sobre o arquitectar das casas simples; 1ª ed., Lisboa: Valentim de Carvalho, 1933

2 Távora, Fernando - O  Problema  da  Casa  Portuguesa; republicado em Cadernos  de Arquitectura, 
nº1; Lisboa, 1947; pp. 3-13; «O presente ensaio foi primeiramente publicado no seminário ALÉO em 
10 de Novembro de 1945  (   )»

3 Teotónio Pereira, Nuno - A  Situação  da  Arquitectura  em  Portugal; em Teotónio Pereira, Nuno - Es-
critos (1947-1996 selecções); Porto: FAUP Publicações, 1996, pp. 14-19; «Resposta  ao  questionário  
feito  pelo  Jornal  LER - Março/Abril, 1953» escrita a 18 de Janeiro de 1953.

4 Sindicato Nacional dos Arquitectos (ed.) - Arquitectura Popular em Portugal; 1ªed., Lisboa, 1961
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vel pelo inquérito na Estremadura, recorda As Casas da Picanceira5 como uma 

das descobertas que mais  emocionou o grupo (   ) uma correnteza de pequenas 

habitações rurais (   ) dispondo cada uma delas de um forno de pão, saliente, 

como era usual na região saloia. O artigo, faz ainda referência à designação do 

bairro - construído para alojar vinte e tal famílias de colonos açorianos contratados 

(   ) para trabalharem na fértil várzea que se estende ao redor - e à necessidade de 

classificar o conjunto, protegê-lo e recuperá-lo. O Bairro dos Ilhéus mantinha-se, 

então, por caracterizar.

A par das primeiras obras de recuperação de algumas casas do conjunto por 

iniciativa privada, o assunto é retomado em 2002 por Ana Pagará, que à épo-

ca pertencia ao Gabinete do Património Histórico-Arquitectónico e Artístico da 

Câmara Municipal de Mafra. No seu artigo «As Casas dos Ilhéus na Picanceira 

(Santo Isidoro, Mafra): do estudo à conservação - Primeira abordagem»6 - mais 

alargado que as duas referências anteriores - a autora lança a primeira análise 

da arquitectura do conjunto. Salientando uma influência da arquitectura açoriana 

nestas casas da Picanceira, sendo a razão apontada o facto de os seus primeiros 

habitantes, bem como o homem que as mandou edificar, serem oriundos dos 

Açores, a autora faz uma análise tipológica comparativa muito sintetizada. 

A análise conclui um intercâmbio entre uma arquitectura popular açoriana da ilha 

de São Miguel e um novo tipo de estruturas habitacionais surgidas em Portugal, 

na segunda metade do sé. XIX. Porém, nenhuma referência a uma arquitectura 

saloia local. O artigo é publicado, mas mantém-se a inexistência de um levanta-

mento e caracterização do conjunto - até à data, prevaleciam os primeiros dese-

nhos pouco precisos e sem escala elaborados pelo inquérito de 1955. 

Daqui resulta o reconhecimento do conjunto, como parte de um património his-

tórico e arquitectónico de Mafra, pela respectiva Câmara Municipal - na acepção 

de uma arquitectura açoriana - sobre o qual nada se publica posteriormente.

5 Teotónio Pereira, Nuno - As Casas da Picanceira; publicado em Pedra e Cal : revista de conservação 
do património arquitectónico e da reabilitação do edificado; Ano 2, nº 5 (Jan.-Mar. 2000), p. 54

6 Pagará, Ana - As Casas dos Ilhéus na Picanceira (Santo Isidoro, Mafra): do estudo à conservação   
Primeira abordagem.; publicado em Câmara Municipal de Mafra (ed.) - Boletim Cultural 2002; Mafra, 
2003  pp. 271-288
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Estão assim lançadas as premissas para o levantamento, a caracterização e um 

estudo mais alargado acerca do Bairro dos Ilhéus - pelo que o caso de estudo 

que se apresenta se considera plenamente justificado.

Por outro lado, a cultura saloia tem sido alvo de maiores considerações. O inte-

resse pelo tema remonta novamente aos finais do séc. XIX e ao espirito realista 

que reinava nesse período, destacando os estudos etnográficos de José Leite de 

Vasconcelos7, e de outros autores como Alberto Pimentel e Alexandre Herculano. 

Mais recentemente, sobre a identidade saloia, foi elaborada uma dissertação por 

Maria Amélia Anastácio8, onde aborda o tema com algum pormenor. Contudo, 

no âmbito da arquitectura, estes estudos tornam-se pouco significativos, e o in-

quérito de 1955 ganha novamente algum destaque - referindo e caracterizando, 

ainda que resumidamente, as famosas casas saloias dos arredores de Lisboa. 

Ora, o interesse pela casa saloia, inserida no quadro de uma arquitectura popu-

lar portuguesa, vai, então, surgindo, de forma progressiva, ao longo da segunda 

metade do séc. XX. Em 1991, José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro  

publicam um estudo acerca da Arquitectura Vernácula da Região Saloia: Enqua-

dramento na Área Atlântica9. Nesta pequena obra, os autores fazem, de forma 

precisa, um levantamento e caracterização desta arquitectura popular da região 

de Lisboa, introduzindo o tema de uma expressão saloia alargada às ilhas da 

Macaronésia10. 

Sobre esta área do Atlântico-Norte, o mesmo autor - José Manuel Fernandes - 

escreve mais tarde a sua tese de doutoramento, em 2010 - Cidades e casas da 

Macaronésia: Evolução do território e da arquitectura doméstica nas Ilhas Atlânti-

7 Leite de Vasconcelos, José - Etnografia Portuguesa; Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda; ed. 
fac. simile., 1980

8 Anastácio, Maria Amélia - Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território 
e a identidade cultural saloia no conselho de Cascais; Dissertação para Mestrado em Arquitectura; 
Orientador cientifico, Professora Doutora Teresa Marquito Marat-Mendes; ISCTE, Lisboa, Abril, 2008.

9 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes - Arquitectura Vernácula da Região Saloia: Enqua-
dramento na Área Atlântica; Lisboa: Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 
1991

10 Os vários arquipélagos do Atlântico Norte - os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde.
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das sob influência portuguesa - Quadro histórico, do séc. XV ao séc. XVIII11 

Daqui resulta a primeira ponte estabelecida entre uma arquitectura popular sa-

loia e e uma arquitectura popular insular do Atlântico-Norte - com especial des-

taque na Arquitectura Popular dos Açores12 - que permitirá questionar a influência 

açoriana na arquitectura do Bairro dos Ilhéus e, assim, justificar a presente dis-

sertação.

Por sua vez, e ainda no âmbito da casa saloia, João Vieira Caldas aborda o tema 

d’A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no séc. XVIII13, onde caracteriza nova-

mente alguns exemplos de casas saloias na região de Lisboa. No entanto, a sua 

obra foca essencialmente a casa rural da classe média-alta, sendo a referência à 

dita arquitectura saloia uma espécie de arquétipo-padrão com influência no meio 

rural. Embora não seja aqui especificado - pelo carácter menos significativo que 

tiveram no âmbito da dissertação aqui introduzida - destacam-se algumas refe-

rências à arquitectura saloia por outros autores como Ernesto Veiga de Oliveira 

e Mário Moutinho14.

Por último, relativamente ao período industrial que enquadra a edificação do 

Bairro dos Ilhéus, e ao carácter urbano que este tipo de solução parece sugerir 

- como referem Nuno Teotónio Pereira e Ana Pagará - destaque-se a grande pro-

blemática da habitação das classes trabalhadoras nesse período, as alterações 

que esta veio revelar na arquitectura da cidade, e o interesse que veio constituir 

em meados do séc. XX. 

Sobre isto, Nuno Teotónio Pereira e Irene Buarque, lançam em 1978/79 um es-

tudo acerca da Evolução das Formas de Habitação Plurifamiliar  na  Cidade de 

Lisboa. Desta obra resulta um levantamento exaustivo da habitação do período 

industrial na dita cidade, cuja publicação só acontece em 1995 sob o título  de 

11 Fernandes, José Manuel - Cidade e Casas da Macaronésia: Evolução do território e da arquitectura 
doméstica nas ilhas Atlânticas sob influência portuguesa - Quadro histórico, do séc. XV ao séc. XVIII; 
Dissertação para Mestrado em Arquitectura na especialidade de História da Arquitectura; Orientador 
cientifico, Professor Doutor Arquitecto Augusto Pereira Brandão; Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, Março, 1992.

12 Ordem dos Arquitectos (ed.) - Arquitectura Popular dos Açores; Lisboa, 2000
13 Vieira Caldas, João - A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no séc. XVIII; Porto, FAUP Publicações, 

1999
14 Moutinho, Mário C. - A Arquitectura Popular Portuguesa; Lisboa: Estampa, 1979
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Fig. 1. O único levantamento da casa-tipo do Bairro dos Ilhéus de que se tem conhecimento. Publicado 
em 1961, a propósito do Inquério à Arquitectura Popular em Portugal coordenado por Francisco 
Keil do Amaral e José Huertas Lobo em 1955. | Planta sem escala (s.e.).
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Prédios e Vilas de Lisboa. O estudo, pioneiro, permite, então, inventariar,  e dar 

a conhecer, uma grande parte da arquitectura popular urbana do séc. XIX em 

Lisboa.

Com base nesse estudo, o autor, Nuno Teotónio Pereira, escreve acerca dos 

Pátios e Vilas de Lisboa, 1870-1930: a promoção privada do alojamento operário, 

em 1994 - um ensaio onde refere e caracteriza o contexto desta problemática da 

habitação e as várias soluções de alojamento operário. É neste contexto, que 

parece surgir a primeira referência a uma analogia entre o Bairro dos Ilhéus e a 

habitação operária deste período, num artigo onde o mesmo autor se refere ao 

dito conjunto como uma “correnteza” - termo que o arquitecto utiliza na caracte-

rização das vilas operárias, alguns anos antes.

Por sua vez, em 1979, Maria João Madeira Rodrigues publica um estudo intitu-

lado Tradição, Transição e Mudança: A Produção do Espaço Urbano na Lisboa 

Oitocentista15, referente ao desenvolvimento da cidade de Lisboa no período in-

dustrial, e onde a autora estuda o desenvolvimento da habitação operária, e o 

aparecimento das primeiras vilas operárias em Lisboa - que representam com ori-

ginalidade a mediação entre uma habitação rústica e uma habitação urbana (   )16.

A analogia entre o Bairro dos Ilhéus e a habitação operária é retomada em 2002 

na abordagem que Ana Pagará faz do conjunto. Porém, nenhum estudo permitia 

registar e confirmar estas relações de contemporaneidade - o que permite, no-

vamente, justificar a presente dissertação.

O interesse pelos pátios e vilas que caracterizam a habitação operária em Lisboa 

tem, assim, vindo a ser desenvolvido de forma continua - contribuindo para uma 

maior consolidação e fundamentação das análises que lhe digam respeito. Dos 

vários levantamentos e investigações que têm sido produzidos, destaque-se, 

ainda, neste contexto, a obra de Ana Cristina Leite e João Francisco Vilhena, em 

1991, sobre os Pátios de Lisboa - Aldeias entre muros17, e a dissertação de Filipa 

15 Madeira Rodrigues, Maria João - Tradição Transição e Mudança: A produção do espaço urbano na 
Lisboa oitocentista; Lisboa: Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, II Série - nº84 - 1978; 
Lisboa, 1979.

16 Idem, p. 41
17 Leite, Ana Cristina; e Vilhena, João Francisco - Pátios de Lisboa: Aldeias entre muros; Lisboa: Gradiva, 

1991
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Oliveira Antunes, em 2002, intitulada: Habitação Operária - Pátios e Vilas de Lis-

boa: A experiência da cidade operária industrial18.

Neste quadro, o estudo aqui introduzido considera-se devidamente fundamen-

tado e pertinente para a salvaguarda de uma expressão regional, e de uma ar-

quitectura viva.

18 Oliveira Antunes, Filipa - Habitação Operária - Pátios e Vilas de Lisboa: A experiência da cidade ope-
rária industrial; Dissertação para Mestrado Integrado em Arquitectura; Orientador cientifico: Professor 
Doutor Arquitecto José Deodoro Faria Troufa Real; Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universida-
de Técnica de Lisboa, Junho de 2002.

Centrando-se num caso de estudo concreto, a dissertação assenta, assim, em 

primeiro lugar, numa tentativa de caracterização da arquitectura original do Bairro 

dos Ilhéus - preenchendo uma lacuna que comprometia, até então, o estudo, 

análise e preservação do dito conjunto.

Através de uma abordagem quase social, de contacto com os moradores e vizi-

nhos, e com base nos registos fotográficos pré-existentes, a dissertação passa 

por um levantamento, integral, in situ - métrico e fotográfico - sobre o qual incide 

uma interpretação dos elementos originais e acrescentados. Porém, o acesso ao 

interior dos fogos está condicionado pela autorização e disponibilidade dos seus 

moradores, o que remete imediatamente para um processo moroso.

Em caso de impossibilidade de levantamento de alguns dos fogos, o estudo 

assume a repetição seriada que o conjunto revela, estabelecendo como critério 

fundamental nesta matéria, o acesso às diferentes tipologias que compreendam 

o conjunto.

Em simultâneo, a dissertação assenta num trabalho de investigação e contex-

tualização das áreas abrangentes pelo tema, com o obejctivo de compreender 

e consolidar informação que permita, posteriormente, estabelecer relações com 

a arquitectura do Bairro dos Ilhéus. Neste aspecto, é importante a recolha de 

amostras, devidamente caracterizadas que possibilitem um diálogo compara-

tivo - seja com uma arquitectura saloia, açoriana ou operária. Esta informação, 

tal como o levantamento do Bairro dos Ilhéus, de forma a possibilitar uma boa 
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leitura, foi tratada e compilada em diferentes anexos.

Estabelecidas as fases de investigação e caracterização do conjunto, a disserta-

ção passará, então, por um primeiro trabalho de análise integral da arquitectura 

do Bairro dos Ilhéus, e em seguida - com base nessa análise - por uma análise 

comparativa com os temas em questão, e as amostras recolhidas. Desta forma, 

a leitura e análise dos diferentes casos, e a sua relação cruzada, permitirão in-

terpretar a arquitectura do Bairro dos Ilhéus e, logo, tomar as devidas conside-

rações.

A dissertação aqui introduzida, encontra-se estruturada em três capítulos-chave: 

(1) Enquadramento; (2) Caso de Estudo; (3) Salvaguarda.

O primeiro pretende enquadrar de modo teórico o presente estudo; alicerçar o 

conhecimento acerca dos temas que envolvem o Bairro dos Ilhéus, e que estive-

ram na base do desenvolvimento da presente dissertação. O seu conteúdo diz 

respeito essencialmente à fase de investigação e pesquisa bibliográfica, ante-

riormente referida. Trata, acima de tudo, de alguns conceitos que irão ser abor-

dados, da arquitectura saloia, açoriana e operária.

O segundo, por sua vez, intitulado «O Bairro dos Ilhéus», aborda todo o levan-

tamento, caracterização e análise do caso de estudo. Neste sentido, constitui o 

cerne do trabalho e é resultado de toda vertente mais prática da investigação. O 

seu conteúdo passa não só pela exposição do material adquirido mas também 

pela análise individual e comparativa do mesmo, e respectivas interpretações

O terceiro, juntamente com as «Conclusões», tem por objectivo “fechar” o traba-

lho. Se um se volta para aplicabilidade prática, e imediata, que poderá decorrer 

da presente dissertação; o outro conclui o estudo numa perspectiva mais teó-

rica, destacando algumas interpretações e questões de fundo sobre o tema da 

arquitectura no âmbito do trabalho apresentado. Neste contexto, o terceiro capí-

tulo pretende sugerir, de forma sucinta, alguns dados e práticas que, no decorrer 

do processo de trabalho se mostraram fundamentais para a salvaguarda de uma 

arquitectura popular da região de Lisboa, em particular do caso do Bairro dos 

Ilhéus. 
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NOTAS PRÉVIAS:

(1) A reconstituição dos desenhos do Bairro dos Ilhéus, efectuada pelo autor da presente dissertação, de 
forma manual e empírica, está sujeita a ligeiros desvios face aos métodos construtivos igualmente 
pouco precisos que o conjunto parece revelar.

(2) Considerando o disposto em (1), e priviligiando a boa leitura da sua arquitectura, a caracterização e a 
análise do Bairro dos Ilhéus assume, em caso de dúvida, dimensões-padrão obtidas por comparação 
e relação com o todo levantado, de forma a promover a coerência do conjunto.

(3) Para efeitos de análise e comparação do caso estudo que se segue, foram consideradas sempre as 
medidas ao eixo dos elementos, e nunca à face.
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 1.
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Durante milhares de anos o Homem viveu isolado em pequenas comunidades, 

tornando-as diferentes entre si – definindo linguagens e costumes distintos. Mas 

isso não era uma finalidade sentida pelos grupos. Foi apenas um mero resultado 

das condições que prevaleceram durante um período bastante dilatado.1 Assim, 

se desenvolve a arquitectura – dentro de cada comunidade, de acordo com os 

seus costumes e os materiais a que tem acesso. 

Porém, desde que os homens conseguiram romper o isolamento (   ) os aperfei-

çoamentos técnicos e as inovações formais da Arquitectura alastraram pela su-

perfície da Terra, acompanhando a expansão territorial de certos povos, das suas 

doutrinas religiosas e do intercâmbio económico e cultural.2 Ora, daqui resultam 

dois aspectos: (1) intercultural, o conhecimento partilhado, e logo, mais apro-

fundado, que, por sua vez, gera novas questões, novas formas, e um elevado 

risco de insatisfação continua – que tem expressão numa “arquitectura erudita”, 

assente nesta expansão do conhecimento, e onde se inserem os inúmeros es-

tilos, modas e esteticismos que as classes média e alta conheceram ao longo 

dos tempos; (2) local, o desenvolvimento de pequenas comunidades e culturas 

regionais mais assentes na tradição dos seus costumes e necessidades, mais 

sóbrias, e mais próximas do isolamento das primeiras comunidades.

No âmbito deste segundo aspecto, e paralelamente à expressão “erudita”, res-

salta uma outra, mais reservada, designada por “vernácula” e “popular”, que a 

arquitectura foi registando a par de toda a agitação e renovação do conhecimen-

to dos povos. O seu carácter elementar, mais próprio das classes baixas, e as-

sente essencialmente nos condicionalismos que a natureza da região impõe, no 

utilitarismo da construção, e na tradição, tornam-na produto de uma circunstân-

cia e cultura local, permitindo que mantenha uma feição mais ou menos constan-

1 Lévi-Strauss, cit. por Graça Dias, Manuel - Formas Arquitectónicas Populares e Urbanas (Vernáculas?) 
em Portugal; em Ferreira Lages, Mário, ed. lit.; Teodoro de Matos, Artur, ed. lit. - Portugal: Percursos 
de Interculturalidade; vol. I; Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 2008, 
p. 314

2 Associação dos Arquitectos Portugueses (ed.) - Arquitectura Popular em Portugal; 2ª ed., Lisboa, 
1980; p. XIX
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te ao longo dos tempos. Embora não seja imune à evolução, e ao contacto com 

a erudição – o que permite reconhecer uma influência reciproca entre ambas – é, 

porém, imune à inquietação espiritual e cultural que caracteriza a expressão eru-

dita. A grande diferença reside na profundidade das raízes que uma tem e que a 

outra tem menos - ou não tem - o que dificulta a sua relação. Esta arquitectura, 

dita vernácula ou popular, não é urbana de origem nem de tendências. Pode 

“urbanizar-se”, melhorar de cuidados construtivos e apuros formais, mas, se lhe 

cortam as raízes que a prendem fortemente à terra e aos seus problemas, desvir-

tua-se, perde a força e a autenticidade3.

O termo “vernáculo”, aqui aplicado, de acordo com o seu significado4, sugere a 

linguagem própria de uma região, isto é, uma feição que lhe é genuína e, além 

do mais, característica - que a identifica e é própria da sua cultura e do seu lugar.

Ao contrário de “veicular” – idioma comum a vários grupos, adoptado entre di-

versas comunidades ou sob limites mais alargados5 – o “vernáculo” estabelece 

vínculos com o lugar e pressupõe uma determinada cultura - reflexo da história e 

da sucessão do tempo, de uma população face às adversidades e condiciona-

lismos impostos pela natureza – e logo, é determinante no retrato dessa gente e 

dessa região, puro e sem mescla de estrangeirismo. Neste contexto, a arquitec-

tura vernácula é um produto dessa mesma região e da sua respectiva cultura – e 

como tal, reflecte isso mesmo. A aplicação do termo no âmbito da arquitectura 

sugere, então, o recurso a uma matéria – física e cultural – local; respeitante a 

uma determinada natureza. Daqui resultam práticas e aspectos que se asseme-

lham, muitas vezes, em contextos naturais semelhantes – o que permite consi-

derar, por exemplo, a arquitectura vernácula da região de Lisboa e a arquitectura 

vernácula das ilhas de Santa Maria e São Miguel nos Açores, ou simplesmente 

3 Ibidem.
4 «Adj  Próprio de um país ou de uma nação; pátrio, nacional: língua vernácula  /Fig  Puro no falar e es-

crever; sem mescla de estrangeirismo  / S m  Idioma próprio de uma região ou de uma nação »; em 
Dicionário Enciclopédico Koogan-Larousse-Selecções; vol. I: Léxico Comum; Rio de Janeiro, 1979, p. 
901

5 Jorge, Pedro Fonseca - Arquitectura Popular como Transição entre o Vernáculo e o Erudito: uma ten-
tativa de definição dos diferentes contextos arquitectónicos de raiz não erudita; CIAP - Colóquio Inter-
nacional da Arquitectura Popular, (ESG - Escola Superior de Gallaecia) [Disponível em http://coimbra.
academia.edu/PedroFonsecaJorge; a 20-01-2015]
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uma “arquitectura vernácula da região saloia”. Este conceito é, então, mais apli-

cado na referência à matéria de que é feita a arquitectura, e ao tipo de técnicas 

utilizadas – mais focado no lugar e nas suas propriedades naturais.

No entanto, esta designação surge, habitualmente - e de forma errada - as-

sociada a uma ideia de arquitectura primitiva, ou rural. Se uma tem origem na 

aparência rústica – derivada da utilização de materiais e processos construtivos 

locais, e normalmente em desuso – que imediatamente é associada a modos 

de vida ancestrais; a segunda está relacionada com o meio em que esta se 

parece inserir. Ora, acerca da aparência, de acordo com Amos Ropoport6, a ar-

quitectura vernácula não só não implica necessariamente uma imagem precária, 

como admite a aplicação de alguns processos construtivos em série - mediante 

a simplicidade da sua aplicação, e a capacidade que a comunidade tenha de 

os utilizar - sem que a obra perca o carácter vernáculo que a distingue. Relativa-

mente ao meio em que se insere, admitindo que a cidade é, por norma, um meio 

de intercâmbios sociais, culturais e de uma sucessiva troca de influências, ela é, 

como tal, um meio onde a definição de um tipo de arquitectura vernácula é mais 

dificil de encontrar e preservar, em relação ao meio rural – onde a evolução e a 

substituição tipológica tendem a desenvolver-se de forma mais lenta e maturada, 

e logo, é mais imediata a identificação de uma arquitectura vernácula.

Por outro lado, o conceito de “popular” revela uma dimensão mais politica e 

social. De acordo com o seu significado7, o termo diz respeito a algo que é do 

povo. Ora, povo, por sua vez, do ponto de vista politico e cultural, é o nome dado 

a um conjunto de homens de uma mesma região, cidade, vila ou aldeia, ou que 

vivem em sociedade, ou que constituem uma nação, ou que têm uma origem 

cultural comum8. Porém, o termo remete, igualmente, para uma dimensão social 

e uma estrutura de classes, referindo-se ao conjunto de pessoas que pertencem 

à classe mais pobre, à classe operária ou à classe dos não-proprietários9. O “po-

6 ap. Jorge, Pedro Fonseca; op. cit.
7 «Adj. Que pertence ao povo; que concerne ao povo. / Vulgar; plebeu. / Que desperta a simpatia, o 

afecto do povo  / Muito conhecido, notório  / S m  Homem do povo, transeunte »; em Dicionário Enci-
clopédico Koogan-Larousse-Selecções; vol. I: Léxico Comum; Rio de Janeiro, 1979; p. 683.

8 Idem, p. 689.
9 Ibidem.
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pular” sugere, então, a cultura das classes baixas – paralela ao “erudito” que 

caracteriza as classes altas. Logo, a aplicação do termo na arquitectura pres-

supõe um determinado tipo de população, de linguagem mais elementar, e não 

erudita, de uma região comum – e daí a correcta aplicação do termo quando se 

faz referência a uma “arquitectura popular portuguesa”, ou “arquitectura popular 

transmontana”, e incorrecta no caso de uma “arquitectura popular mundial”.

Assim, o termo “popular”, na arquitectura, distingue-se do “vernáculo” na me-

dida em que o primeiro se refere às edificações e espaços de um determinado 

extracto da população de uma dada região comum, e o segundo se refere aos 

aspectos construtivos e materiais que caracterizam as edificações de um lugar.

Contudo, dado que o baixo poder económico dessa população obriga, por nor-

ma, a uma elementaridade da construção, mais assente na tradição, e com base 

numa cultura e nos materiais e técnicas locais, os dois conceitos apontam, ha-

bitualmente, para uma mesma arquitectura – apesar de se referirem a aspectos 

distintos. Desta forma, e contrariamente ao que sugere Pedro da Fonseca Jorge 

na diferenciação destes dois termos10, os dois conceitos são, por norma, coinci-

dentes uma vez que os aspectos construtivos e materiais que caracterizam uma 

determinada cultura e lugar são, habitualmente, os mais económicos e tradicio-

nais, e logo, aqueles que são utilizados pelas classes baixas. Assim, e como se 

poderá verificar posteriormente, a casa saloia constitui um tipo de arquitectura 

popular portuguesa e mediterrânica, e um exemplo de uma arquitectura vernácu-

la da região de Lisboa – ou mais precisamente da região saloia.

Porém, actualmente, o fenómeno da “aldeia global”, e a maior acessibilidade 

a diferentes tipos de materiais – industriais, ou seja, comuns a várias regiões – 

provoca uma alteração da ideia desta mesma arquitectura, e obriga a clarificar, 

assim, os dois conceitos.

10 No seu artigo, o autor considera que a presença de “estrangeirismos” no seio da Arquitectura Verna-
cular (...) justificam a mudança (...) para Arquitectura Popular, e logo, que arquitectura popular constitui 
um “grau intermédio” entre o vernáculo e o erudito; Jorge, Pedro Fonseca; op. cit., p. 14.
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Fig. 2. Casa em Montalegre, Tourém. | Fotografia.
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A “habitação”, tal como o nome indica, é, por excelência, o espaço onde o Ho-

mem habita. De acordo com Rocha Peixoto, a habitação é a expressão final da 

convergência de motivos interdependentes, a cuja influência naturalmente se 

adapta – os recursos geográficos, as imposições climáticas e as necessidades e 

circunstâncias sociais e domésticas11. Esta definição permite, então, colocar na 

arquitectura doméstica uma aura cultural – ela revela a expressão da gente que 

a habita, ela, tal como a cidade, é um imenso depósito de fadigas, (   ) obra das 

nossas mãos; (...) testemunho de valores, (...) permanência e memória12. 

Ora, até ao período industrial, a arquitectura, ou habitação, dita “elementar” su-

geria uma obra feita, quase exclusivamente, a partir de materiais e técnicas lo-

cais, e com o auxilio de ferramentas básicas – elas próprias, elementares. O 

termo “elementar”, por natureza, pressupõe simplicidade e a redução de algo 

ao seu elemento – ao essencial13. Assim, quando aplicado na arquitectura, este 

parece referir-se ao tipo de recursos a que esta recorre e, consequentemente, 

seu valor enquanto obra, ou à sua dimensão.

Neste contexto, Veiga de Oliveira considera que a expressão “casa elementar” 

tem por costume designar a casa térrea e pequena cujo plano interior se reduz a 

um simples compartimento quadrangular, quando muito, às vezes, com divisórias 

de tábua isolando um ou outro recanto, onde decorrem todas as funções domés-

ticas  [Note-se porém que esta casa térrea elementar nada tem que ver com o tipo 

normal da casa térrea do Sul ]14. De acordo com o autor, estas não constituem 

uma tipologia cultural ou regional, antes surgem no contexto dos tipos regionais 

estabelecidos, com algumas características aparentes destes, ajustados às suas 

proporções. De um modo geral, este tipo de casas situa-se, normalmente, em 

zonas rurais mais pobres ou serranas, onde o isolamento geográfico e a eco-

11 ap. Veiga de Oliveira, Ernesto - Persistência e Evolução da Habitação Tradicional; em Veiga de Oliveira, 
Ernesto; Galhano, Fernando - Arquitectura Tradicional Portuguesa; Lisboa: Dom Quixote, 2003; p. 361

12 Rossi, Aldo – Arquitectura da Cidade; Cosmos, Lisboa, 2012; p. 49.
13 «Adj. Relativo a elemento; análise química elementar. / Que encerra os elementos de uma ciência: livro 

elementar  / Muito simples, reduzido ao essencial: instalação elementar » em Dicionário Enciclopédico 
Koogan-Larousse-Selecções, vol. I: Léxico Comum, Rio de Janeiro, 1979; p. 308.

14 Veiga de Oliveira, Ernesto; e Galhano, Fernando; op. cit., p. 23.
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Fig. 3. Tipo de casa-bloco do Norte, com os cortes no piso térreo e a habitação reservada ao sobrado, 
em Braga. | Desenho e planta. s.e.
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nomia precária permitem que se preserve uma cultura e um estilo de vida mais 

arcaico. 

Actualmente, o termo é associado a um tipo de habitação minimalista – resultado 

da profunda alteração dos modos de vida a partir do período industrial - embo-

ra se distinga muitas vezes do primeiro na elementaridade dos seus aspectos 

construtivos e materiais. Com a seriação e o modernismo, a habitação elementar 

ganha um novo significado - o “habitáculo”, pequenos módulos de habitação, 

reduzidos ao essencial - e perde o seu carácter precário. 

Por sua vez, no âmbito da habitação, surge, também, o termo “agregado”. Este 

refere-se, essencialmente, ao conjunto de construções que compõem o espaço 

doméstico  - a habitação propriamente dita, a adega, as arrumações, o curral, 

etc. Regra geral, o termo “agregado” é, então, aplicado às várias construções de 

carácter elementar que compõem o espaço doméstico popular, ora no meio ru-

ral, ora no meio urbano. Desta forma, é a disposição do agregado nestas primei-

ras habitações que determina o pátio nas casas correntes medievais da região 

de Lisboa, em oposição à “casa-bloco”, de andar, no Norte. Se no primeiro caso 

as construções, geralmente térreas, são dispostas em torno de um espaço livre, 

mas murado – o pátio - em frente à casa propriamente dita; no segundo, a casa, 

composta por loja e sobrado, integra em si toda a propriedade – contendo no 

térreo as cortes ou aidos, estábulos, currais (   ) as tulhas, o palheiro e arrumações 

diversas, e no andar sobrado os aposentos para as pessoas, ou seja, os quartos 

e a sala; a cozinha ora se situa ai, ora é térrea, conforme os casos 15 

15 Veiga de Oliveira, Ernesto; e Galhano, Fernando; op. cit., p. 27
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A origem do termo “saloio” é confessadamente árabe, e remonta ao domínio 

desta civilização na Península Ibérica, por volta do séc. VIII. 

Ora, os povos Berberes, que por essa altura terão formado unidades político-reli-

giosas com os Árabes16 - e que deram origem às tentativas de fundação de dois 

impérios corânicos - terão, assim, constituído a linha da frente da invasão Árabe 

na Península Ibérica, em 71117. E neste contexto, ter-se-ão fixado nas áreas de 

fronteira, como era o caso da Estremadura. Afirma-se que, após a batalha de 

Tarik18, que abriu as portas da Península à invasão árabe, enquanto os Árabes se 

apoderaram das terras férteis da Andaluzia, os Berberes tiveram por quinhão as 

terras áridas da Mancha e da Estremadura, as montanhas de Leão, a Galícia, e as 

Astúrias  E quando os Árabes tomaram conta de Lisboa, os Berberes espalharam-

-se pelos arredores formando o que depois se chamaria a região saloia19 

Durante esta ocupação moura, por quase cinco séculos, os invasores admitiram 

no governo do seu território, grupos de cristãos que, sem renegarem a sua reli-

gião, conheciam a língua árabe. Estes, “moçárabes”, servindo de “mediadores” 

entre as duas civilizações, árabe e peninsular, terão, então, acabado por adoptar 

os costumes e modos de vida daquelas gentes.

Após a reconquista de Lisboa, e o fim do domínio muçulmano naquela região, 

em 1147, D. Afonso Henriques, terá autorizado a permanência de algumas po-

pulações autóctones nas suas casas e lugares dos arredores, mediante o paga-

mento de certo tributo. A estes foram chamados “mouros-forros”, em oposição 

aos “mouros-escravos” – e daqui resultam as “mourarias”, terras de mouros-for-

16 Cf. “Berberes”; em Verbo (ed.) - Enciclopédia Luso-Brasileira, 3ªed., cols. 1114-1116
17 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes – Arquitectura Vernácula da Região Saloia: En-

quadramento na Área Atlântica; Ministério da Educação - Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, 
Lisboa, 1991; p. 17

18 A batalha de Tarik é, aqui, a batalha referente à invasão árabe na Península Ibérica, em 711, coman-
dada pelo general Tarik.

19 João Paulo Freire, cit. por Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 17
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ros, cujo nome sobreviveu até hoje no topónimo de uma freguesia de Lisboa20.

Este pequeno desvio pela História permite contextualizar e justificar a origem 

etimológica do termo “saloio”, ou “çaloio”, de acordo com David Lopes - um 

célebre arabista português. Segundo este autor, o vocábulo tem origem árabe 

e significa habitante do campo, em oposição ao da cidade: apelidação, pois, 

de desdém com que a gente polida da cidade designava a população inculta 

dos campos, campónio, em fim21. O termo, na opinião do autor, parece derivar 

do adjectivo “çahroi”, referindo-se ao deserto do Saara, para designar “planície 

deserta”, e a ideia de campo afastado da civilização. Por sua vez, o vocábulo 

“çalaio”, refere o nome do tributo pago pelos mouros-forros, e poderá ter a ver 

com a etimologia do nome. 

Posto isto, o mesmo David Lopes acrescenta que o vocábulo não passaria, ori-

ginalmente, de uma alcunha atribuída pelos árabes, adoptada mais tarde pelos 

cristãos, e que permaneceu até hoje, da mesma forma que os “barrões” – al-

cunha, também ela árabe, que significa “arrabalde”, e servia para designar os 

habitantes das periferias de Santarém.

Contudo, embora a tese do referido autor seja aquela que é hoje reconhecida, 

cientificamente, como correcta, a origem etimológica do vocábulo revela um pri-

meiro ponto de discordância entre os muitos autores que escreveram já sobre 

este tema. Assim, considerando as teorias de David Lopes, observem-se outras 

derivações do termo, como sejam, por exemplo: (1) “çala” ou “salah”, que signi-

fica oração, evocando um carácter mais espiritual, e que, de certa forma, parece 

relacionada com o nome próprio “Çala”, que significa “filho justo” e deriva do ver-

bo “saleh” - verticalidade, perfeição; (2) “çaloyo”, que significa “natural de Çalé”, 

cidade da Mauritânia, invocando uma possível origem geográfica das gentes – 

20 Segundo José Leite de Vasconcelos, a existência de mouros-forros coincide com a de escravos mou-
ros, e encontra-se documentada no foral de Lisboa de 1179.

21 ap. Leite de Vasconcelos, José - Etnografia Portuguesa; vol. III; Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda, ed. fac. simile., 1980; p. 428
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ambas referidas por Frei João de Sousa22; (3) o vocábulo “çalaio”, já referido, a 

que muitos autores associam ao famoso pão saloio como sendo o dito tributo, 

mais relacionado com a arquitectura saloia, pela agregação do forno familiar no 

volume da casa. 

Porém, o vocábulo parece constituir hoje mais do que uma alcunha, e possuir 

já um sentido étnico-geográfico23. A acepção original do termo, referente a uma 

área rural, concreta, e que não ofendia os visados quando bem aplicada, terá 

perdido o seu valor para uma acepção moderna e metafórica, de tom depreciati-

vo, onde o saloio é o homem do campo, rústico, campónio, tosco e retardado. A 

utilização do vocábulo em sentido metafórico difundiu-se pelo território chegan-

do inclusive a áreas não saloias: na Lourinhã é utilizado, de um modo geral, na 

ideia de gente do povo, sem acepção pejorativa.

Em síntese, existem berberes, árabes, moçárabes, e cristãos; e daqui resulta o 

segundo ponto de discordância entre autores. Se por um lado Alberto Pimentel 

afirma que o saloio tem muito de mouro e alguma coisa de berbere, e que é 

africano de origem24, por outro, José Leite de Vasconcelos, exclui a índole ber-

bere e a origem africana, afirmando que os saloios primitivos resultavam de uma 

mistura de mouros e cristãos, ou moçárabes. Porém, se o carácter berbere – de 

pequena estatura e crânio alongado25, e de um orgulho rebelde e indomável, que 

vai dum individualismo invejoso a um bairrismo estreito e que se traduz no isola-

mento das tribos, de acordo com Mendes Correia26 - se pode comparar com a 

famosa personalidade saloia, como sugere José Manuel Fernandes, da mesma 

forma parece pouco sustentável a distinção entre mouros e berberes, uma vez 

que verdadeiramente mouros eram os berberes27. Ora, de um modo geral, rela-

tivamente à população da cidade de Lisboa e arredores, e de acordo com Ale-

22 Anastácio, Maria Amélia - Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território 
e a identidade cultural saloia no conselho de Cascais; Dissertação para Mestrado em Arquitectura; 
Orientador cientifico, Professora Doutora Teresa Marquito Marat-Mendes; ISCTE, Lisboa, Abril, 2008; 
p. 63

23 Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, p.432
24 ap. Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, p. 430
25 Cf. “Berberes”; em Verbo (ed.); op. cit., cols. 1114-1116
26 ap. Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 17
27 Cf. “Mouros”; em Verbo (ed.); op. cit., cols. 1476-1477
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Fig. 4. A região saloia segundo José Leite de Vasconcelos. | Mapa da região de Lisboa e Vale do Tejo.
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xandre Herculano, o elemento cristão, pelo decurso dos tempos, absorveu em si 

o mourisco28 - e aqui se insere a população dita “saloia”.

***

Por outro lado, quando se fala em “arredores” de Lisboa, e em Estremadura, 

como zona de fixação dos mouros-forros – posteriormente designada por “re-

gião saloia” - o seu perímetro parece pouco definido, e até bastante vago. Na 

verdade, não existe uma consagração do vocábulo na toponímia, nem houve ne-

nhuma designação administrativa que desse a entender o território dos saloios. 

Pelo contrário, o que parece delimitar esta região, para além das características 

e vestígios culturais - dos quais se destaca a casa saloia - é justamente a proxi-

midade com a cidade de Lisboa, a evolução da província da Estremadura como 

área primitiva de fronteira, e os lugares de peregrinação e romarias. Os saloios 

são, segundo Jorge Gaspar, um facto geográfico, e logo, uma realidade em con-

tínua evolução, na globalidade do seu espaço, incluindo os seus contornos, limi-

tes29. Nisto reside o terceiro ponto de maior discordância entre os autores.

De acordo com Vieira da Silva30 a área original do Termo, e a que mais perma-

neceu na sua jurisdição, de Oeiras para nascente e do Sobral de Monte Agraço 

para sul, não chega a incluir Cascais, nem Sintra, nem Mafra – áreas confessa-

damente saloias para todos os autores, que só entram na jurisdição da cidade 

entre 1385 e 1527. Daqui resulta a noção de que a designada “região saloia” não 

coincide com a área do Termo de Lisboa – como sugere Alberto Pimentel31.

Neste contexto, José Leite de Vasconcelos considera que a área própria dos 

saloios abrange: (1) algumas freguesias rurais do concelho de Lisboa, como a 

Ameixoeira, Benfica, onde se inseria a Amadora, Carnide, Charneca, Lumiar e 

Olivais; (2) o concelho de Oeiras; (3) o concelho de Cascais, com excepção nas 

28 ap. Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, pp. 429-430
29 ap. Anastácio, Maria Amélia; op. cit., p. 87
30 Segundo Vieira da Silva num estudo sobre o Termo de Lisboa; ap. Fernandes, José Manuel; e Janeiro, 

Maria de Lurdes; op. cit., p.19
31 O autor afirma que «a antiga expressão Termo de Lisboa se relaciona unicamente com o habitat dos 

saloios e não em geral com os arredores de Lisboa, porque apenas abrangia os habitantes da margem 
direita do Tejo e não os da margem esquerda» ap. Anastácio, Maria Amélia; op. cit., pp. 88-91.
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Fig. 5. A região saloia segundo José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro - correspondente à 
área preconizada por José Leite de Vasconcelos e uma pequena parte a sul do Tejo. | Mapa da 
região de Lisboa e Vale do Tejo.
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freguesias à beira-mar como Monte Estoril e Estoril, e S. João do Estoril, Parede e 

Carcavelos, entretanto descaracterizadas; (4) o concelho de Loures, com excep-

ção em Sacavém, por ser mais ribatejano; (5) o concelho de Sintra, com menos 

incidência no centro da vila; (6) o concelho de Mafra, com excepção na Ericeira. 

No entanto, o mesmo autor afirma não ter conhecimento de testemunhos saloios 

no Cadaval, nem em Óbidos, nem em Torres Vedras, ou Lourinhã, nem mesmo 

no Sobral de Monte Agraço, ou Arruda dos Vinhos.

A propósito da evolução territorial da província da Estremadura desde os tempos 

da reconquista, quando esta era ainda uma área de fronteira, é possível verificar 

a sucessiva diminuição a que foi sendo submetida ao longo dos séculos – do 

Norte do Douro para o Sul de Coimbra, daí para Leiria e, actualmente, é definida 

pelo sul de Leiria até ao distrito de Lisboa, incluindo parte do distrito de Setúbal. 

Esta redução gradual da região permite aventar a hipótese de uma zona de pe-

netração ou irradiação da área saloia, como sugere também Pimentel32, uma vez 

que ao diminuir a extensão da região, diminui a sua caracterização - ainda que o 

autor discorde em algumas freguesias com Leite de Vasconcelos.

Por sua vez, Pedro de Azevedo, recolhendo vinte reguengos ou grupos de re-

guengos da Estremadura – regime de terras associadas aos mouros-forros – 

enumera algumas freguesias longe da região saloia, perto de Santarém ou Leiria, 

e outras marcadamente saloias, onde integra a Caparica e o Termo de Almada33. 

Segundo José Manuel Fernandes, este facto parece remeter para a inclusão 

da margem sul como parte do território saloio, na medida em que tal regime de 

exploração de terras, idêntico ao dos considerados saloios, poderá representar 

uma comunidade semelhante. Sustentando esta teoria, o autor demonstra ainda 

a existência de arquétipos de arquitectura saloia a sul do Tejo.

A hipótese de incluir a Estremadura Transtagana na área saloia, a qual é con-

testada pela maioria, é igualmente apoiada por Jorge Gaspar, que afirma que 

para poente do vale de Alcântara era terra de saloios, como o indica a ocorrência 

32 Idem, p. 93
33 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 18
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Fig. 6. Santuários de romarias (a grande), e principais freguesias do círio dos saloios (a pequeno). | 
Mapa da região de Lisboa e Vale do Tejo.
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de numerosos topónimos de origem árabe (…) Esta identidade cultural prolon-

ga-se à Margem Esquerda – Almada, Caparica, Murfacém, Trafaria  Por isso não 

estranha que, logo na reconquista, as acções de gestão do primeiro rei fossem 

comuns – de um lado o Reguengo de Algés, do outro o Reguengo da Caparica34.

Por último, os lugares de peregrinação e romarias constituem pontos-chave na 

demarcação do território de uma comunidade. Neste aspecto, de acordo com 

Leite de Vasconcelos, destacam-se entre os muitos lugares, a Romaria da Se-

nhora do Cabo, no Espichel, e a da Nossa Senhora da Nazaré, como sendo as 

mais importantes entre a população saloia. Estes lugares, dada a sua geografia 

parecem delimitar de alguma forma o espaço sagrado (interior) do profano (exte-

rior), o espaço dominado do espaço desconhecido, assim se poderá dar todo o 

significado de instauração de uma fronteira protectora, ou de definição de limites 

da “sua terra”35, um a norte, e outro a sul, um na margem direita do Tejo e outro 

na margem esquerda.

Desta forma, considere-se como território saloio, a área defendida por José Ma-

nuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro na medida em que revela uma síntese 

entre os locais de peregrinação saloia, os argumentos de Jorge Gaspar e a área 

defendida por José Leite de Vasconcelos, habitualmente aceite.

***

Posto isto, o saloio não será, então, o agricultor do termo de Lisboa, que traz a 

vender os frutos e o pão à cidade36, uma vez que a sua região não coincide ex-

clusivamente com o Termo de Lisboa. Porém, não deixa de abastecer a cidade 

de Lisboa com frutos e pão.

Além das suas ocupações rurais, como a agricultura -  que serve tanto para con-

sumo próprio como para prover a alimentação na cidade - o saloio trabalha tam-

bém certas industrias – a olaria, muito característica de Mafra; as cantarias, onde 

se refugiou com a expansão da cidade, etc. A posse de animais, para transporte 

34 ap. Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 19.
35 Ibidem.
36 Moraes, cit. por Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, p. 428



60

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA

Fig. 7. Casa saloia em Assafora, Sintra. | Fotografia.
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e pastoreio, permite associar o homem ao negócio do gado, e as mulheres, com 

frequência à venda de leite e ao mister de lavadeiras37. Dos seus produtos desta-

ca-se o pão saloio, já referido, e pelo qual é mais conhecido. 

Por outro lado, o dito saloio passa por manhoso e desconfiado. Estas feições 

provieram-lhe provavelmente da vizinhança com a cidade, onde, d’antes, pelo 

menos, zombariam d’ele (…) Chama-lhe porém amigo do trabalho rural, e de-

mandista por condição38. Robusto, de linhas firmes e tez morena, conforme as 

suas origens mouras, a sua personalidade é vista como independente, e bastan-

te singular – muito ao jeito das características berberes já referidas – rotineiro e 

muito prático. De um modo geral, é uma população verdadeiramente autóctone, 

afastada dos centros urbanos, mas em estreita relação com estes, permitindo 

desenvolver uma cultura própria, e uma identidade. Curiosamente, é o mesmo 

distanciamento que, com a tendência urbana e a industrialização, vai diminuin-

do, e extinguindo a sua cultura pouco a pouco.

A arquitectura, sendo uma manifestação directa desta cultura secular, transporta 

em si as influências que a originaram e moldaram ao longo dos tempos. Nesta 

medida, reconhece-se a limitação da presente dissertação que, apesar de tudo, 

tentará referir alguns temas e aspectos que parecem fazer parte da sua biografia. 

Implantada à margem da cidade, a casa saloia ergue-se de forma independente, 

ora isolada, ora em pequenos aglomerados rurais – em “casais”39. Neste senti-

do, e como exemplar de uma arquitectura vernácula, esta demonstra ter cultiva-

do de forma sábia e popular as influências mais significativas que foi sofrendo 

37 Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, p. 444
38 De acordo com o autor de Physiologia do Saloio, cit por Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. III, p. 

438
39 Os casais, muito comuns do Centro e Sul do país, e muito associados às comunidades saloias, são, 

no dizer popular, de acordo com José Leite de Vasconcelos, pequenos “lugarejos”. O termo remete,  
originalmente, para «uma propriedade campestre com casa, (   ) adquirindo, no decurso dos tempos, 
a significação particular de propriedade independente, não nobre.» O casal distingue-se, ainda, da 
fazenda, na medida em que esta pode remeter apenas para uns casebres de arrecadações. Ora, na 
Estremadura o termo surge muitas vezes no plural, significando pequenos grupos de casas pouco 
afastadas entre si; em Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. II, pp. 271-278
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ao longo dos séculos, e que contribuíram para a definição da sua cultura. Como 

tal, considere-se a importância da cultura árabe/muçulmana e do seu cruzamento 

com a cristã para a concretização do modelo arquitectónico do habitat saloio40 

Neste contexto, e em primeiro lugar, note-se o carácter sagrado que acompanha 

o conceito de casa na cultura árabe. Segundo Hélder Coutinho41, a casa, tal 

como a mesquita e a madrassa, é um local sagrado. Na cidade islâmica, esta 

funciona como elemento base, ficando a rua para segundo plano. 

Por outro lado, considerando a casa como reflexo do homem, seu morador, im-

porta referir a combinação de proporções na Idade Média, determinada com 

base nas dimensões da figura humana - geometricamente representada pelo 

quadrado. Esta noção ganha, assim, uma maior expressão com o desenho de 

Leonardo Da Vinci na segunda metade do séc. XV, figurando o Homem inscrito 

num círculo e num quadrado – habitualmente conhecido como o Homem de Vi-

trúvio, forma o elo de ligação entre Deus, o círculo celeste, e o Mundo terreno, o 

quadrado, dos quatro elementos da natureza. Para Abu Ya´qûb42, o quaternário 

era o número perfeito: o da inteligência e o do nome divino, ALLH. Não há, pois, 

diferenças marcantes entre o significado atribuído às construções de planta qua-

drada, no Ocidente e no Mundo Islâmico 43

Este pensamento, tão característico da cultura árabe, eleva então a casa como 

alma do homem, espaço de concretização da quadratura do círculo, e sua mo-

rada, e com efeito, é privilegiada uma relação vertical, tanto num edifício isolado 

como no esquema urbano da cidade. O olhar para o Céu, a articulação entre 

o Homem-Terra e o Céu-Deus, geometricamente representados pelo octógono 

– intersecção da abóbada-Céu com o quadrado-Terra44. Esta relação é particu-

larmente evidente nas suas construções religiosas, entre as quais se destaca a 

40 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 25
41 Hélder Coutinho cit. por Adrião, Vitor Manuel - A Casa Saloia; publicado em Folclore de Portugal - O 

Portal do Folclore Português, 2000; [Disponível em http://www.folclore-online.com/textos/vitor_adriao/
casa-saloia2.html; a 28-08-2014]

42 Abu Ya’qûb (1135-1184) «foi o segundo califa do Califado Almóada de Marrocos.»; Cf. Wkikipédia 
[Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Abu_Ya%27qub_Yusuf; a 24-01-2015]

43 Adrião, Vítor Manuel; op. cit.
44 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 32

http://www.folclore-online.com/textos/vitor_adriao/casa-saloia2.html
http://www.folclore-online.com/textos/vitor_adriao/casa-saloia2.html
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Fig. 8. A caaba, Santuário de Meca. | Fotografia. 

Fig. 11. A cuba alentejana, nos arredores de Monsaraz. | Fotografia.

Fig. 9. A Capela do Sítio da Nazaré, Nazaré. | Fotografia.
Fig. 10. A Capela da Senhora do Cabo, no Cabo Espichel. | Fotografia.
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“caaba” – o edifício cúbico e sagrado situado em Meca, alvo de peregrinações 

e elemento básico da religião muçulmana. Acerca disto, destaquem-se alguns 

exemplos de construções árabes espalhadas em Portugal que parecem figurar 

esta ideia: a capela do Sitio da Nazaré, a capela da Senhora do Cabo, no Cabo 

Espichel, e a “cuba” alentejana45 - todas aparentemente cúbicas, e relativamente 

próximas de um “território saloio”.

Ora, de acordo com Victor Adrião46, a casa árabe, e mais tarde a casa saloia, 

terão tido, originalmente, como base a raiz quadrada de dois, e, portanto, uma 

planta quadrada. Na primeira, o centro é o pátio quadrado envolto por toda a 

casa, tão comum na arquitectura árabe. Na segunda, é a casa-de-fora que mar-

ca o centro, e comunica com toda a habitação. Desta forma, a casa saloia apa-

renta em toda a sua composição, e à semelhança dos exemplos anteriores, uma 

geometria quadrada – que se estende da planta, à projecção dos alçados, de 

dimensões idênticas, etc47. O quadrado é, portanto, a primeira grande evidência 

das casas saloias, e a testemunha da sua génese.

Em segundo lugar, considere-se a identidade do saloio – a sua actividade e o 

meio em que se insere. Importa, sobre este ponto, recordar o Foral de Lisboa 

de 1170, onde D. Afonso Henriques se dirige aos mouros que são forros48 em 

Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer49. Neste documento, o monarca oferece pro-

tecção e jurisdição própria a esta população reduzida, por um alcaide eleito pela 

comunidade, em troca de um tributo pago à coroa portuguesa, e de alguns ser-

viços agrícolas e comerciais a prestar à cidade de Lisboa. Daqui resulta a institui-

45 Edifício mortuário, de planta quadrada e cobertura semiesférica, que parece ter por referência a 
“caaba”, tal como a capela da Senhora do Cabo e a capela do Sitio da Nazaré.

46 Adrião, Vítor Manuel; op. cit.
47 Aspecto particularmente característico da arquitectura de geometria simbólica.
48 De onde deriva a forma nominal, abreviada, “mouros-forros”, consolidada somente a partir da segun-

da metade do séc.XIII.
49 Lopes de Barros, Maria Filomena - Tempos e Espaços de Mouros: A Minoria Muçulmana no Reino 

Português (séculos XII a XV); Braga: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007; p. 41
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ção, oficial50, das comunas51 que, a par com algumas colectividades de carácter 

idêntico, mas não oficializadas, polarizavam os arredores de certas cidades do 

centro e sul de Portugal, em particular de Lisboa – onde mouros e judeus (…) 

viviam nos arrabaldes52. Assim, são definidos bairros próprios – “mourarias” - a 

partir de meados do séc. XIV, como resposta a algumas reclamações gerais do 

povo, incomodados com o choque entre comunidades, em lugares onde coabi-

tavam mouros, judeus e cristãos. 

Ora, considerando o significado do termo “saloio”, daqui resulta, então, uma 

dupla realidade: por um lado a casa das mourarias, urbana; e por outro, a casa 

dita saloia, rural. Em qualquer uma das situações, a aplicação de normas canóni-

cas muçulmanas na organização e concepção dos espaços constitui uma chave 

na materialização da expressão mourisca. Daqui destacam-se os conceitos de 

haram53, e finã54, e a multiplicidade de becos e ruas sem saída que estruturam 

os antigos arrabaldes de Lisboa - tão comuns no urbanismo muçulmano. Em 

contrapartida, este afastamento próprio da economia da população saloia, mais 

centrada na agricultura e no artesanato para venda e consumo próprio, reflec-

te-se na sua arquitectura tanto pelo carácter rural como pelo contacto com um 

meio urbano.

50 De acordo com Maria Filomena Lopes de Barros, a enfase dada ao diploma de 1170 «não se justifica 
tanto pela negação linear de anteriores práticas similares de coexistência entre mouros forros e cristãos 
(…) como no facto de se tratar de uma primeira formulação de um estatuto que, com a perdurabilidade 
da escrita, permite, quer uma uniformização dos parâmetros a aplicar ao conjunto das comunas islâ-
micas, quer as bases estruturais de um progressivo desenvolvimento da jurisprudência reguladora das 
suas vivência»; Lopes de Barros, Maria Filomena; op. cit; p. 51

51 «Entidades administrativas que enquadram uma realidade social distinta dos concelhos, quer fosse 
ela constituída por adeptos da lei mosaica ou do Islão»; Lopes de Barros, Maria Filomena; op. cit; p. 
47

52 Fr. António Brandão, referindo-se a Lisboa no reinado de D. Sancho I, cit. por Lopes de Barros, Maria 
Filomena; op. cit., p. 101

53 O vocábulo “Haram” ou “Marfaq” refere-se aos equipamentos colectivos da comunidade. Consiste 
numa «faixa de terreno, indefinida, de propriedade comunal, que circunda os poços, mesquita ou po-
voado, num conceito de criação de um espaço protector em torno de outro espaço, dependendo da 
escala e função do objecto de referência.(…) embora não existam quaisquer documentos que o com-
provem, é provável que a inserção da comunidade neste espaço tivesse presente a conceptualização 
do haram em volta do bairro, tanto mais quanto lhe proporcionaria uma área neutral de delimitação com 
a zona cristã, salvaguardando-a de uma contaminação material»; Lopes de Barros, Maria Filomena; 
op. cit., p. 225

54 O vocábulo “Finã” diz respeito a uma «área livre virtual em torno da propriedade privada (“mulk”) de 
um imóvel, sobre o qual o proprietário tem o direito de uso privilegiado, sendo susceptivel de ser 
objecto de uma privatização e apropriação plenas. (…) A finã, enquanto espaço protector da proprie-
dade privada, parece presente em Lisboa, através das múltiplas referências a quintais, denotando uma 
tendência marcada de privatização dessas áreas. No entanto, poderá também reflectir a expressão de 
outra norma jurídica islâmica, a do princípio de autolimitação e restrição interno/externo, baseado no 
núcleo da casa-pátio familiar. O encerramento e isolamento do exterior, na definição de uma inviolabi-
lidade doméstica (a hurma familiar), materializa-se na casa centrada num pátio, reduto de intimidade, 
recolhimento e entrada de luz para todas as habitações, remetendo as ruas para um mero contexto de 
acessibilidade e comunicação com o exterior, característica marcante do urbanismo islâmico»; Lopes 
de Barros, Maria Filomena; op. cit., pp. 224-226
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CASA TÉRREA SOBRADO
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Fig. 12. Reconstituição conjectural de uma casa medieval térrea de duas divisões (1), em Tomar, por 
Manuel Sílvio Conde. | Planta e modelo tridimensional. Escala gráfica (em varas).

Fig. 13. Reconstituição conjectural de uma casa medieval de dois pisos e duas divisões (2), em Tomar, 
por Manuel Sílvio Conde. | Planta e modelo tridimensional. Escala gráfica (em varas)

Fig. 14. Reconstituição conjectural de uma casa na Mouraria, térrea e com vários módulos em torno de 
um pátio dianteiro, em Lisboa, por Manuel Sílvio Conde. | Planta. Escala gráfica (em varas)
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***

Contudo, tal influência deve ser vista sob o domínio territorial por parte dos cris-

tãos, factor que, certamente, subordinara a expressão morfológica muçulmana 

aos seus próprios ideais e directrizes. Assim, paralelamente a esta realidade, 

é importante referir, e considerar, ainda que de forma resumida, a arquitectura 

popular na Idade Média, na leitura e análise da casa saloia, uma vez que esta 

lhe é contemporânea. Ora, do pouco que se pode aferir acerca da casa corrente 

medieval na região de Lisboa, esta tem a sua origem no tipo elementar de casa 

unicelular, de piso térreo e divisão única. Desta casa resultam duas tipologias 

bicelulares: (1) a casa térrea de duas divisões, pela repetição horizontal do tipo 

elementar - a casa térrea de uma divisão; (2) a casa de dois pisos e duas divisões 

– designadamente a loja (térrea) e o sobrado - resultante da repetição vertical da 

casa elementar. 

A primeira, predominante no meio rural por se adequar às economias locais, 

inseria-se num contexto marcado pela singeleza, pela homogeneidade e pela lar-

gueza espacial, sendo-lhe exigido que, mais do que uma mera habitação, fosse 

essencialmente o núcleo de uma empresa agrícola55. 

A segunda, por outro lado, caracterizava o panorama urbano, heterogéneo, as-

sente na pluralidade funcional e verticalização dos espaços, reflexo da densifi-

cação das cidades e do crescimento populacional. Neste contexto citadino ve-

rificava-se já a “ordenação” do espaço em lotes, em comunicação com a rua, 

denotando uma frente do lote mais cenográfica, pública, e uma traseira, mais 

modesta, de articulação do espaço doméstico com o quintal56. Diferente desta 

segunda tipologia, Iria Gonçalves refere57, ainda, em Lisboa do séc. XV, a casa 

térrea composta por vários módulos ordenados em torno de um pátio dianteiro, 

55 Gonçalves, Iria - Tipologias, Materiais e Técnicas Construtivas na Casa Comum das Cidades do Vale 
do Tejo, em Fins da Idade Média; em Conde, Manuel Sílvio Alves - Construir, Habitar: A Casa Medieval; 
CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»; Braga, 2011, p. 97

56 Embora seja de referir que a verdadeira preocupação estética, com impacto na arquitectura, talvez 
consciente, em relação às fachadas, só acaba por acontecer com o período barroco, como sugere 
Vieira Caldas, João - A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no séc. XVIII; Porto: FAUP Publicações, 
1999, p. 85

57 Gonçalves, Iria; op. cit., p. 98
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em comunicação com o exterior. De acordo com a autora, este modelo, inserido 

numa ordem mediterrânica, e provável descendente da casa rural muçulmana, 

verificava-se, essencialmente, na Mouraria, na periferia saloia, e em Setúbal.

A densificação do quadro urbano, e as restrições espaciais inerentes, condu-

ziram assim à verticalização do edificado, que acentuava à medida que o valor 

do solo aumentava. As casas em dois pisos propunham, então, uma maior in-

timidade do espaço familiar na cidade, ao mesmo tempo que permitiam a sua 

maior plurivalência – caso o morador exercesse algum ofício no âmbito domés-

tico. Desta forma, fundiam-se os espaços, doméstico e profissional, na mesma 

casa: a loja para o ofício, em comunicação com a rua; e o sobrado para a vida 

privada da família. Conforme a profissão que o morador exercia poder-se-iam 

acrescentar à casa, para as traseiras, alguns elementos ou espaços concretos e 

necessários ao seu exercício: assim acontecia, por exemplo, com os fornos, de 

loiça ou de pão.

Em síntese, a casa popular medieval da região de Lisboa era bastante elementar, 

e de poucas aberturas para o exterior. A sua organização interior, quando hori-

zontal, era caracterizada pela compartimentação simples, um sistema de dois 

módulos de divisão única que se sucediam em profundidade – “casa dianteira” e 

“casa de trás”58. A ordem rectangular da sua planta era, no Centro e Sul, menos 

acentuada que no Norte, aproximando-se muitas vezes do quadrado, resultado 

provável da marcada influência muçulmana sobre aquele território. Por sua vez, o 

quintal, nas traseiras, constituía o espaço rural privado dentro da cidade, e servia 

muitas vezes para construir novas moradas quando a procura de habitação na 

cidade o exigisse. As habitações que ai se erguiam, de qualidade inferior à da 

58 De acordo com Iria Gonçalves, «O processo de ampliação da área construída mais praticado nos cen-
tros urbanos do Vale do Tejo na Baixa Idade Média era a adição linear, horizontal, de módulos paralele-
pipédicos (“casa dianteira”, “casa do meio”, “casa de trás”), seguindo um eixo perpendicular à rua »; 
em Gonçalves, Iria; op. cit., p. 107; Por sua vez, Manuel Conde, refere, a propósito da arquitectura 
rural medieval no Médio Tejo, «dois ou três tipos muito elementares e estruturalmente semelhantes, 
abrangiam a maior parte das construções comuns  O mais simples era a casa de um só piso e divisão 
única, ou seja, a “casa”, ou a “casa térrea”  Dele provinham os outros dois tipos fundamentais  Corres-
pondia o segundo tipo: à duplicação horizontal do anterior  Era a casa de piso único de duas divisões: 
a “casa dianteira” e a “casa de dentro”, “câmara” ou celeiro. Quanto ao terceiro tipo, não era mais do 
que a duplicação vertical do primeiro, isto é, a casa de dois pisos e duas divisões: a “casa térrea”, ou 
“loja”, e um “sobrado” »; Conde, Manuel Sílvio Alves - Uma paisagem humanizada: O Médio Tejo nos 
Finais da Idade Média; Lisboa: Patrimónia Histórica, 2000, p. 299
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COZINHA

CASA-DE-FORA QUARTO

ANEXO

Fig. 15. Casas saloias em Sintra. | Fotografia de conjunto.
Fig. 16. Modulação de uma casa saloia em Arneiro dos Marinheiros, SIntra. | Planta. Escala 1:200
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“casa dianteira” beneficiavam, por vezes, de acesso independente. Este tipo de 

habitação corrente reflectia, assim, a economia dos meios, a polivalência dos 

espaços e a permeabilidade entre a arquitectura rural e urbana das classes po-

pulares.

***

A casa saloia parece, então, surgir como um elemento de síntese entre muçul-

manos e cristãos dos arrabaldes de Lisboa. Marcada por uma forte presença 

dos mouros-forros, e por um contexto popular medieval, apresenta característi-

cas muito singulares que a distinguem da casa do Norte e Sul do país.

Morfologicamente, a casa saloia é, então, composta por uma série “casas ele-

mentares”, isto é, módulos, sensivelmente quadrados, que, posicionados de for-

mas diferentes, definem as três tipologias principais da casa, e as suas variantes. 

Ora em piso térreo, ora em dois pisos, a casa compreende, por norma, três a 

quatro divisões: (1) a casa-de-fora, espaço de entrada, e de estar em dias de 

festa, em comunicação com as restantes divisões, e com escada interior de tiro 

(no caso de ter um sobrado); (2) a cozinha, onde se está habitualmente, e onde 

reside uma das excepcionalidades da casa saloia – o forno familiar, integrado 

na lareira, adossado e saliente em relação ao volume da casa, e coroado pela 

chaminé; (3) o quarto, de dormir, muitas vezes o único espaço privado em toda 

a casa.

Segundo João Vieira Caldas, seja numa casa mais abastada ou mais pobre, 

onde quer que esteja a porta de entrada, esta abre, habitualmente, para a “ca-

sa-de-fora”59. Este espaço assim designado, apesar de transversal a todos os 

casos, tem as suas variações dependentes das classes socioeconómicas. É o 

primeiro espaço da casa. Nos casos mais nobres, seria a primeira sala a ser 

pensada e decorada e a última a sofrer das economias. Nas casas saloias, a sua 

dimensão corresponde à de um módulo, tal como todas as restantes divisões. 

É o espaço central, e muitas vezes o único que se pode considerar como sala. 

59 Vieira Caldas, João; op. cit., pp.68-69
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Fig. 17. O forno adossado ao volume de uma casa térrea no Pragal, Almada. | Fotografia de pormenor.
Fig. 18. A casa-de-fora de uma casa saloia na Aldeia de Broas, Sintra. | Fotografia de interior.
Fig. 19. Casa saloia na Aldeia de Broas, Sintra. A mesma cuja casa-de-fora se encontra representada na 

Fig. 18. | Planta. Escala 1:200
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Aqui se recebe quem chega, mas não se está, pois para isso existe a cozinha.

A cozinha, indispensável em qualquer habitação, é, por norma, a sala propria-

mente dita das casas mais pobres. De acordo com o mesmo autor, este espaço 

constitui um dos principais índices tipológicos da habitação das classes baixas. 

Nas casas saloias, a cozinha tem por hábito ser térrea, em comunicação com 

a casa-de-fora. O espaço é caracterizado pela boca do forno, que se encontra 

adossado à casa, pelo exterior. É a zona mais trivial, mais familiar - aí se cozinha, 

se faz o pão, e se tomam regularmente as refeições. Juntamente com a casa-de-

-fora, forma o espaço social da habitação.

Ora, o volume do forno é, então, um dos elementos ilustres deste tipo de casa 

– saloia. A sua estrutura destaca um sistema forno-lareira-chaminé, que parece 

ter sido desenvolvido em áreas onde a combinação de influências do norte e do 

sul tenha sido mais significativa60 – relacionando a tradicional lareira elevada da 

zona mediterrânea, com o característico forno dos países nórdicos. O sistema, 

inserido num dos cantos da cozinha, é composto pelo volume cilíndrico do forno 

que abre a sua boca para o “lar” - o espaço da lareira - elevada e coberta pela 

chaminé.61

Por sua vez, os quartos, sejam no piso superior, quando exista, seja do lado 

oposto à cozinha, quando térrea, são, segundo Joaquim Fontes62, espaços de 

grande investimento decorativo. São lugares de maior privacidade, e talvez por 

isso de maior importância. Estas áreas opõem-se, assim, às zonas sociais da 

casa – tanto pela posição que ocupam, como pelo valor que integram.

No interior da casa, as paredes têm habitualmente pequenos nichos para arru-

mação; e os vãos de janela do sobrado, quando existente, são, muitas vezes, 

enquadrados por um ou dois assentos na espessura da parede – “namoradei-

60 Como é o caso da região saloia e das ilhas da Macaronésia, principalmente no arquipélago dos Aço-
res e Madeira – onde o sistema parece ter uma presença marcante tanto em meio urbano como em 
meio rural.

61 Ver a propósito, Fernandes, José Manuel - Chimney oven complex: Macaranese; em Cambridge Uni-
versity Press (ed.) - Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World; vol. I, Cambridge, 1997, p. 
434.

62 Joaquim Fontes, cit. por Anastácio, Maria Amélia; op. cit., p. 185
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Fig. 20. Casa térrea no Zambujal, Sesimbra. | Fotografia.
Fig. 21. Casa saloia do tipo torreado, em Lourel, Sintra. | Alçado e Planta. Escala 1:200
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ras”. Em regra, conta-se um vão, de porta ou de janela, por divisão, com ex-

cepção da cozinha que tem dois por hábito. A exiguidade das aberturas para o 

exterior define o carácter económico que regula toda a casa. 

Porém, a proximidade de terras argilosas e de pedras calcárias que caracterizam 

a região, e, consequentemente, o exercício de olarias e cantarias em que se 

concentrou uma parte da actividade do saloio, justifica a aplicação de pequenos 

detalhes “mais ricos” na sua própria casa: as molduras dos vãos e os poiais em 

cantarias; as pombinhas e os arrebiques nas extremidades dos telhados, em 

olaria; etc. A respeito da cobertura, é de referir o sanqueado do telhado, em telha 

de canudo, responsável pela curvatura das suas linhas63. Desta forma, a casa 

parece combinar uma estrutura elementar, designadamente popular, mourisca, 

com a singularidade de alguns pormenores mais nobres e artesanais. 

De acordo com estes padrões, o tipo de habitação saloia decompõe-se, essen-

cialmente, em três tipologias: (1) a casa térrea; (2) a casa torreada; (3) a casa 

sobradada. Esta distinção tipológica, mais do que representativa, é sobretudo 

funcional, na medida em que depende das necessidades e condições do pro-

prietário. 

A casa térrea é, por norma, o tipo mais simples - mais comum a sul do Tejo, e 

na transição para o modelo alentejano, ou ribatejano. Os três módulos que a 

estruturam sucedem-se em profundidade, perpendicular ao acesso, transversal. 

Apresenta variações na cobertura, de duas ou quatro águas; e no forno, ados-

sado no topo ou numa das fachadas maiores. Por vezes é ampliada em “L”, por 

acréscimo de um módulo - quarto ou anexo64. As suas variações surgem muitas 

vezes como transição para a casa do Sul. 

A casa torreada, é, pela sua singularidade, a mais célebre das três tipologias. É 

formalmente composta por um primeiro volume, torreado, de aparência cúbica, 

com dois pisos e quatro águas, anexo a um segundo volume, térreo, e que cor-

63 «A cobertura tem sempre o sanqueado tão particular das casas portuguesas que dá ao telhado a sua 
característica linha espraiada e doce como a lona de qualquer tenda » Raul Lino, cit. por Fernandes, 
José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 36

64 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes, op. cit., p. 41
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Fig. 22. Casa saloia de tipo sobradado, em Arneiro dos Marinheiros, Sintra. | Alçado e Planta. Escala 
1:200

Fig. 23. O forno visto do interior da cozinha de uma casa torreada em Arneiro dos Marinheiros. | Fotogra-
fia de interior.
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responde, frequentemente, à cozinha. A sua estrutura combinada de dois corpos 

relaciona-a facilmente com a “casa-torre”65, e com a caaba66, mediando-a entre a 

casa do Sul, térrea, e do Norte, em dois pisos. Apresenta variações na cobertura 

do segundo volume, com duas ou três águas, ou com o prolongamento de uma 

das águas do primeiro volume, albergando uma arrecadação ou um pequeno 

quarto no esconso. Forno, cozinha e “torre”, funcionam, aqui, de certa forma, 

como volumes independentes.

A casa sobradada, mais qualificada económica e socialmente, é composta por 

um único volume alongado de quatro águas, correspondente à união de dois 

volumes torreados. As suas variações têm a ver com o número de vãos no lado 

maior, entre dois e quatro - dependente do número de compartimentos no inte-

rior – e com a cozinha, que tanto pode integrar o corpo principal, como estar ane-

xa a este. Por ter dois pisos permite uma maior flexibilidade na sua implantação, 

podendo dar-se o caso de se apresentar em desnível, revelando apenas o piso 

superior num dos alçados. Uma vez que é, das três, a tipologia que denota, pela 

sua dimensão, uma maior capacidade financeira, surge muitas vezes rematada 

com duplo beiral. É através desta tipologia que a casa saloia se vai descaracte-

rizando à medida que se afasta do seu núcleo duro de implantação, perdendo 

a sua expressão para modelos de transição com arquétipos mais estremenhos, 

como é a casa gandaresa, ou ribatejana.

Daqui resulta um modelo de habitação, genérico, de transição entre a casa do 

Norte e do Sul67. Ainda que este se aproxime mais da casa do Sul, pelo seu ca-

65 De acordo com José Manuel Fernandes, «a tradição das construções com torres militares que as 
comunidades da Reconquista trouxeram certamente para o Sul (e que Carlos de Azevedo admite ter 
influenciado a arquitectura com o aproximar da época manuelina) pode ter criado uma nova tradição 
vernácula e ter lançado modelos que de forma simplificada foram copiados pela população moçárabe 
dos arredores, dominada politicamente e sofrendo natural influência dos invasores (…)»; Fernandes, 
José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes, op. cit., p. 30

66 Conforme referido anteriormente, a “caaba” é o edifício cúbico e sagrado da cultura muçulmana, 
destino das inúmeras peregrinações religiosas a Meca. Ora, segundo José Manuel Fernandes, «se 
a “cuba” alentejana, também de planta quadrada encimada por cobertura semiesférica, é um edifício 
mortuário que recorda a “caaba” (possível referência original), se um corpo formalmente idêntico mar-
ca o espaço sagrado do Espichel ou da Nazaré (…) é possível aventar idêntica hipótese para explicar 
o espaço, a um tempo sagrado e doméstico, do habitat saloio»; Fernandes, José Manuel; e Janeiro, 
Maria de Lurdes, op. cit., p. 31

67 «A casa do Sul caracteriza-se tanto pela forma mais simples como pela função mais especializada: 
construção de um só piso, destinada apenas à habitação  No litoral da Beira e no vale baixo do Monde-
go, para Oeste, nos planos de Castelo Branco e do Alto Alentejo, por Leste, a transição faz-se por uma 
casa de andar, mas com escada interior de madeira, que já não resguarda gados, fenos ou palha»; 
Orlando Ribeiro cit. por Vieira Caldas, João; op. cit., p. 114
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rácter mediterrânico – rebocada e caiada, coberta de telhas, de uso exclusivo à 

habitação, deixando para construções anexas os animais e as alfaias agrícolas, 

as adegas, etc68. De um modo geral, em qualquer uma das três tipologias, a 

casa destaca-se pelo carácter independente da construção, seja na forma de 

implantação, seja na sua organização interna - um sentido autónomo, isolado e 

afirmativo69 que caracteriza a própria arquitectura.

Neste âmbito, a casa saloia apresenta-se como um arquétipo popular de síntese 

da história da região de Lisboa, desenvolvido através de um lento processo de 

aculturação, paralelo à cidade, e, por isso, transversal aos estilos de época.

No fim da Idade Média uma época nova começa, que “mudará o futuro do mun-

do” (Henri Pirenne)70. Orientadas pelo Infante D. Henrique, são feitas as primeiras 

expedições marítimas, e dão-se os primeiros passos de uma expansão portu-

guesa – a descoberta dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Exploradas e 

ocupadas entre os séculos XV e XVI, estas ilhas são, segundo Orlando Ribeiro, 

uma réplica da fisionomia humana de Portugal numa paisagem física que o Con-

tinente desconhece71. 

Devido ao aspecto pouco convidativo, de declives acentuados e grande densi-

dade vegetal, a sua ocupação foi sendo gradual, ilha a ilha, assente na cultura de 

alguns cereais mais importantes, nomeadamente o trigo72. Porto Santo na Ma-

deira e Santa Maria nos Açores foram as primeiras ilhas a serem descobertas e 

ocupadas. De acordo com Carlos Alberto Medeiros, as primeiras migrações para 

68 Vieira Caldas, João; op. cit., p. 105
69 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 28
70 Ribeiro, Orlando - Aspectos e Problemas da Expansão Portuguesa; Junta de Investigações do Ultra-

mar, CEG - Centro de Estudos Políticos e Sociais, Lisboa, 1962, p. 35
71 Ibidem.
72 Devido à carência de trigo que se fazia sentir no Reino, e que obrigava à importação, este cereal «terá 

sido introduzido [nas ilhas] (…) com a simples finalidade de assegurar a subsistência dos primeiros 
habitantes; depois, como esta cultura se deu admiravelmente, ela terá sido impulsionada com vista à 
exportação, passando a constituir, assim, um dos motores do povoamento». Contudo, este aspecto 
não é aplicável nem a Cabo Verde, nem a S. Tomé e Príncipe, devido ao seu clima tropical, pouco fa-
vorável a esta cultura. Medeiros, Carlos Alberto - Acerca da Ocupação Humana das Ilhas Portuguesas 
do Atlântico; publicado em CEG; Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia; nº 7, 1969, p.98
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Fig. 24. Casa sobradada no Faial, Madeira. | Fotografia.
Fig. 25. Casa de aparência torreada numa rua na ilha de La Palma, Canárias. | Fotografia.
Fig. 26. Casa de aparência torreada na ilha de Santa Maria, Açores. | Fotografia.
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as ilhas terão tido origem no Algarve, onde residia o Infante, e dai, progressiva-

mente para o Norte, à medida que o povoamento ia sendo feito. Assim, do Sul 

terão partido as gentes para as primeiras ilhas - Porto Santo na Madeira, Santa 

Maria e São Miguel nos Açores, e, possivelmente, também para Cabo Verde73. 

A partir do séc. XVI, o movimento migratório para as ilhas foi tendo origem no 

Norte, onde havia maior densidade populacional e, consequentemente, maior 

número de famílias ilustres, interessadas em protagonizar algumas explorações 

- neste âmbito destaca-se a ilha da Madeira, que foi, até época tardia do séc. XVI, 

a pérola das nossas ilhas74. 

Segundo alguns autores - como Carlos Alberto Medeiros e Orlando Ribeiro75 - o 

processo de povoamento dos arquipélagos portugueses terá contribuído para 

a polarização de diferentes meios culturais na fisionomia das ilhas, conforme a 

origem dos movimentos migratórios – influenciando, dessa forma, a sua arqui-

tectura doméstica. A Madeira, por exemplo, segundo Orlando Ribeiro, dado o 

seu prestígio em finais do séc. XVI, terá recebido mais contingentes do Norte que 

do Sul – factor que explicará a sobreposição de marcas do Noroeste, no arranjo 

das casas, na disposição dos campos76, sobre as mediterrânicas, primitivas, das 

quais sobrevive, ainda, a mó de braço.

Neste sentido, poder-se-iam destacar as pequenas casas térreas de Santa Ma-

ria, muito ao jeito do Sul algarvio; ou as tradicionais casas nortenhas de loja e 

sobrado, e pedra à vista, no Pico; ou ainda as relações entre a ilha do Corvo e 

Trás-os-Montes. De um modo geral, sofrendo mais ou menos influências poste-

riores, físicas ou culturais, foram sobretudo elementos da civilização rural portu-

guesa que se deslocaram para as ilhas77. Ainda que estas relações, tão lineares, 

possam ser comprovadas por algumas semelhanças, formais ou elementares, 

não são, contudo, coerentes na sua representatividade. Se por um lado, alguns 

aspectos formais, ou gerais, no assentamento das povoações, poderão ser con-

73 Cronologicamente, por arquipélagos: Madeira (1422); Açores (1439); Cabo Verde (1462); São Tomé e 
Príncipe (1485).

74 Ribeiro, Orlando; op. cit., p. 25
75 Ribeiro, Orlando; op. cit.;Medeiros, Carlos Alberto; op. cit.
76 Ribeiro, Orlando; op. cit., p. 25
77 Medeiros, Carlos Alberto; op. cit., p. 107
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Fig. 27. Casa açoriana do tipo linear ou alongado | Esquema. Escala 1:200
Fig. 28. Casa açoriana do tipo integrado ou dobrado na ilha de Santa Maria, Açores | Alçado e Planta. 

Escala 1:200
Fig. 29. Casa açoriana do tipo linear ou alongado na ilha de Santa Maria, Açores | Fotografia.
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traditórios nas suas relações com o continente78, por outro, a falta de documen-

tação não permite verificar os movimentos migratórios na origem do povoamento 

das ilhas.

Ora, neste contexto, e apesar dos aspectos que as possam distinguir, note-se 

a existência de várias habitações muito semelhantes à casa saloia, tanto for-

mal como tipologicamente, nos três arquipélagos do Norte Atlântico79 – Madeira, 

Açores e Canárias. No entanto, destaque-se uma maior coerência da represen-

tação desta casa nas primeiras ilhas dos Açores - em Santa Maria80, onde essas 

tipologias surgem mais frequentemente, e em S. Miguel, já com alguma raridade 

- sobre as quais se incidirá a presente dissertação.

***

Nos Açores, o carácter individual e autónomo das habitações, evidente na dis-

persão do povoamento das primeiras soluções, é confirmado pela existência, 

em todas as casas, de um forno familiar. Porém, é na organização interna, na 

composição formal, no modo como se articula com a cozinha, na chaminé, no 

tipo de acabamentos, etc., que as casas se distinguem de ilha para ilha, e mes-

mo dentro da própria ilha. Assim, no processo de caracterização das ilhas, con-

siderem-se as relações de influência entre ilhas vizinhas81, e entre o continente, 

por meio de emigrantes.

De um modo geral, a casa popular açoriana pode ser classificada em três gran-

des grupos, quanto à sua organização interna e à posição que a cozinha integra 

na casa: (1) a casa dissociada da cozinha, seja totalmente separada ou unida 

por um telheiro; (2) a casa linear, em que os espaços se sucedem em linha, ou 

78 Como é o caso de Santa Maria, nos Açores, que, pelo seu assentamento disperso, tanto se pode 
relacionar com o Minho, ou com a região saloia, como pode ter semelhanças formais com a casa do 
Sul algarvio.

79 Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit.
80 «Na verdade, o único tipo de casa continental reproduzido no território açoriano com as mesmas 

características tipológicas e formais corresponde à casa torreada saloia dos arredores de Lisboa 
que surge exclusivamente em Santa Maria»; Ordem dos Arquitectos (ed.) - Arquitectura Popular dos 
Açores; Lisboa, 2000, p. 26

81 A exemplo disto veja-se, por exemplo, a ilha de São Miguel, onde «a povoação “velha” corresponde 
à área da primeira fixação das gentes na ilha e, curiosamente, é também um dos locais de litoral abri-
gado mais próximo de terra mariense, como que a querer garantir uma protecção com a vizinhança da 
única ilha então conhecida »; Idem, p. 88
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Fig. 30. Analogia entre uma casa açoriana “mais antiga”, em Vila do Porto, Santa Maria (A) e uma casa 
saloia, torreada, em Sintra (B). | Planta e Alçado. Escala 1:200
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em “L”, e a cozinha ocupa sempre um dos topos; (3) a casa integrada, de volu-

me único e forno saliente, geralmente simétrica na composição do espaço e da 

fachada, e dobrada - com divisões para a frente e para trás. 

No caso de Santa Maria, as casas rurais pertencem, geralmente, ao tipo de casa 

integrada, e destaca-se pelos telhados de quatro águas, pelos cantos sem bei-

ra82, pela caiação das casas e dos telhões nas arestas das coberturas, e pelas 

faixas de cor nos cunhais e molduras dos vãos83. 

Porém, e à excepção das demais, a casa denominada por “mais antiga” en-

quadra-se numa lógica paralela. Esta tipologia, talvez aparentada das primeiras 

soluções construtivas, é composta por um volume principal, normalmente de 

loja e sobrado, onde se encosta um outro, térreo, que integra a cozinha e o forno 

familiar, saliente - segundo o sistema forno-lareira-chaminé, comum também na 

Terceira, e na Graciosa. Por sua vez, a chaminé - também designada por “mais 

antiga” - é larga, atarracada e maciça.

É, portanto, nestas “casas mais antigas” que a semelhança com as tradicionais 

casas da região saloia surge de forma muito clara. Entre elas, a casa torreada 

parece constituir a tipologia de referência84. Para além da semelhança entre vo-

lumes, destaque-se a proporção quadrada e o tipo de assentamento, isolado 

e afirmativo em relação à envolvente, que tanto caracteriza a casa saloia, e lhe 

confere uma personalidade tão vincada85.

Tal como a casa saloia, as casas “mais antigas” de Santa Maria são compos-

tas por uma compartimentação modulada, aproximadamente quadrada86. Em 

qualquer um dos casos, a cada divisão, ou pequeno conjunto de divisões, cor-

responde um telhado de quatro águas. No entanto, as obras de conservação 

de algumas casas em Santa Maria conduziram à simplificação das coberturas, 

82 O encontro de dois beirais, perpendiculares, é feito sem o habitual telhão de remate, no vértice «(ex-
cepção feita para as casas de quinta que apresentam “pombinhas”)»; Idem, p. 52

83 Originalmente só em almagre – a cor vermelha produzida na ilha.
84 Encontrando-se também alguns exemplares no arquipélago da Madeira e das Canárias, embora com 

marcas mais visíveis de outras culturas.
85 Ordem dos Arquitectos; op. cit., p. 54
86 Cf. Anexo II.
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Fig. 31. Duas casas do tipo “mais antigo” em Vila do Porto. | Alçado e Planta. Escala 1:200
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tornando-as maiores e continuas. Neste sentido, também o sistema forno-larei-

ra-chaminé, comum nas duas regiões87, parece reforçar a relação entre ambas 

as casas – mais ligadas à terra que à vizinhança88.

Embora implantada em terrenos mais acidentados, como é o caso de Alma-

greira, esta casa, “saloia-mariense”, resiste com mais frequência nas freguesias 

de Vila do Porto e Anjos, onde a topografia – menos agreste em Santa Maria e 

São Miguel que nas restantes ilhas – se assemelha mais aos terrenos áridos da 

região saloia. Em Vila do Porto, estas casas, quando inseridas em meio urbano 

são dispostas em sequência ao longo das ruas.

Por outro lado, a ilha de São Miguel, descoberta logo a seguir, ainda que apre-

sente já um tipo de casa mais próprio, esta parece poder assemelhar-se igual-

mente com a casa saloia em certos aspectos.

Embora não seja possível afirmar a transposição directa do modelo saloio para 

estas ilhas, é, contudo, legítimo, aventar a hipótese de estas se inserirem numa 

mesma área de influência.

Num sentido evolutivo, a fim de acompanhar a expressão industrial da Europa, 

e recompor a precariedade económica da região de Lisboa, a cidade alarga as 

suas fronteiras em 185289, e, novamente, em 1880. Esta medida dava, então, 

continuidade a um processo de urbanização e industrialização da região. A in-

tenção seria, acima de tudo, o alargamento da área de tributação fiscal – pela 

87 Sendo, no continente, restrito à região saloia. 
88 Ordem dos Arquitectos; op. cit., p. 55
89 Esta primeira medida de alargamento da cidade, extingue o Termo de Lisboa. A nova estrada da 

circunvalação de 1852, terminada em 1857, e fruto deste alargamento, ligava Alcântara, Prazeres, 
Campolide, S. Sebastião da Pedreira, Arco do Cego, Arroios, Penha de França, Cruz da Pedra e Santa 
Apolónia (onde ainda não existia estação).
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Fig. 32. O desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa entre 1600 e 1950. | Planta esquemática. s.e.
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inclusão de novas localidades e aumento do número de contribuintes. Mais do 

que uma expansão, é uma medida de crescimento da economia da cidade.

É a política de regeneração90, a responsável pelos primeiros passos de uma 

expansão que irá constituir a base do desenvolvimento industrial e comercial da 

cidade, no primeiro quartel da segunda metade do século XIX.

Ora, se, por um lado, é na década de 50 que se estabelecem algumas medidas 

importantes para a industrialização da cidade, como foram as obras do porto de 

Lisboa e a introdução de uma estrutura ferroviária91, por outro, é a partir da déca-

da de 60 que o desenvolvimento da cidade se torna mais significativo.

A partir de então, a cidade começa a ser pensada como centro nacional. O 

desenvolvimento dos caminhos-de-ferro conduz à implantação de unidades in-

dustriais e, em função do papel agregador destas unidades na cidade, serve, 

originalmente, as áreas mais comerciais da cidade - que rapidamente se tornam 

industriais92. Note-se, pois, que estas áreas comerciais, salvo Santa Isabel e as 

Amoreiras, se desenvolvem em grande proximidade e dependência com a zona 

ribeirinha93 – o que releva a importância do porto de Lisboa, e as tentativas da 

sua modernização. É neste contexto que surgem as primeiras indústrias, nas 

imediações do porto, de Santa Apolónia a Alcântara94, acompanhando a loca-

lização do comércio, escritórios, armazéns e vivificando a função do centro da 

cidade95 - Beato, Xabregas, Marvila96.

A industrialização desenvolve-se, então, com base em trocas comerciais, es-

tabelecendo Lisboa como centro de importações e exportações – aspecto que 

90 Onde se destaca o papel de Fontes Pereira de Melo.
91 Inauguração da linha Lisboa-Carregado em 1856, e inauguração da estação de Santa Apolónia em 

1865.
92 «Esse caminho-de-ferro, partindo provavelmente da linha de leste pelo vale de chelas, seguirá pelo 

Campo Pequeno, Rego e Sete Rios, indo embeber-se no vale de Alcântara e comunicar com a faixa 
marginal do Tejo, abrangendo assim todo o circuito da cidade e pondo-a em rápida comunicação entre 
si e os seus arredores e com todo o país pelas linhas que a ela ligam»; Madeira Rodrigues, Maria João; 
op. cit., pp.17-18

93 Importante canal de tráfego marítimo, e logo, de grandes trocas comerciais.
94 Alcântara, sita numa zona ribeirinha, poder-se-ia considerar já como uma “zona pré-industrial” desde 

a implantação da fábrica da pólvora seca, no séc. XVIII, e da fábrica de curtumes, em 1810.
95 Madeira Rodrigues, Maria João; op. cit., p. 19
96 As fábricas inserem-se numa indústria de produtos para consumo final, ligados directamente ao con-

sumidor.
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parece coincidir com a sua vocação histórica. Neste sentido, a área Lisboa, não 

apresentando características de oposição entre uma cidade industrial e uma ci-

dade comercial, constitui um composto destas duas tipologias.

Deste progresso resulta um maior afluxo populacional para Lisboa, e consequen-

temente um forte aumento demográfico. Se até então a população da cidade se 

concentrava no centro – nos bairros antigos e zonas ribeirinhas – as novas redes 

de transportes e de electricidade - do telégrafo e da iluminação pública -  permi-

tem a expansão para outras áreas da cidade. Este aumento demográfico, mais 

evidente a partir de 1864, resultando numa densificação das áreas urbanas, pro-

voca, um alargamento das mesmas, e uma reorganização dos espaços. Torna-

-se necessário que a cidade corresponda a este crescimento populacional, em 

serviços e habitação – sendo a classe baixa, operária, a que chegava à cidade 

em maior quantidade, em busca de trabalho e melhores condições de vida. A 

cidade via-se obrigada a crescer em área através da inclusão das periferias nos 

novos limites da cidade.

Assim, é a legislação promulgada entre 1862 e 1864, o factor determinante para 

o crescimento da cidade de Lisboa, na medida em que constitui os primeiros 

decretos de lei assentes numa ideia de organização territorial. Entre os vários 

artigos, destaque-se o 34º e o 49º do decreto de 31 de Dezembro de 1864, onde 

se lê igualmente:

«O Governo mandará imediatamente proceder a um plano geral dos 
melhoramentos da capital, atendendo nele ao das ruas, praças, jardins e 
edificações existentes e à construção e abertura de novas ruas, praças, 
jardins e edificações, com as condições de higiene, decoração, como do 
alojamento e livre trânsito de publico  (…)»  

«O plano de que trata este decreto pode ser executado: 1 – pelo governo, 
precedendo autorização legislativa ou pela camara municipal nos termos do 
código de administrativo; 2 – por empresas precedendo contratos com o 
governo e aprovado pelas cortes; 3 – por particulares, empresas, sociedades 
ou companhias que edifiquem em terrenos seus».97

Esta nova legislação, considerando a falta de disponibilidade financeira do Go-

97 Madeira Rodrigues, Maria João; op. cit., pp. 30-31.
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verno, conduz ao fomento da iniciativa privada, particular ou colectiva, que, por 

sua vez, determinará a autoprogramação de algumas áreas da cidade. Logo, 

tal como na Europa, a expansão é influenciada pela estrutura de classes domi-

nante. No caso de Lisboa, esta iniciativa privada pertencia a uma burguesia em 

ascensão, com fortes aspirações políticas, e às várias companhias construtoras 

que começavam a surgir.

Por outro lado, as preocupações em causa, assentes na qualidade das constru-

ções, não revelavam o problema central – a falta de habitações para a popula-

ção crescente, acima de tudo operária, cuja existência dependia, nos finais da 

década de 60, da localização progressiva de fábricas. Os novos bairros que se 

erguiam – Campo de Ourique, Estefânia, etc. – economicamente pouco acessí-

veis, eram ocupados pela classe média, e não respondiam à procura de habita-

ção das camadas operárias. De um modo geral, e uma vez que a área oficial da 

cidade não correspondia à área urbanizada - evidenciando um “descampado” 

entre o centro e os novos limites - facilitava-se a urbanização de zonas resi-

denciais longe do centro, mais acessíveis para uma população de baixos rendi-

mentos, mas onde o peso das deslocações para o local de trabalho se tornava 

pouco sustentável – aspecto que, por sua vez, parece originar os diferentes tipos 

de habitação operária que surgem, no Porto e em Lisboa, no sentido de resolver 

uma necessidade de alojamento no centro da cidade.

No que respeita à arquitectura, este contexto industrial, a racionalidade econó-

mica e o incentivo à iniciativa privada conduzem a uma racionalização das áreas 

urbanas e, logo, a uma utilização do solo urbano como objecto de especulação. 

O objectivo era alojar o maior número de operários pelo menor custo. E, para 

tal, ignoravam-se quaisquer regras estéticas ou morais que pudessem impedir 

o proprietário de um lucro maior. Neste sentido, a arquitectura passa a ter uma 

conotação estritamente utilitária, admitindo apenas em alguns casos a perma-

nência de certos valores tradicionais, eruditos ou vernáculos.
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Fig. 33. A cidade de Lisboa do período industrial. | Planta esquemática. Escala 1:50 000
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Com o alargamento dos limites da cidade, a introdução de uma rede de trans-

portes, e a fixação de unidades industriais na área de Lisboa, a atracção de um 

tipo de população de baixos rendimentos para a cidade passa a ser uma cons-

tante. Motivada pela necessidade de mão-de-obra operária, esta via na cidade 

uma oportunidade de melhores condições de vida – aspecto que conduz, então, 

ao boom demográfico na segunda metade do séc. XIX, ao qual a cidade não 

consegue dar resposta. Assim, em 1890, a população ligada à indústria tem o 

índice mais alto nos quatro bairros administrativos de Lisboa98. 

Neste contexto, e à medida que vão chegando à cidade, estas populações vão-

-se acomodando como podem, ora em bairros antigos, ora casas abandonadas, 

ora improvisando habitações, em palácios, claustros e pequenos logradouros 

desocupados – sempre mediante o pagamento de uma renda. A regra é a pro-

ximidade com o local de trabalho. Os proprietários mais dinâmicos mandam 

construir pequenos alojamentos, nas traseiras das suas casas ou em edifícios 

religiosos ou nobres, adquiridos em hasta pública, e alugados, quarto a quarto. 

Desta ocupação desregrada nasce o primeiro tipo, mais frequente, de habitação 

operária em Lisboa – o “pátio”. 

Porém, questionando a salubridade destes lugares, é feito um inquérito industrial 

em 1881, que analisa e identifica todas as condições precárias em que se inse-

riam as classes trabalhadoras. O resultado colocava em risco alargado, tanto 

as famílias que aí habitavam como a população da cidade, pela propagação de 

doenças e bactérias. Dada a incapacidade económica desta camada da popu-

lação para suportar os custos de um alojamento mais digno, era necessária a 

intervenção do Estado ou de associações sem fins lucrativos. No entanto, fosse 

pela falta de capital do Estado, fosse pela inexistência de apoios que viabilizas-

sem a intervenção dessas associações, nenhuma destas entidades podia resol-

ver o problema. 

98 Madeira Rodrigues, Maria João; op. cit., p. 38
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Fig. 34. Reconstituição de casas do período islâmico em Silves, por Rosa e Mário Varela Gomes. | Mod-
elo tridimensional.
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Neste panorama, pós-inquérito, é promulgada uma lei que isenta as novas cons-

truções do pagamento do imposto predial – promovendo, novamente, a iniciativa 

privada, mas desta vez no sentido de melhorar as condições da habitação ope-

rária. A ideia seria incentivar a economia, utilidade e salubridade dos espaços. A 

questão da casa barata e salubre torna-se, assim, em poucas décadas, um tema 

da actualidade nacional99.

Em consequência destas novas premissas, e respondendo da melhor forma ao 

problema – agrupar trabalhadores e oferecer uma habitação digna e salubre – 

surge um segundo tipo de habitação operária em Lisboa – a “vila” - económica, 

simples - logo, colectiva – baseada numa repetição de módulos, e altamente 

especializada quanto à sua função.

***

O “pátio”, que constitui a primeira forma de resolver a habitação operária em 

Lisboa, é, de um modo geral, o espaço delimitado que serve a entrada de uma 

ou mais casas. A relação deste elemento com a cidade de Lisboa parece poder 

remontar ao séc. XII, ainda antes da Reconquista, no tempo da ocupação mu-

çulmana. 

Os pátios começam, então, por surgir em Lisboa na arquitectura árabe - como 

espaços íntimos, que, de certa forma, reflectem a própria religião e modo de ha-

bitar muçulmano. As fachadas das casas são despojadas porque a atenção se 

volta para o interior destes espaços, onde reside toda a riqueza, material e espi-

ritual. São pequenos mundos particulares, familiares, de carácter comunitário100. 

Neste sentido, o pátio onde se insere a casa medieval corrente, pós-reconquista, 

não é senão a continuação de um modelo existente, produto de uma cultura 

99 Teotónio Pereira, Nuno - Pátios e Vilas de Lisboa, 1870-1950: A Promoção Privada do Alojamento Ope-
rário; em Teotónio Pereira, Nuno - Escritos (1947-1996, selecção); Porto: FAUP Publicações, 1996, p. 
165

100 «(   ) os pátios na cidade árabe, eram pequenos mundos familiares, construídos para uma sociedade 
com um carácter comunitário, de forte cariz mediterrânico. Provavelmente, a existência de um clima 
solarengo ajudou a determinar e a definir recintos fechados voltados de costas para a luz e para o calor, 
idênticos aos pátios que encontramos na Andaluzia, em Itália, na Grécia e no Norte de África, embora o 
nosso pátio tenha desenvolvido características peculiares próprias  Mundo semipúblico, característica 
que perdurou até aos nossos dias, o pátio convidava ao recolhimento e ao descanso, fazendo esque-
cer a confusão da cidade »; Leite, Ana Cristina; e Vilhena, João Francisco - Pátios de Lisboa: Aldeia 
entre Muros. Lisboa: Gradiva Publicações, 1991, p. 11
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mourisca, e adaptado a uma cultura cristã, medieval.

Contudo, é na transição para o séc. XVI que estes espaços sofrem uma maior 

alteração, essencialmente social. O aumento da população da cidade, talvez 

associado aos descobrimentos, conduz ao alojamento de uma série de famílias 

das classes mais baixas em modestas habitações construídas nesses pátios 

- diminuindo as condições de habitabilidade e aumentando o significado po-

bre destes espaços, que se viria a agravar com o tempo. Desta ocupação, não 

ordenada, resultam alguns novos pátios em edifícios apalaçados, a mando do 

proprietário – que geralmente dava o nome ao pátio, como é o caso do Pátio das 

Flamengas ou do Pátio de D. Fradique, já do séc. XVII, ou mesmo do Pátio do 

Carrasco, erguido nas cavalariças do Palácio do Conde Andeiro. Assim se perde 

o significado mais nobre e ideológico dos pátios árabes, em favor de uma cono-

tação social popular. O pátio de Lisboa passa, então, a ser um elemento urbano 

de repetição, de habitação popular, que se vai multiplicando no seguimento dos 

séc. XVII e XVIII101.

Quadrangulares, rectangulares, em forma de “U”, de “T”, de “L”, ou mesmo disfor-

mes, estes espaços, construídos muitas vezes por intuição, espontânea, nos lo-

gradouros dos edifícios, apartados do traçado urbano e oferecendo uma grande 

privacidade, produziam um efeito segregacionista. A sua tipologia, dependente 

da área urbana, da data, e da envolvente, era irregular e diversificada, baseada 

no conhecimento empírico. Porém, é no conjunto que os pátios se distinguem, 

pelo carácter intimista e “ruralizante”, pelo modo de vida, pela atmosfera que a 

própria arquitectura, irregular e diversa, agarrando-se a elementos comuns, lhe 

confere – o acesso recatado, o pátio propriamente dito, para onde se voltam 

todas as habitações, o baixo número de pisos, os elementos colectivos, como é 

o tanque, etc. Em suma, o pátio mostra ser, cada vez mais, uma pequena aldeia 

(…)102.

101 Pátio 9, Pátio Magalhães Coutinho, Pátio da Rita Murteira, Pátio do Prudêncio, Pátio do Salema, Pátio 
Zé Pincel, Pátio do Colégio, Pátio das Damas, Pátio do Beirão, Pátio da Bica do Desterro, Pátio das 
Carvalhas, Pátio das Comendadeiras de Santos, Pátio do Fiúza, Pátio do Marialva, etc. 

102 Leite, Ana Cristina; e Vilhena, João Francisco; op. cit., p. 15
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Fig. 35. Pátio do Carrasco, Alfama, Lisboa. | Ilustração.
Fig. 36. Pátio do Gil em 1904 - onde nasceu Alexandre Herculano, Lisboa. | Fotografia.
Fig. 37. Pátio de D. Fradique em 1915, Lisboa. | Fotografia.
Fig. 38. Pátio Novo em 2014, Lisboa. | Fotografia.
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Desta forma, com os primeiros passos do período industrial, e um considerável 

aumento demográfico da cidade de Lisboa, no séc. XIX, os pátios surgem, natu-

ralmente, como resposta óbvia para o alojamento das classes trabalhadoras que 

chegavam à cidade. E se estes não tinham habitações suficientes, construíam-

-se outros, com áreas mais reduzidas mas em maior número103 - nestes casos 

de construção de raiz, a tipologia dos fogos não diferia muito da das posteriores 

“vilas” que se viriam a construir. 

Este crescimento populacional, sem medida, conduz, então a uma nova redu-

ção das condições de habitabilidade destas “pequenas aldeias”, a fim de alojar 

o maior número de trabalhadores, sem prejuízo nas receitas dos proprietários. 

Os pátios, aumentando a sua conotação popular, passavam a ter um significa-

do económico, de especulação para os proprietários – onde se “amontoavam” 

habitações pequenas, em condições muito precárias, mas que, aos olhos do 

Estado, iam resolvendo a necessidade de alojamento “de forma eficaz”.

Um pátio, na acepção do que se trata, (…) consiste fundamentalmente numa 
espécie de corredor lajeado ou térreo (rua pouco larga e pequena), ora em 
linha recta, ora em linha quebrada para o qual deita, de um lado ou dos 
dois, uma fila de casas de andar baixo (…) dispostas à maneira de celas 
de um convento  O corredor forma no essencial o pátio, inicia-se à beira 
da via pública (…) onde pode ter um portal (…); fica em geral sem saída 
pela extremidade ou porta, e nisto se assemelha ao beco, diferenciando-
se em que o beco se integra no arruamento da cidade, recebendo cada 
morada seu número, enquanto que o pátio constitui propriedade particular, 
construído (…) para se alugar a várias pessoas 104

De um modo geral, esta primeira forma de habitação operária, de tipologia muito 

diversificada, dependente do aproveitamento de espaços pré-existentes, não é 

mais do que o seguimento de uma tendência urbana, e cultural105, de resolver 

a necessidade de habitação subsequente dos vários surtos demográficos da 

história da cidade.

103 «A par de pátios de curtas dimensões não faltavam pátios amplos, como o do Biagi ou Biaggi, nome 
do primitivo dono ou fundador, (   ) este último pátio é um dos maiores de Lisboa: principia na Rua das 
Amoreiras, nº73, por uma escadaria, e termina na travessa, antigo bêco, do Barbosa (...). Existem lá 
dentro várias ruas, anónimas, dois largos, uma taberna (indispensável!), e um lugar de hortaliça. Quasi 
um bairro »; Leite de Vasconcelos, José; op. cit., vol. II; p. 322

104 Idem, p. 320
105 Na medida em que descende de uma aculturação coeva da reconquista da cidade de Lisboa.
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Fig. 39. Um exemplo de vila operária - a Vila Elvira, em Lisboa. | Alçados e Plantas. Escala 1:500
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***

As “vilas”, por sua vez, constituindo uma forma posterior de resolver a habita-

ção operária em Lisboa, representam, por isso, uma espécie de evolução dos 

“pátios” - assentando em novos princípios de construção, próprios do desen-

volvimento industrial que as origina. Estas surgem, então, numa demanda pela 

salubrização da habitação operária106, e nesse sentido, constituem uma solução 

mais racional e coerente de alojamento.

A sua construção, baseada numa composição modular, define uma estrutura 

autónoma dentro da cidade – um espaço de transição entre a habitação rural e 

urbana. Dependendo do tipo de operário, ou do proprietário, as vilas eram mais 

ou menos decoradas, ou integradas no tecido urbano. Contudo, e de um modo 

geral, estas, tal como os pátios, ou as ilhas do Porto, situavam-se à margem dos 

arruamentos, no interior dos quarteirões - embora as ilhas se distingam pela sua 

tipologia mais definida e menos variada em relação aos pátios107.

As vilas, porém, parecem descender de um tipo de habitação bifamiliar – cons-

truções térreas, com dois fogos de pequenas dimensões - frequente nos bairros 

da periferia, e possivelmente nos bairros mais antigos da cidade, sobre os quais 

se ergueram novos pisos devido ao crescimento da população. Este modelo 

de agregação - aplicado em alguns pátios construídos de raiz - uma vez flexível 

na sua reprodução, logo evolui para as bandas de habitação que principiam a 

construção das vilas, nas últimas décadas do séc. XIX.

Assim, as vilas distinguem-se das restantes soluções pelo próprio conceito que 

lhe dá forma – edificações multifamiliares destinadas exclusivamente à habitação 

de famílias operárias, e de baixos rendimentos. Por outro lado, é a associação 

deste conceito à arquitectura que torna este modelo de habitação tão singular e 

eficaz. A autonomia e flexibilidade de que dispõe, permitindo a sua multiplicação 

106 «Em 16 de Maio de 1884 o Sr  Fuschini apresentava na Câmara dos Deputados um projecto de lei vi-
sando «a construção de casas económicas destinadas para habitação das classes pobres»»; Gonçal-
ves, Fernando - A Mitologia da Habitação «Social»: O Caso Português; publicado em Cidade/Campo: 
Cadernos da Habitação do Território, nº1 (Fev. 1978); Lisboa: Ulmeiro, 1978, p. 21 

107 Ver a propósito Teixeira, Manuel C. - Habitação popular na cidade oitocentista: As ilhas do Porto; Lis-
boa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta Nacional de Investigação Ciêntifica e Tecnológica; 1996.



106

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA

Fig. 40. Fachada posterior da Vila Flamiano, Lisboa - do interior do pátio. | Fotografia.
Fig. 41. Vila Bagatela, Lisboa. | Fotografia.
Fig. 42. A introdução de novas soluções metálicas. A galeria da Vila Gomes, Lisboa. | Fotografia.
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com alterações pontuais, torna-a um “tipo” de habitação. 

Do ponto de vista morfológico, as vilas são compostas por uma estrutura celular, 

em correnteza, concebida como um espaço colectivo, e óptima do ponto de vis-

ta distributivo e económico. A mesma estrutura é suspeita na segregação social 

do tipo de habitação, na medida em que volta os espaços e as fachadas para 

uma área interior. Este espaço, comunitário, já do domínio da vila – sob a forma 

de pátio, corredor, ou rua privada - assume, assim, uma função de transição 

e isolamento entre a actividade urbana, pública, e os módulos de habitação, 

familiares. 

Desta forma, ainda que inseridas numa dinâmica urbana, estas construções são, 

contudo, independentes nas suas relações com a cidade. Daqui resultam os 

dois tipos principais de vilas: edifícios de dois ou três pisos em correnteza agre-

gados à massa urbana; e edifícios em bloco, isolados e de acesso central. Neste 

sentido, e de acordo com Nuno Teotónio Pereira108, considere-se o tipo de vila 

segundo a sua disposição formal: (1) Vilas formando pátio; (2) Vilas construídas 

atrás de prédios; (3) Vilas formando ruas; (4) Vilas directamente ligadas à produ-

ção; (5) Vilas de escala urbana; (6) Bairros económicos e operários109.

Por último, a fim de rentabilizar os espaços, e optimizar a construção, as vilas re-

velam algumas materialidades, soluções construtivas e racionalismos que ates-

tam tanto a introdução de novas tecnologias na construção, como um primeiro 

ensaio para um pensamento modernista que viria a surgir em meados do séc. 

XX. Neste contexto, destaque-se, por exemplo, o despojamento decorativo das 

fachadas – com raras excepções para casos mais ricos, de operários com car-

gos mais importantes, ou de uma relação filantrópica entre a indústria promotora 

e operários - ou a substituição das escadas interiores por galerias exteriores, em 

ferro, no acesso aos fogos – chegando a atingir sistemas complexos de articu-

lação de estruturas.

108 Teotónio Pereira, Nuno; op. cit.
109 Ver Figs. 43 e 44, pp. 80 e 81
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Fig. 43. A implantação das vilas operárias I. [de esq. para a dir., e de cima para baixo: Vila Cabrinha (cor-
renteza marginal), Vila Celarina (correnteza atrás de prédios), Vila Gomes (correnteza marginal), 
e Vila Flamiano (correntezas formando rua). | Planta. Escala 1:2000
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Fig. 44. A implantação das vilas operárias II. [de esq. para a dir., e de cima para baixo: Vila Rodrigues 
(formando pátio), Vila Raul (correnteza formando pátio/rua), Vila Ferreira (atrás de prédios e for-
mando pátio), e Bairro Estrela d’Ouro (de escala urbana). | Planta. Escala 1:2000
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É, então, neste quadro, de salubrização e melhoria das condições de habitação 

das classes trabalhadoras, associado ao progresso industrial, que surgem os 

primeiros ideais funcionalistas modernos na arquitectura – economia e utilidade. 

Estes ideais pressupõem uma racionalização do espaço doméstico, o qual 

deveria responder de forma prática e acessível às necessidades básicas dos seus 

moradores, sem prejuízo para as mínimas condições de habitabilidade. Porém, 

e devido ao índice demográfico, o problema era colocado a uma grande escala. 

Então, se no séc. XVIII o progresso assenta essencialmente no desenvolvimento 

da ciência, no séc. XIX, este volta-se para a produção e o princípio de uma 

cultura de massas.

Neste âmbito, a formação de um pensamento industrial, de seriação, desenvol-

ve, na arquitectura, aqueles que viriam a ser os princípios-base do Modernismo: 

o funcionalismo e a habitação em série. De um modo geral, a arquitectura, dei-

xando de lado as preocupações individuais, assume, assim, um novo compor-

tamento face às necessidades de um cliente colectivo – inicialmente composto 

pelas classes trabalhadoras.

A grande indústria deve-se ocupar da construção e estabelecer em série os 
elementos da casa  É preciso criar o estado de espirito da série  O estado de 
espirito de construir casas em série  O estado de espirito de residir em casas 
em série  O estado de espirito de conceber casas em série 110

Ora, as vilas operárias, com um intuito tanto humano quanto económico e es-

peculativo – fosse para resolver a crise de alojamento do proletariado, e criar 

melhores condições de habitabilidade que os pátios em Lisboa, fosse pelo lucro 

que davam estes empreendimentos – começaram por surgir primeiro nos países 

de vanguarda industrial – principalmente Inglaterra – dando forma a esta arqui-

tectura para massas, de preocupações estritamente funcionalistas e utilitárias. 

Este tipo de habitação operária, levado a cabo a partir de meados do séc. XIX, e 

110 Le Corbusier, 1998; cit. por Fonseca, Nadja - Habitação Mínima: O Paradoxo entre a Funcionalidade 
e o Bem-Estar; Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura; Orientador, Professor Doutor 
António Lousa; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra: Departamento de 
Arquitectura, Coimbra, 2011; p. 39
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ainda antes das palavras de Le Corbusier, demonstrava ser, apesar dos baixos 

recursos, fruto de um pensamento “moderno”, adequado ao seu tempo e às 

necessidades que pretendia dar resposta. Uma estrutura, composta pela repeti-

ção seriada de um modelo tipológico, e por um espaço comum que regulava a 

implantação, formando longos blocos de construção, ou “pequenas vilas”. 

Contudo, e de um modo geral, estes conjuntos parecem poder assemelhar-se às 

grandes unidades habitacionais que se viriam a construir no auge do modernis-

mo111. O emprego de novas materialidades, e novas soluções construtivas nas 

vilas operárias – sempre com vista a uma rentabilização do espaço e da matéria 

construída – é, neste contexto, um importante factor de desenvolvimento da ar-

quitectura, na medida em que constitui uma primeira experiência da sua aplica-

bilidade. A substituição, em muitos casos, de um esquema de acesso vertical 

por uma lógica de acesso horizontal, feito pelo exterior com recurso a escadas e 

galerias metálicas, é exemplo disso112.

Desta forma, e ainda que motivadas por razões politicas, ou morais, é grande o 

contributo das vilas operárias na modernização do pensamento arquitectónico. 

A depuração formal destas construções, influenciada pelo desenho industrial, 

de mecanização e padronização, acabaria por despertar as ideologias funcio-

nalistas e modernas, adoptadas também para a habitação das classes altas no 

segundo quartel do séc. XX.

111 Por exemplo : Unité d’habitation, Marselha (Le Corbusier, 1952) ; Robin Hood Gardens, Londres (Alice 
e Peter Smithson, 1967-1972) ; Gallaratese, Milão (Aldo Rossi, 1967-1974).

112 Neste âmbito, recordem-se os muitos exemplos de habitação moderna do séc. XX com acesso por 
galerias, interiores ou exteriores.
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LISBOA

MAFRA

Lugar da Picanceira

Freguesia de Santo Isidoro

Região Saloia

Fig. 45. O lugar da Picanceira sobre a região saloia. | Mapa da região de Lisboa e Vale do Tejo.
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A velha vila de Mafra surge na imediação de um castelo, já desaparecido, do 

qual resta apenas a Igreja de Santo André, que remonta aos séculos XII-XIV113. 

A área terá sido habitada tanto pelos Romanos como pelos Árabes. Em 1147, 

aquando da reconquista de Lisboa por D. Afonso Henriques, foi incorporada na 

Coroa portuguesa, mais tarde cedida à Ordem de Calatrava, e retomada pela 

Coroa, posteriormente114.

A sua situação geográfica, em terra fértil, vizinha da velha Sintra, e a proximi-

dade de Lisboa, justificam imediatamente a ocupação de mouros-forros que aí 

se fixa - e logo, de saloios. Desta forma se vão erguendo inúmeros casais, e a 

vila cresce no meio de uma cultura genuinamente saloia. A Ericeira, porém, pela 

fronteira que constitui com o Atlântico, e ainda que sob a jurisdição de Mafra, de-

senvolve uma cultura piscatória, paralela a esta – mas é excepção. Tal é a fama 

desta comunidade mourisca em Mafra que José Leite de Vasconcelos chega a 

considerar os seus habitantes como Saloios confessos115. 

É neste contexto que se encontra o casal da Picanceira116, sito no lugar do mes-

mo nome, nas imediações de uma vasta propriedade rural do séc. XIV, onde sur-

ge, mais tarde, o Bairro dos Ilhéus – entre o centro da vila e a Ericeira, na encosta 

de um vale, na freguesia de Santo Isidoro. Em pura região saloia.

Com a ascensão da burguesia no século XIX, a Quinta da Picanceira, que com-

punha o dito lugar, e que servia de polo ao pouco casario que aí se erguia, che-

ga então às mãos de Domingos Dias Machado – um industrial açoriano que, à 

época, ia ganhando alguma influência em Mafra. Grande proprietário, vendo um 

bom lucro naquelas terras férteis, decide reconstruir e ampliar a quinta, fundan-

113 Raposo, Francisco Hipólito (coord.); Freire, Ana Castro; Nogueira, José Couto; Pereira, Rui - Portugal, 
Passo a Passo: Extremadura; Madrid: S.A.E.P.A, 1995, p.133

114 Verbo (ed.); op. cit., col. 1005
115 «O concelho de Mafra  Os habitantes, com excepção dos da Ericeira, são Saloios confessos; só deve 

observar-se que naquela vila flutua uma população militar de certa importância, em razão de existir aí 
uma Escola prática de infantaria »; Leite de Vasconcelos, José; op. cit., p. 436

116  O topónimo deriva, muito provavelmente, do nome de um proprietário rural do séc. XIV. Um tal de 
Giral Picanço, casado com D. Aldança Anes, e senhor de algumas propriedades na zona, entre as 
quais se destaca a Quinta da Picanceira. Cf. Wikipédia [Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Picanceira; a 22-01-2015] e Câmara Municipal de Mafra [Disponível em: http://www.cm-mafra.pt/Tu-
rismo1/Concelho1/freguesias1/encarnacao1/; a 22-01-2015]
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do, assim, a Quinta dos Machados em 1850. Desta aposta resulta uma enorme 

exploração agrícola, essencialmente ligada à vitivinicultura, e que é reconhecida 

na primeira metade do século XX como uma das mais importantes do concelho.

O desenvolvimento do lugar da Picanceira insere-se, assim, no movimento de 

criação de novos grandes latifúndios (…) destinados a alimentar um esquema 

económico de larga escala, montado por uma nova burguesia capitalista117, em 

ascensão no século XIX. A exploração das duas grandes propriedades agrícolas, 

contiguas – Quinta de Santo António e Quinta dos Machados – conduziu, pois, 

à construção de alguns edifícios, já fora das suas fronteiras, com o objectivo de 

apoiarem as actividades económicas das quintas. 

De acordo com Ana Pagará118, considera-se que a falta de mão-de-obra na re-

gião terá induzido Domingos Dias Machado a promover a vinda de vinte e três 

famílias da ilha de São Miguel - de onde era natural – para trabalharem na Quinta 

dos Machados. A mesma autora acrescenta que tal facto possa derivar de uma 

necessidade do proprietário de dispor de um grupo de trabalhadores da sua 

confiança, e daí as suas origens comuns.

Neste contexto, é mandada edificar, no final do século, uma correnteza de ha-

bitações unifamiliares a fim de acomodar essas mesmas famílias – as “Casas 

dos Ilhéus” ou o “Bairro dos Ilhéus”, nome que tem origem na naturalidade dos 

seus moradores. Este conjunto, numa arquitectura muito singular, parece fazer 

referência tanto à arquitectura saloia como à açoriana – considerando que elas 

mesmas se aproximam entre si. É aqui que assenta a dúvida dos poucos autores 

que já se pronunciaram sobre o assunto, uma vez que, assim como a sua origem 

pode apontar para uma, a sua situação geográfica, e provavelmente os seus 

construtores, podem apontar para outra.

Por sua vez, é num período de grande desenvolvimento industrial em toda a 

Europa que surge o dito Bairro. O aparecimento das primeiras unidades fabris 

117 Pagará, Ana - As Casas dos Ilhéus na Picanceira (Santo Isidoro, Mafra): do estudo à conservação  
Primeira abordagem; publicado em Câmara Municipal de Mafra (ed.) - Boletim Cultural 2002; Mafra, 
2003, p. 273

118 Idem, p. 274
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Fig. 46. Implantação do Bairro dos Ilhéus no lugar da Picanceira. | Planta de localização. Escala 1:2500.
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em Lisboa, em meados do séc. XIX, vem despertar o grande boom industrial que 

se verifica nas décadas imediatamente seguintes. A implantação destas unida-

des em meio urbano provoca o êxodo rural que se generaliza pelas classes mais 

pobres, e logo, o aumento demográfico das grandes cidades industriais, e o 

alargamento do seu perímetro. As pequenas aldeias da periferia são “engolidas” 

pela cidade metropolitana, e constroem-se novos bairros e avenidas para as 

classes média e alta. Porém, a falta de alojamento da classe operária, motivada 

pelo crescimento demográfico, é uma constante. Daqui resultam os já referidos 

pátios e vilas operárias de Lisboa – contemporâneos do Bairro dos Ilhéus.

Desta forma, é possível aferir que as circunstâncias que dão origem ao Bairro 

dos Ilhéus, são semelhantes às que estão na génese dos pátios e vilas operárias 

de Lisboa, na mesma época. Uma arquitectura económica, em série, capaz de 

resolver os problemas de alojamento das famílias operárias, e em estreita rela-

ção com o local de trabalho.

A forma como o Bairro dos Ilhéus se insere na paisagem, ressalta imediatamente 

do contexto do aglomerado das velhas casas que compõem o lugar. O território 

é definido pelo declive acentuado de um pequeno vale exposto a sudoeste. O re-

levo, sinuoso, determina, então, as estradas e os caminhos que traçam a malha 

da Picanceira. E, numa das concavidades desenhadas pelo relevo da encosta, 

ergue-se o dito Bairro. 

O local de implantação do conjunto parece ter sido determinado por um jogo de 

condicionantes, ora da natureza do território, ora da proximidade com a Quinta 

119 Como referido na Introdução da presente dissertação, dado o desconhecimento do autor e de quais-
quer planos que possam, ou não, ter estado envolvidos na concepção da obra, os desenhos e aná-
lises inseridos no presente capítulo têm por base o levantamento efectuado in situ pelo próprio autor, 
e algumas referências, poucas, que existem acerca do edifício.  
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dos Machados. Esta proximidade com os terrenos da quinta, ou seja, com o 

local de trabalho dos moradores constituía um factor importante na localização 

deste tipo de habitações – operárias, elementares e seriadas. Tanto para melhor 

acomodação das famílias, que não perdiam tempo em grandes deslocações, 

como para o proprietário, que assim podia supervisionar e controlar melhor os 

seus trabalhadores.

Desta forma, o Bairro dos Ilhéus afirma-se numa das extremidades do aglome-

rado, quando o casario se começa a dispersar. O conjunto, mais elevado em 

relação à cota do lugar, é servido a nordeste pela Rua dos Ilhéus, que o integra, 

em espinha, na estrutura viária, a norte, e se estende para contornar a encosta 

a nascente, e unir o casario mais disperso. O aglomerado em que se insere é, 

naturalmente rural, e concêntrico a partir da antiga Quinta da Picanceira – mais 

tarde Quinta dos Machados. A correnteza dos Ilhéus estabelece, então, uma 

relação superior e à margem deste centro.

Este contexto topográfico parece dotar o conjunto de uma certa maleabilidade 

natural – acentuada na construção pelo trabalho dos vários elementos, a cal, a 

pedra, os telhados, etc. O volume, longitudinal, entre a rua a nordeste, e o vale 

a sudoeste, deixa-se, então, quebrar pela situação topográfica, criando vários 

desníveis no plano da fachada. 

As Casas dos Ilhéus são, então, dispostas numa correnteza, isolada, de dois 

pisos120. Logo, duas frentes: (1) a principal para a rua, em cima, onde só é per-

ceptível um piso; (2) e a tardoz, para o vale, mais abaixo, onde se descobrem 

os dois pisos. Adjacente a esta fachada, tardoz, surge um espaço-patamar que 

acompanha o declive em socalcos, e serve de pequenos quintalórios121 às habi-

tações – não murados e com comunicação entre si por um estreito carreiro que 

percorre todo o comprimento122. Em cima, a uma cota mais elevada a nordeste, 

120 Com 7,40m de ilharga.
121 «Do lado de baixo, um renque de pequenos quintalórios individuais, com acesso por uma serventia 

comum que estabelece a ligação com a estrada»; Teotónio Pereira, Nuno - As Casas da Picanceira; 
publicado em Pedra e Cal : revista de conservação do património arquitectónico e da reabilitação do 
edificado; Ano 2, nº 5 (Jan.-Mar. 2000), p. 54

122 94m.
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TIPOLOGIA FAMILIAR (B)TIPOLOGIA PEQUENA TIPOLOGIA FAMILIAR (A)

Fig. 47. Estrutura de implantação e ajuste ao declive. | Esquema

Fig. 49. «O volume, longitudinal, (...), deixa-se, então quebrar pela situação topográfica, criando vários 
desníveis no plano da fachada.» | Fotografia.
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Fig. 48. Área dos três tipos de fogos existentes no Bairro dos Ilhéus. | Esquema
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a rua serve o acesso ao conjunto, e conduz ao lavadouro.

O Bairro é, então, reconhecido pela sua fachada posterior, de dois pisos, a su-

doeste, por onde passa, sobranceira, a estrada nacional que atravessa o aglo-

merado – encostada ao muro que delimita os ditos quintais e comunica com eles 

através de uma pequena escada, já em ruína. Este facto permite assim acentuar 

a posição da correnteza e reafirmá-la no contexto em que se insere.

O conjunto distingue-se pela sua composição modular, muito ao jeito económico 

e industrial, e logo, pela repetição dos elementos que o identificam na paisagem 

– os fornos e as chaminés. A sua individualidade – na ordem e proporção dos 

elementos, no ritmo marcado pelos volumes, na adaptação ao declive do terre-

no, etc. – caracteriza, de forma singular, a relação de proximidade e afastamento 

com o meio em que se insere. 

Um outro aspecto particularmente interessante desta implantação, deriva da sua 

situação em correnteza, da forma como se insere na estrutura viária, e a relação 

que estabelece com ambas as frentes. É o “factor barreira” que cria na encosta 

- contra os ventos e os climas vindos de nordeste – que permite atribuir um am-

biente mais ameno aos ditos quintalórios, expostos a sudoeste.

Posto isto, a implantação é, por si só, reveladora de um pensamento moderno 

em contexto rural - de uma arquitectura de massas, face à industrialização e ex-

pansão que se começavam a verificar nos grandes centros urbanos, à data da 

construção. 

O programa proposto pelo Bairro dos Ilhéus é exclusivo à habitação - ao aloja-

mento dos trabalhadores da Quinta dos Machados. Neste sentido, o conjunto 

é composto por 23 módulos dispostos em série e agregados à ilharga. A cada 

módulo compreende, regra geral, um lote de 27m2, a duas cotas. Os quatro pri-

meiros, a noroeste, mais próximos do aglomerado, correspondem às habitações 

ditas “familiares”, ocupando um lote maior, de 44m2. 
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Fig. 50. Planta de Tipologias. | Escala 1:200
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Logo, destacam-se duas tipologias: (1) uma grande - “familiar” - com uma varian-

te; (2) uma mais pequena - “simples”. Uma vez que ambos os pisos são térreos, 

dada a implantação do conjunto, considere-se na caracterização das tipologias 

o piso superior, de entrada, com serventia para a rua, e o piso inferior, com aces-

so pelas traseiras.

Ora, os módulos são por natureza virados a sudoeste, privilegiando os espaços 

da cozinha e quarto(s). O seu interior distribui-se em “L”123, e é composto por três 

partes: casa-de-fora124, cozinha e quarto(s). Logo, duas áreas públicas posicio-

nadas nas extremidades, em contacto com o exterior, e uma privada entre elas. 

Em todos se esconde um pequeno arrumo enterrado por baixo da casa-de-fora.

As tipologias familiares, que compreendem as primeiras quatro casas a partir 

de noroeste, são facilmente reconhecidas pelas excepções que imprimem nos 

alçados, ora na dimensão do módulo – evidente no espaçamento das chaminés 

e dos fornos – ora no número de janelas - resultado dos dois compartimentos 

que lhe são acrescentados no piso superior e, respectivamente, da maior área 

do piso inferior. O seu espaço, de planta “aquadradada”, é definido por uma 

área bruta de 68m2 – em média, entre 5 a 8m2 por cada compartimento. Assim, a 

pouca compartimentação dos fogos torna-se evidente logo a partir dos alçados, 

dada a escassez das aberturas para o exterior - regra geral, um vão por cada 

compartimento. A variante desta tipologia (B), patente nos primeiros dois fogos, 

não possui piso inferior devido ao declive do terreno. A cozinha é, nesses casos, 

transposta para um dos compartimentos do piso superior. 

Por sua vez, a tipologia pequena, com uma área bruta de 41m2, parece constituir 

a “tipologia-base” que regula todo o conjunto: casa-de-fora e quarto no piso su-

perior, por onde é feito o acesso à cozinha e ao pequeno arrumo no piso inferior. 

Neste caso, a sua planta tem uma geometria alongada, correspondente a dois 

terços da tipologia familiar, e a aparência “aquadradada” é figurada nos compar-

timentos, de cerca de 10m2.

123 Ver Fig. 51, p. 100
124 Cf. p. 47
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Fig. 51. Tipologia Pequena. | Corte Transversal. Escala 1:200
Fig. 52. Os logradouros nas traseiras com acesso pela cozinha. | Fotografia.

TIPOLOGIA PEQUENA
32m²

TIPOLOGIA FAMILIAR (A)
54,8m²

TIPOLOGIA FAMILIAR (B)
36,2m²

TIPOLOGIA FAMILIAR (B)TIPOLOGIA PEQUENA TIPOLOGIA FAMILIAR (A)
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As escadas, “de tiro”, são, nestas unidades, o elemento comum à maioria dos 

espaços. Perpendiculares à distribuição da tipologia, e paralelas à correnteza, 

encostam-se ao eixo longitudinal dos fogos, servindo de forma eficiente as várias 

dependências e estabilizando a estrutura visual da casa – na medida em que 

permite que a casa assente no território, e se ajuste ao declive.

Numa secção transversal é clara a forma como as tipologias organizam os seus 

espaços. Note-se, assim, o quadrado em que é circunscrito o módulo – permi-

tindo entender o pé-direito reduzido, e a relação de proporção entre as duas 

fachadas.

Desta forma, é possível identificar o aspecto particularmente interessante, e que 

caracteriza a distribuição tipológica das casas - o seu duplo acesso: uma entra-

da superior pela Rua dos Ilhéus, e outra inferior pela área dos quintais. Ou, se 

se preferir, uma entrada e uma saída, forçando uma ideia um pouco erudita de 

promenade architectural125. Nisto assenta, essencialmente, o modo como a casa 

se estrutura internamente, e como se relaciona com o exterior – é, portanto, um 

apontamento que define a distribuição e a distingue dos seus vizinhos saloios, 

onde os acessos, quer haja um ou mais, são geralmente feitos no mesmo plano.

O espaço-cozinha é, habitualmente, nas casas rurais mais elementares, a área 

privilegiada, pelo seu carácter social, de fogo da casa, uma vez que aí se co-

zinha, se conversa e se tomam as refeições – sendo em muitos casos a única 

divisão comum deste tipo de habitações. Marcada pela singularidade dos fornos 

familiares salientes, este espaço estabelece a relação com os quintais a sudeste, 

para onde comunicam todos os fogos. Estes logradouros individuais, nas trasei-

ras da correnteza, ainda que se apresentem mais comunitários e estruturantes 

de uma vizinhança, correspondiam, a um espaço de pequenas hortas indivi-

duais, e acumulação de estrumes126 - onde a janela do quarto, no piso superior, 

seria, provavelmente, protagonista do velho hábito “água-vai”.

125 O conceito de promenade architectural é introduzido por Le Corbusier no contexto do Modernismo. A 
expressão remete para a ideia de um percurso e uma relação continua entre os espaços, ou seja, de 
uma arquitectura em movimento - que surpreende.

126 De acordo com a Sra. Georgina - uma ex-moradora e vizinha do conjunto.
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Fig. 53. Piso Inferior. | Planta de conjunto. Escala 1:500
Fig. 54. Piso Superior. | Planta de conjunto. Escala 1:500
Fig. 55. Malha Estrutural. | Planta. Escala 1:500
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Neste sentido, os espaços, em que o módulo se decompõe, assumem uma 

posição quase “estratégica”, atendendo ao carácter que lhes é inerente. A orga-

nização tipológica é, assim, reflexo de uma adaptação da unidade habitacional 

às condicionantes naturais e culturais – o que traduz uma maturação de um pen-

samento elementar regional às necessidades do tempo em que é concebido.

Actualmente, embora esta leitura modular não se tenha perdido, foram feitas 

algumas alterações que descaracterizam tanto o interior como o exterior, dificul-

tando o diálogo do conjunto no território e o seu carácter comunitário. 

Em primeiro lugar, relativamente à organização interna: (1) algumas escadas são 

agora transversais em relação à correnteza, com os seus topos na cozinha e na 

casa-de-fora; (2) são introduzidas, em parte das tipologias simples, umas esca-

das de caracol na casa-de-fora, que terminam num espaço por cima do quarto, 

numa espécie de “sala-sótão”; (3) em muitos casos, nas tipologias simples, é 

implantada uma pequena casa-de-banho na casa-de-fora; (4) o espaço da ca-

sa-de-fora é destituído do seu carácter, passando a servir de “corredor” entre os 

espaços; (5) o arrumo é substituído muitas vezes por uma casa-de-banho, ou 

eliminado para expansão do espaço-cozinha; (6) os fornos familiares deixam de 

funcionar para passarem a integrar um pequeno lavabo ou arrecadação no seu 

interior. 

Em segundo lugar, a respeito da caracterização exterior dos módulos, e conse-

quentemente da correnteza: os logradouros são delimitados e murados indivi-

dualmente, perdendo a comunicação entre si, e logo, todo o carácter comunitá-

rio, público, que o distinguia. Esta alteração, comum a toda a correnteza, é de 

todas a mais grave – na medida em que se opõe à sua identidade.

A malha estrutural do Bairro dos Ilhéus é definida pela própria lógica repetitiva 

dos módulos – tal como acontece nas estruturas dos conjuntos operários, nas 

lógicas de habitação em série. Neste sentido, a estrutura é definida por um eixo 

central, no comprimento do conjunto, e uma série de planos transversais que 
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Fig. 56. Cobertura em telha de canudo, ligeiramente encurvada. | Fotografia de exterior.
Fig. 57. Estrutura da cobertura pelo interior. [ao centro à dir.] | Fotografia de pormenor.
Fig. 58. Detalhe de assentamento da estrutura da cobertura nas paredes exteriores. [ao centro à esq.]| 

Fotografia de pormenor.
Fig. 59. Estrutura do pavimento do sobrado, e do tecto no piso inferior. [em baixo à esq.] | Fotografia de 

pormenor.
Fig. 60. Pormenor dos três tipos de espessura das paredes. [em baixo à dir.] | Planta. Escala 1:100

(2)

(3)

(1)
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delimitam os módulos. Esta continuidade estrutural é quebrada em meia dúzia 

de níveis sem, contudo, deixar de perder a sua homogeneidade – aspecto que 

deriva do ajuste ao declive do terreno. Nestes pontos de quebra, a secção dos 

planos transversais aumenta permitindo um melhor comportamento estrutural e 

decompondo todo o conjunto em pequenas séries de módulos. Daqui resultam 

três secções diferentes de paredes, e dois tipos de estrutura: (1) primária, com-

posta pelas paredes exteriores, de secção maior, pelas paredes interiores, de 

secção intermédia, que delimitam as várias séries de módulos; (2) secundária, 

composta pelas paredes interiores que delimitam e compartimentam os vários 

módulos dentro de cada série. O facto de não ser um problema estrutural que 

dimensiona os módulos reforça uma possível analogia com as ditas “vilas ope-

rárias” na medida em que procura um maior número de fogos por área de con-

junto, em detrimento de módulos um pouco maiores mas em menor quantidade.

A cobertura é, neste contexto, um elemento importante na homogeneização do 

conjunto. Um único telhado de quatro águas que abriga toda a correnteza e 

se deixa quebrar nos vários desníveis que o conjunto apresenta. Isto resulta na 

decomposição formal do todo em pequenos agrupamentos de módulos com 

cobertura de duas águas – à excepção dos topos, com três águas para fechar o 

conjunto. Logo, a estrutura do telhado, em madeira, parece ser referente a cada 

série de módulos, em vez de única para cada um – contribuindo assim para re-

forçar a ideia de conjunto, de comunidade - todos debaixo do mesmo tecto. Esta 

cobertura, em telha de canudo, é o próprio tecto no interior, cuja estrutura [de 

madeira] muito simples, em “salta-ratos”, assenta directamente nas paredes 127

Os materiais, por sua vez, pobres e de fraca qualidade, reforçam o aspecto 

económico da construção. As paredes que definem o módulo são de alvenaria 

barata, de pedra irregular assente com argamassa, rebocada e posteriormente 

caiada – tanto no exterior como no interior. A compartimentação interior é feita 

por intermédio de uma espécie de tabiques, compostos por uma estrutura que, 

embora se assemelhe à da taipa de fasquia, a terra compactada que se coloca 

127 Pagará, Ana; op. cit., p. 276
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Fig. 61. Alçado Sudoeste. | Escala 1:500
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alternadamente aos fasquios é substituída por pequenas pedras argamassa-

das128 - aspecto que parece estabelecer algumas relações com os modelos açó-

ricos. A altura destes “tabiques”, porém, no piso superior, é apenas a suficiente 

para compartimentar os espaços - 40cm acima da verga das portas..

Neste contexto, também a materialização dos pavimentos é muito elementar. No 

piso inferior, subpiso, o pavimento é definido pelo assentamento, em pedra ou 

terra. No piso superior, este é composto por um tabuado de madeira, na profun-

didade do módulo, construído sobre uma estrutura de barrotes que assentam 

directamente nas paredes e desenham o tecto do piso inferior. Por outro lado, as 

escadas, em madeira - tal como a caixilharia dos vãos - constituem uma estru-

tura independente e permitem alargar o espaço da cozinha através do seu vão.

Posto isto, as fachadas do Bairro dos Ilhéus, sendo o elemento de comunicação 

com o exterior, são o resultado de toda a composição e lógica do conjunto e 

parecem estar em pleno entendimento com os espaços contíguos - o que lhe 

confere uma graça particular. Assim, considere-se, então, em primeiro lugar a 

fachada tardoz, por ser a que identifica imediatamente o conjunto na chegada à 

Picanceira pela estrada nacional.

Esta fachada, das traseiras, com uma cércea de 4,57m, a sudoeste, denuncia 

automaticamente uma correnteza de habitações de dois pisos, justamente adap-

tada ao terreno, cujo declive lhe atribui uma feição particular, pela quebra da 

linha de correnteza em vários níveis – evidenciando o assentamento em socalcos 

ao longo de todo o comprimento. Daqui resulta uma decomposição do conjunto 

em meia dúzia de blocos encadeados na encosta. Contudo, a homogeneização 

da cal, que cobre todo a correnteza, a sucessiva repetição do volume dos fornos 

familiares, salientes no piso inferior, e as respectivas chaminés que agulham a 

cobertura, unificam e individualizam esta fachada posterior, criando um ritmo 

128 Ibidem
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Fig. 62. Alçado Nordeste. | Escala 1:500
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próprio. Nesta medida é curiosa a horizontalidade associada à correnteza, e o 

peso do volume dos fornos, que pontuam a linha inferior do alçado, em equilíbrio 

com a verticalidade das chaminés, paralelas à fachada.

Nisto é particularmente evidente a posição das tipologias familiares, uma vez 

que o espaçamento entre vãos, chaminés e fornos, tão aproximados ao longo da 

correnteza, se deixa alargar em quatro janelas a partir de noroeste. Mais curioso 

é o facto de tal distanciamento dos elementos na extremidade do conjunto pare-

cer mais uma ilusão da perspectiva que um aspecto da composição.

Os vãos de janela do piso superior, e de porta no piso inferior, contribuem, por 

sua vez, para a estabilidade cromática do conjunto. O contraste entre a brancura 

da cal e a sombra do baixo-relevo nestes elementos, tal como entre a alvura das 

chaminés e o tom escurecido do telhado, permitem assegurar a coerência do 

alçado, e do ritmo equilibrado que este traduz.

Neste sentido, a fachada posterior assume uma certa riqueza na sua composi-

ção. Voltada para um contexto mais rural, dos campos agrícolas, e adjacente aos 

pequenos quintais particulares de cada módulo, parece caracterizar a vertente 

mais social da correnteza, pela maior exposição solar, e pela diversidade dos 

elementos. É, por natureza, e pela amplitude da perspectiva, um alçado mais 

extrovertido. 

Por outro lado, o alçado, supostamente, principal, virado a nordeste, é 

curiosamente mais humilde – tanto na sua escala como na sua composição. O 

seu desenho horizontal, composto pela repetição contínua dos vãos de porta, 

e de janela das tipologias familiares a noroeste, deixa-se quebrar igualmente 

em pequenos alçados contínuos pelo declive. Escondendo o piso inferior que 

se descobre nas traseiras, representa somente a fachada do piso superior, pelo 

qual se acede às habitações. Por isso, e talvez pela reduzida abertura do ponto 

de vista, dado que encara uma rua de 4,30m, a cércea é ai mais baixa, mais 

humana – em média 2,80m – permitindo uma maior relação com o acesso ao 

interior, com o acolhimento. 

Daqui resulta um ritmo mais explícito do compasso escadeado da fachada, dos 
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vários desníveis consequentes do declive. Um estreito equilíbrio marcado pela 

sucessão dos vãos, únicos, em contraste com a contínua parede opaca, e muito 

branca da cal. A simplicidade desta fachada caracteriza, assim, um espaço res-

guardado, adjacente ao lavadouro, onde as crianças brincavam e tinham lugar 

os bailaricos – muito ao jeito do tipo de vida mediterrâneo, de apropriação da 

rua. O jeito simplificado do alçado parece ajustado à sua proporção, e à dimen-

são da rua adjacente. A reduzida informação da longa fachada permite uma fácil 

leitura do conjunto, a partir de uma rua sem amplitude suficiente em relação à 

dimensão do conjunto.

Neste contexto, considere-se a oposição do carácter das duas fachadas sem 

descurarem na integridade do conjunto. Uma muito rica, de elementos variados, 

e dois pisos, e outra mais pobre, mais simples, e térrea; uma muito exposta, no 

contexto muito amplo do vale e dos campos de cultivo, e outra mais contida na 

estrutura viária e na proximidade com a encosta. E assim, curiosamente, uma 

fachada mais extrovertida que representa as traseiras, enquanto que a principal 

é mais introvertida e humilde. 

Esta dualidade que caracteriza ambos os alçados parece, de alguma forma, 

relacionar-se com o carácter e dimensão dos espaços contíguos: no principal, a 

rua, o acesso e a vizinhança, nas traseiras o sentido privado do conjunto, mais 

rural, mais diverso e agreste. Por outro lado, e paralelamente à riqueza formal 

que caracteriza toda a composição, note-se ainda a inexistência de cantarias ou 

de quaisquer outros motivos decorativos em todo o conjunto – contribuindo para 

uma imagem muito racional e depurada.

Actualmente, as alterações mais significativas feitas nesta matéria encontram-se 

na fachada principal, na Rua dos Ilhéus. Algumas das obras referidas a propósito 

do interior das tipologias – como os pequenos lavabos introduzidos na casa-de-

-fora – têm reflexo imediato para a frente de rua, pela abertura de pequenos vãos 

de janela ao lado das portas de entrada, por razões de ventilação desses com-

partimentos interiores. Esta medida altera a leitura e o carácter da fachada, uma 

vez que perde a opacidade do alçado e o enche de mais informação – pouco de 

acordo com o seu sentido. Tal como nestes casos, onde não se verifica sequer 
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Fig. 63. A porta, de postigo, que dá acesso a cada casa. | Fotografia de exterior.
Fig. 64. A casa-de-fora. | Fotografia de interior.
Fig. 65. O quarto. | Fotografia de interior.
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uma tentativa de aproximação do traçado dos vãos de janela das tipologias fa-

miliares – que seria a tendência mais normal – também nas restantes aberturas 

se perde a expressão de conjunto e dos materiais com a alteração desregrada 

das caixilharias, das portas, e ainda da pintura de algumas molduras e socos 

fictícios. Estas opções, para além de não serem sequer coerentes umas com as 

outras, não tentam, de modo algum, manter a identidade do conjunto.

Atendendo à lógica de implantação do Bairro dos Ilhéus, e à distribuição interior 

dos fogos, é, então, possível aventar a ideia de um percurso tipológico que orga-

niza toda a correnteza. Neste sentido, destaque-se a forma como as habitações 

se colocam em dois pisos, térreas a nordeste, e térreas a sudoeste. Logo, dois 

acessos, a cotas diferentes, de onde resulta, tanto um percurso contínuo, como 

uma circulação paralela a dois níveis. 

Do primeiro considere-se uma entrada e uma saída. A porta que abre para a 

casa-de-fora, em comunicação com a Rua dos Ilhéus, a nordeste, denúncia a 

entrada oficial. Por outro lado, a porta que se abre da cozinha para as traseiras, 

a sudoeste, determina a saída, ou a entrada, num sentido inverso. Assim, tanto 

a casa-de-fora como a cozinha se podem considerar os primeiros e os últimos 

espaços da habitação – isto é, em comunicação directa com o exterior. A circu-

lação paralela, por sua vez, remete já para a noção de duas entradas a cotas 

diferentes.

Daqui resulta uma qualificação do espaço interior em dois momentos. Um pri-

meiro, que começa numa pequena porta, única na parede branca, e que se abre 

para a casa-de-fora. Esta primeira divisão, iluminada, ora pelo postigo, ora pela 

porta aberta – hábito ainda hoje comum em muitas habitações deste género, 

popular e elementar - conserva um ambiente fresco e ensombrado, de abrigo 

e recolhimento do exterior. O espaço, alongado e paralelo à fachada, é pouco 
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Fig. 66. A escadas de acesso ao piso inferior. | Fotografia de interior.
Fig. 67. O pequeno vão por baixo da casa-de-fora - a “casa-do-inferno”. | Fotografia de interior.
Fig. 68. A cozinha. |Fotografia de interior.
Fig. 69. O percurso pelos logradouros nas traseiras. | Fotografia de exterior.
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profundo e deixa-se quebrar apenas por uma porta interior - ou três na tipologia 

familiar – por onde espreita o quarto adjacente. O percurso, acentuado pela di-

recção do pavimento, continua então para a divisão paralela que se segue. No 

quarto, o espaço é imediatamente interrompido por umas escadas, de guarda 

maciça, que se encostam à parede que divide as duas áreas. Na parede oposta 

– exterior - ao centro, ressalta uma única janela de peito, escavada na espessura 

da parede. De um modo geral, esta primeira fase do espaço, horizontal, reve-

la-se mais equilibrada, na luz, na ambiência, e nas relações de transição que 

estabelece - tanto no interior como com o exterior.

O segundo momento, começa no decorrer das escadas. O acesso ao piso infe-

rior parece reduzir gradualmente a iluminação, que se volta a recolher na mesma 

sombra da entrada. Então, de um lado descobre-se um pequeno arrumo cego, 

de pé-direito reduzido129, que corresponde à área da casa-de-fora – isto é, ao 

vão deixado pela organização em “L” – de outro, abre-se a cozinha, iluminada 

apenas pelo postigo da porta, que ladeia o forno, e que permite comunicar nova-

mente com o exterior. No caso da tipologia familiar este espaço é celebrado por 

uma pequena janela de peito, ao lado da porta. Ora, se o percurso continuasse, 

certamente seria reversível, entrando pela cozinha de uma outra casa, vizinha, e 

voltando a sair na rua, em cima, mais calma e contida – provavelmente o percur-

so das mulheres que se dirigiam ao lavadouro.

Desta forma, note-se um primeiro momento, que começa na transição do exte-

rior para a casa-de-fora, e termina no quarto – interior - e um segundo momento, 

que começa nas escadas – interior - e termina na transição da cozinha para o 

exterior. Um outro aspecto curioso é a configuração transversal desse mesmo 

percurso em relação à tipologia. Esta particularidade, para além de permitir que 

as divisões se sucedam de forma gradual – como se de degraus se tratassem 

- reforça o paralelismo que existe entre os espaços e a disposição do território, 

129 Este espaço, geralmente destinado ao arrumo de produtos hortícolas, correspondente ao vão mar-
cado entre o declive do terreno e a implantação da tipologia, era habitualmente designado por “ca-
sa-do-inferno” entre moradores - talvez pela dimensão esconsa, atarracada e fechada do “espaço”. 
Isto me contou pela primeira vez a Sra. Georgina - uma vizinha, ex-moradora do Bairro dos Ilhéus. A 
versão foi-me repetida posteriormente pelos restantes moradores actuais.



144

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA

Fig. 70. Divisão horizontal e cruzada da tipologia. | Corte e Planta. Escala 1:200
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sugerindo uma obra pouco intrusiva.

De um modo geral, esta ideia de uma promenade architectural, ainda que ele-

mentar, e forçada, permite não só destacar o conjunto no território, como esta-

belecer uma relação entre os espaços e a materialização dos alçados. De cima 

para baixo, o entrar no carácter comunitário do conjunto.

Ora, se a leitura de um percurso contínuo permite entender e caracterizar as 

transições com o exterior e com o interior numa perspectiva alargada, a análise 

do espaço interior em dois momentos possibilita uma divisão da habitação em 

duas áreas semi-autónomas. Nesta medida, a organização do Bairro dos Ilhéus 

parece poder caracterizar-se através de uma série de leituras esquemáticas, que 

permitem entender a forma como os espaços se estruturam e se relacionam.

Em primeiro lugar, considere-se a distinção da habitação em dois espaços-casa. 

Nesta acepção é possível identificar duas leituras. A primeira corresponde a uma 

divisão horizontal, por cotas: casa-de-fora e quarto; cozinha e arrumo. Logo, 

uma zona superior, mais formal e comercial, associada a um contexto viário, e 

dai mais urbana – mais limpo e reservado à priori - e uma zona inferior, mais cega 

e rural, mas mais social e comunitária no espaço que integra e com que se asso-

cia ao exterior. Por sua vez, a segunda corresponde a uma divisão cruzada, mais 

útil nos espaços que considera130: casa-de-fora e quarto; cozinha e quarto. Uma 

casa térrea de dois compartimentos, e uma de dois pisos, do tipo loja e sobrado.

Neste contexto, considerem-se duas referências com as quais se poderia, even-

tualmente, estabelecer uma pequena analogia: (1) a configuração genérica das 

casas medievais, ora rurais, de um só piso, ora urbanas, de loja e sobrado, com 

130 O arrumo, por se tratar de um espaço pouco salubre, onde não se está propriamente, não foi incluído 
nesta análise.
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escadas de tiro; (2) a compartimentação das lojas rurais131 - tipologias que se 

inserem no âmbito das construções rurais que unem trabalho e habitação - à se-

melhança do Bairro dos Ilhéus na medida em que a sua finalidade é a habitação 

para trabalhadores agrícolas.

Em segundo lugar, note-se o papel que os espaços interiores desempenham na 

estruturação da habitação, entre os quais se destacam a casa-de-fora e a cozi-

nha, ambas de carácter igualmente público e, por isso, em contacto com o exte-

rior. A casa-de-fora, mais contida sobre a Rua dos Ilhéus, e a cozinha mais social 

associada às traseiras - ao espaço comunitário. No entanto, ambas as divisões 

parecem aproximar-se na posição que integram na casa. Qualquer uma das 

duas se apresenta como espaço de transição, tanto para o exterior como para 

o interior. E daqui resulta uma relação muito estreita com o carácter do espaço 

que antecedem ou sucedem. Na casa-de-fora, uma dimensão mais contida e 

serena, dada a proximidade com a estrutura viária, e com o quarto – como uma 

antecâmara. Na cozinha, um carácter social e mais comunitário, mais próprio de 

uma estrutura de vizinhança, pela mediação entre o quarto e as traseiras. Duas 

divisões instintivamente próximas e circunstancialmente opostas.

Por outro lado, o quarto funciona como elemento comum e agregador da casa. 

Logo, um espaço neutro e regulador da habitação, uma vez que estabelece uma 

relação tão próxima com a cozinha como com a casa-de-fora, e permite que am-

bos os extremos da casa se relacionem igualmente. Embora neutro em relação 

aos dois espaços que o antecedem, o quarto surge na posição mais íntima da 

casa, própria do seu carácter. É de certa forma, e à excepção do arrumo no piso 

inferior - onde não se está propriamente - o único espaço privado da habitação.

Assim, se o carácter igualmente público, e, porém, funcionalmente distinto, opõe 

a casa-de-fora e a cozinha na estrutura da casa, também o sentido privado e 

intimista, mas distinto na sua função, opõe simetricamente o arrumo e o quarto. 

131 «As lojas rurais, para além do modesto centro de abastecimento onde o freguês de fracos recursos 
tudo encontra, são também o ponto de reunião e convívio que quase exclusivamente se propicia ao 
camponês e ao pescador. Duma maneira geral, estão ligadas directamente à habitação do proprie-
tário, constituindo uma unidade comércio-habitação. (...)» Associação dos Arquitectos Portugueses 
(ed.) - Arquitectura Popular em Portugal; 2ª ed., Lisboa, 1980; p. 424
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Uma estrutura cruzada que, condicionada pela implantação, organiza o progra-

ma da casa de acordo com o carácter, o protagonismo dos espaços e a sua 

relação com o exterior. Neste seguimento, ter-se-á, tanto numa leitura vertical, 

como numa leitura horizontal ou cruzada, um espaço publico, com acesso ao 

exterior, e um privado – isto é, duas pequenas áreas auto-suficientes, e logo, 

duas pequenas “casas”.

Por último, considere-se o desenvolvimento da correnteza em três cotas, sobre 

as quais esta parece dominar. A primeira (A), mais elevada, diz respeito à Rua 

dos Ilhéus. Este nível, por onde se acede às habitações, em contacto com o la-

vadouro, é caracterizado pela formalidade e contenção do espaço, quase cego, 

e pouco apropriável à priori. A uma segunda cota (B), em situação intermédia, 

encontram-se as traseiras, com acesso às cozinhas. Por esta altura, a exposi-

ção solar e o efeito barreira do conjunto, anteriormente referido, tornam o espa-

ço mais recolhido e comunitário, ritmado pelos volumes dos fornos salientes, 

e caracterizado pelos pequenos quintais individuais – virtualmente delimitados 

e servidos por um carreiro comum - em contacto com uma vasta propriedade 

agrícola na encosta do vale. É, por natureza, um espaço mais social e apro-

priável. A terceira cota (C), inferior às duas antecedentes, corresponde à actual 

estrada nacional, fronteira à dita propriedade. Este último patamar, sobranceiro 

ao conjunto habitacional, contempla a forma subtil e afirmativa como este se 

insere na paisagem. Porém, não estabelece uma relação directa132, e serve-se 

dele como ponto de referência, como de um porto de abrigo. Entre estas duas 

últimas cotas é criada a relação de proximidade que está na génese da constru-

ção: casa-trabalho. Ora, considerando o carácter lúdico que era atribuído ao es-

paço da Rua dos Ilhéus pelos seus moradores, note-se uma oposição referencial 

entre o espaço “de recreio” e “de trabalho” – representado pelas propriedades 

132 Acerca desta relação indirecta que a cota inferior estabelece com o conjunto, considere-se, analoga-
mente, a referência que Christopher Alexander faz sobre os espaços sagrados: «(…) A garden which 
can be reached only by passing through a series of outer gardens keeps its secrecy. A temple which 
can be reached only by passing through a sequence of approach courts is able to be a special thing 
in a man’s heart. The magnificence of a mountain peak is increased by the difficulty of reaching the 
upper valleys from which it can be seen; the beauty of a woman is intensified by the slowness of her 
unveiling; the great beauty of a river bank its rushes, water rats, small fish, wild flowers - are violated 
by a too direct approach; even the ecology cannot stand up to the too direct approach - the thing will 
simply be devoured.»; Alexander, Christopher - A Pattern Language; Nova Iorque: Oxford University 
Press, 1977; pp. 131-134
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agrícolas.

Desta forma, é possível fazer uma leitura progressiva do conjunto e, assim, re-

tomar a ideia do percurso que se aventava anteriormente. Um desenrolar para a 

intimidade do Bairro dos Ilhéus, de fora para dentro - para o interior da comuni-

dade. Neste sentido, o conjunto, como um todo, tem o seu papel de transição, 

permitindo o isolamento e a privatização do espaço – revelando a importância 

do isolamento, não material que é aplicado na obra, mas o físico, implícito nas 

dependências e na concepção do projecto, dos vestíbulos, das copas, etc.; um 

certo sentimento de independência133 da habitação.

As Casas dos Ilhéus funcionam, então, como espaço próprio de acolhimento, 

distinguindo-se pela exclusividade da sua função. Mediando o nível superior da 

rua, e inferior do campo, o conjunto permite intervalar os conceitos de trabalho, 

habitação e lazer como uma espécie de antecâmara. Esta situação particular, 

que deriva acima de tudo do relevo, resulta numa circulação paralela dos fogos, 

e consequentemente na ventilação cruzada dos espaços – contribuindo para 

uma maior salubridade da habitação.

De acordo com Raul Lino, o conceito de “beleza” na arquitectura significa “ex-

pressão”, e parece traduzir, essencialmente, as noções de matéria – no que diz 

respeito à qualidade, encanto e harmonia dos materiais aplicados - e proporção 

– que por si só não é tudo, mas é como que o rítmo sobre que se desenha a 

modulação da arquitectura 134 Por outro lado, a expressão é reveladora de uma 

determinada arquitectura, ou seja, de uma realidade e das suas influências, de 

uma população e do seu modo de vida – de uma determinada cultura. Neste 

contexto, a proporção é a medida que distingue e qualifica uma obra das demais 

construções, demonstrando uma ordem na sua concepção – muitas vezes de 

133  Cf. Lino, Raul - Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples; 
Lisboa: ed. Cotovia, 1992; p. 24

134 Lino, Raul; op. cit., p. 63
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origem cultural. Por sua vez, o sentido de uma obra, a que se refere o presente 

subcapítulo, é a razão de ser dessa obra, inerente à sua arquitectura, onde se 

destaca a sua finalidade e aquilo a que esta se propõe.

No caso do Bairro dos Ilhéus, mais que nos materiais aplicados, é nesta pro-

porção dos elementos e dos espaços que reside a sua expressão – ainda que a 

construção, aparentemente tosca, como é habitual neste meio, apenas permita 

estabelecer relações generalizadas de forma aproximada135. Desta forma, con-

siderando a geometria que decompõe todo o conjunto, é possível verificar, em 

primeiro lugar, uma evolução das duas tipologias a partir de um quadrado-ba-

se, de aproximadamente 3,60m. O crescimento exponencial do espaço que esta 

sucessão revela, não só demonstra as relações de proporção que se geram 

entre si, como define a história e o desenho das tipologias de forma ordenada e 

sequencial. Assim, do quadrado-base deriva um primeiro módulo por acréscimo 

de um forno e um acesso vertical – são os primeiros espaços da tipologia, a 

cozinha e, posteriormente, o sobrado. Nesta fase, são curiosas as medidas que 

resultam destes acrescentos: o forno que parece ter origem num circulo de um 

passo geométrico, cria um soco no interior do quadrado-base correspondente 

a um passo andante, e forma um volume de 3m de profundidade, que corres-

ponde igualmente ao espaço livre interior que antecede o volume das escadas, 

cujo eixo, por sua vez, é um dos lados do dito quadrado. Ora, numa lógica de 

equilíbrio do espaço, considerando a posição do forno ao canto, é possível su-

gerir que o acesso às escadas se faça pelo canto oposto, a um quarto do com-

primento. 136

Uma vez no sobrado, este primeiro módulo desdobra-se sobre o mesmo eixo 

135 Uma vez que a mão-de-obra em meio rural é, habitualmente, popular e, como tal, pouco exacta nos 
seus métodos – excepto em construções senhoriais, onde a disponibilidade económica era maior e 
se recorria a mestres e artesãos  -  a arquitectura que daí resulta é normalmente tosca no seu traçado. 
Na ausência de factos que comprovem  uma mão-de-obra especializada na construção do Bairro dos 
Ilhéus, a presente dissertação, com base no levantamento efectuado, sugere a possibilidade do dito 
conjunto ter sido construído com recurso a mão-de-obra popular – certamente vizinha, e possivel-
mente saloia.

136 A utilização de medidas com base na polegada foi uma prática corrente segundo o tratado de Se-
bastiano Serlio (séc. XV-XVI), que recorria a elementos fixos auxiliares da construção - como a vara - e 
como tal, eram, habitualmente, as medidas utilizadas na construção pré-industrial, rural e urbana: 1 
polegada = 2,75cm; 1 palmo = 8 pol. = 22cm; 1 pé = 12 pol. = 33cm; 1 passo anadante = 24 pol. 
= 66cm; 1 vara = 40 pol. = 110cm; 1 passo geométrico = 60 pol. = 165cm; 1 braça = 80 pol. = 
220cm. 
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Fig. 73. Esquema de proporções. | Planta. Escala 1:200
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das escadas, gerando um espaço imediatamente paralelo a estas. Por sua vez, 

considerando o sentido do acesso vertical e o prolongamento do eixo do forno é 

possível sugerir o ponto de comunicação entre estes dois espaços adjacentes, 

sem que tal quebre as relações e o sentido de proporção da composição. Daqui 

resulta, então, a primeira tipologia – um volume profundo, de secção em “L”, so-

bre o qual se sucedem 3 espaços e um vão. Neste sentido, note-se a repetição 

de forma aproximada dos 3m de profundidade ao longo da evolução – evidente 

no forno, no espaço que antecede as escadas e consequentemente no espaço 

que as sucede.

Por último, a lógica de evolução da tipologia parece desenvolver-se a partir do 

eixo do forno, que anteriormente assinalou o último degrau, onde tem inicio a 

repetição de uma tipologia semelhante; isto é, considerando que esse eixo, na 

medida em que se refere a um elemento de peso – o forno - pode representar o 

referencial transversal do espaço, nele tem origem o crescimento do espaço em 

x. Assim, repetindo a forma obtida anteriormente a partir deste eixo, é possível 

obter uma nova tipologia, maior e que corresponde ao módulo familiar do con-

junto. Daqui resulta não só uma relação entre as tipologias mas também entre 

os espaços que as compõem. Daqui resultam, assim, dois eixos referenciais 

que permitem compreender todo o crescimento do espaço em planta: o primeiro 

coincidente com o lado inferior do quadrado-base, e o segundo correspondente 

ao eixo do forno.

Desta forma destaquem-se, alguns exemplos de relações de proporção que se 

estabelecem no desenho das tipologias [Fig. 73]: (1) a geometria aproximada-

mente quadrada na generalidade dos elementos, ora do fogo familiar, ora da 

cozinha da tipologia pequena - com uma proporção de 1,1; (2) a proporção apro-

ximada de 1,7 entre Y/G e B/D; (3) a relação entre Y/B e D/F; e (4) a relação 

aproximada entre Y/F e B/E - com uma proporção de 2,3. A titulo de curiosidade, 

note-se a aproximação da relação entre o comprimento das duas tipologias – 
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X/B - e a proporção áurea137. 

Por outro lado, uma decomposição idêntica permite verificar a mesma evolu-

ção gradual das tipologias na sua secção transversal. O forno, circunscrito num 

quadrado de 2,2m, é, então, o elemento-base que parece definir o pé-direito do 

primeiro espaço, e sobre o qual se estabelecem todas as relações posteriores. 

Desta forma, a secção estabelece uma proporção aproximadamente quadrada 

na generalidade da sua composição, sobre a qual é possível verificar que o pla-

no da fachada maior, a sudoeste, tem o dobro da altura da fachada menor, a nor-

deste. Por sua vez, é notável a semelhança entre o espaço das traseiras - com-

preendido entre o forno e a estrada nacional - e a cércea do volume a sudoeste; 

ou a relação quase duplicada entre a cércea a nordeste e o espaço da Rua dos 

Ilhéus – o que permite aferir a relação existente entre a cércea do conjunto e os 

espaços exteriores que o antecedem. Novamente a título de curiosidade, note-se 

a aproximação à proporção aúrea na relação entre o elemento-base e o espaço 

da cozinha que se lhe encosta – 1,627.

No que diz respeito às fachadas, tal como em planta, e na secção transversal, 

o Bairro dos Ilhéus revela de forma coerente um equilíbrio e uma relação de 

proporção dos elementos que a compõem. Assim, destaque-se em primeiro lu-

gar o alçado sudoeste, onde os fornos definem aproximadamente um pequeno 

quadrado de 1,80m, proporcional em relação ao tamanho dos vãos de janela e às 

chaminés. Logo, no caso da tipologia pequena, esta fachada evidencia um rec-

tângulo de 4x6 vãos de janela – o que remete imediatamente para a proporciona-

lidade das relações que se estabelecem na sua composição. Neste seguimento, 

note-se de forma particular o equilíbrio entre o volume dos fornos no nível inferior 

da fachada, e o espaçamento entre as chaminés no nível superior, ou entre os 

vãos à cota do sobrado. Em segundo lugar, com base na planta do conjunto, 

destaque-se o quadrado que circunscreve o alçado tipologia pequena a nordes-

137 A célebre proporção áurea corresponde à relação de 1,618 (aprox.) entre dois elementos. No caso 
das duas tipologias do Bairro dos Ilhéus, a relação entre os seus comprimentos é, aproximadamente, 
de 1,601. Como tal, na medida em que estes dois valores são apenas semelhantes à décima este 
facto apenas demonstra ser uma curiosidade, que ainda assim revela um bom equilíbrio e proporção 
do referido conjunto.
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te. O conjunto parece, assim, respeitar uma certa coerência na sua composição. 

A forma como este se afirma no espaço e se materializa, demonstra, então, as 

relações que estabelece.

Desta forma, o Bairro dos Ilhéus revela, de um modo geral, uma proporção qua-

drada dos espaços e dos elementos que o compõem – uma característica muito 

própria do meio saloio que o envolve. Esta análise permite, então, que o conjunto 

denote uma expressão própria e constitua um exemplo distinto e equilibrado na 

paisagem. A justa proporção da sua concepção é, então, mais uma característi-

ca que distingue esta arquitectura no meio rural, e no período industrial em que 

se insere. 

O Bairro dos Ilhéus, erguido em 1879, insere-se no período industrial, na se-

gunda metade do séc. XIX – na mesma época em que começavam a surgir 

em Lisboa as primeiras vilas operárias138. Assim, se, à priori, a analogia entre as 

casas dos Ilhéus e um tipo de arquitectura vernácula, saloia ou açoriana, poderá 

parecer relativa, a relação entre estas e o tema da habitação operária, em parti-

cular da região de Lisboa, parece ser, de certa forma, evidente – tanto pelo tipo 

de solução como pelos conceitos associados. É, aliás, esta influência, de época, 

que parece promover a edificação do próprio Bairro - na medida em que este 

surge no contexto de um aumento da exploração e produtividade da Quinta dos 

Machados e a consequente necessidade de mão-de-obra, tão habitual nesse 

período. Neste sentido, as casas dos Ilhéus e as vilas operárias assumem prin-

cípios e ideologias semelhantes, frutos da proximidade geográfica Mafra-Lisboa, 

138 A primeira espécie de vila operária surge em 1873 nas dependências da Fábrica de Tecidos Lisbonen-
se.
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Fig. 76. Relações formais e implantação, entre a habitação operária e o Bairro dos Ilhéus: (A) Vila Flami-
ano, (B) Vila Raul, (C) Vila Celarina, (D) Gomes, (E) Vila Cabrinha, (F) Bairro dos Ilhéus. | Planta 
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e de um pensamento moderno, em conformidade com a época. Daqui resulta 

um tipo de habitação idêntica, na oferta, na finalidade, nos modos de habitar, e 

na população alvo.

Considerando esta relação, destaque-se o tipo de solução comum, que distin-

gue as casas dos Ilhéus, e as insere no âmbito da habitação operária: (1) multifa-

miliar; (2) programática; (3) seriada; (4) económica; (5) espacial, na comunicação 

com o edificado envolvente.

Em primeiro lugar, a opção por um sistema habitacional colectivo, em correnteza, 

multifamiliar, oposto à lógica rural, isolada e unifamiliar, é um princípio que nasce 

do problema urbano da falta de espaço, que é adoptado ao longo da história da 

arquitectura da cidade, e que é explorado de forma particular no período indus-

trial devido à sua eficiência. As estruturas multifamiliares, permitiam concentrar 

na mesma área, a baixo custo, grande parte, quando não todos, os trabalhado-

res de uma determinada unidade fabril, promovendo o cooperativismo e a filan-

tropia. No caso dos Ilhéus, embora não houvesse falta de espaço que obrigasse 

a um empreendimento conjunto, esta opção adequa-se perfeitamente ao seu 

propósito – construir um conjunto de habitações para trabalhadores agrícolas 

vindos dos Açores – na medida em que permite a boa integração da população 

alvo, o cooperativismo e o controlo da entidade promotora. 

Em segundo lugar, o programa, exclusivo à habitação, considerado uma das 

especificidades das vilas operárias – salvo raras excepções, em que o mode-

lo evoluiu para sistemas mais complexos - surge da mesma necessidade de 

aproveitamento do espaço urbano para resolver a falta de alojamento operário 

na cidade. Por outro lado, esta característica parece ter uma origem profunda-

mente rural, e elementar, principalmente na região de Lisboa, onde o piso térreo 

é normalmente aproveitado para habitação, ao contrário da arquitectura popular 

do norte. Esta pequena associação, embora careça de um estudo devidamen-

te fundamentado, constitui uma observação válida que contribui para a relação 

entre a habitação rural e operária. Neste sentido, não só o Bairro dos Ilhéus 

adopta a mesma ideologia das vilas operárias, como as próprias vilas parecem 

estabelecer algumas relações com o meio rural, onde se insere o presente caso 
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Fig. 77. A repetição seriada dos fornos salientes, e das respectivas habitações. | Fotografia de exterior.
Fig. 78. O Bairro dos Ilhéus (em cima) e a Vila Cabrinha (em baixo). | Fotografia de exterior.
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de estudo.

Em terceiro lugar, a seriação da habitação – referida já anteriormente a propósito 

do tipo de habitação do período industrial – sendo uma das grandes revelações 

das vilas operárias, que posteriormente conduziram ao modernismo, é um tipo 

de solução de carácter extremamente económica e funcional. A opção por uma 

estrutura seriada introduz um ritmo na arquitectura por via da repetição sucessiva 

dos elementos. Este factor repetitivo, assente numa estrutura modular, padrão, 

permitindo reduzir os custos da construção, facilita o desenho do conjunto na 

medida em que o torna mais flexível, e define a composição característica da 

habitação operária. Ora, desta seriação resulta, quase intrinsecamente, um es-

quema de habitação em correnteza, que se torna habitual nas primeiras vilas 

operárias. 

De acordo com Nuno Teotónio Pereira, e como referido anteriormente, este tipo 

de solução descende de pequenas construções de um só piso com dois fogos e 

que terão existido mesmo em bairros mais antigos, que, susceptível de ser repro-

duzido para um maior número de habitações, (…) com o incremento da procura 

logo se constroem filas ou bandas de casas deste tipo (…)139  No meio rural, a 

opção por uma tipologia padrão, de carácter estritamente funcional, é recorrente 

– aspecto que, aliás, traduz um tipo de solução vernácula e não erudita. É esta 

solução padrão, comum do ponto de vista económico e funcional, que permite 

distinguir uma casa saloia de uma casa algarvia, ou gandaresa. 

No caso dos Ilhéus, esta opção por uma série de habitações-padrão, em cor-

renteza, torna-a singular na relação com o meio rural em que se insere. A sua 

composição, ora em planta, ora em alçado, permite evidenciar, desta forma, a 

relação com o mesmo tipo de solução e pensamento industrial que caracteriza 

as vilas operárias. Em ambos os casos, é possível verificar um tipo de estrutura 

comum que regula todo o conjunto - mais densa na periferia, e mais fina e se-

cundária na compartimentação interior, e de acordo com os diferentes módulos 

139 Teotónio Pereira, Nuno - Pátios e vilas de Lisboa, 1870-1930: a promoção privada do alojamento ope-
rário; em Teotónio Pereira, Nuno - Escritos (1947-1996 selecção); Porto: FAUP Publicações, 1996; pp. 
167-170



164

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA



165

CAPÍTULO 2.  O BAIRRO DOS ILHÉUS

ou tipologias.

O tema da economia na arquitectura, indirectamente referido nos parágrafos an-

teriores, parece ser, então, transversal a todas as soluções que caracterizam 

a habitação operária – e a arquitectura popular de um modo geral. É, portan-

to, neste contexto que surge o despojamento pela ornamentação – que, aliás, 

ganha expressão no auge do modernismo, nomeadamente entre as teorias de 

Adolf Loos140. A necessidade de resolver a crise de alojamento operário, e toda a 

especulação imobiliária que se desenvolve em torno deste problema, conduzem 

a arquitectura a um racionalismo estrito, nas opções que toma, nas soluções que 

adopta e no tipo de arquitectura que propõe. Neste contexto, o ornamento cons-

titui uma despesa sem retorno – é, num sentido muito pragmático e funcionalista, 

desperdício de matéria. 

Assim, a habitação operária é, de uma forma geral, caracterizada pela ausência 

de ornamento. Quando existe, é muitas vezes resultado de uma relação filantró-

pica entre a entidade promotora e os trabalhadores. Neste sentido, a riqueza da 

sua composição resulta da repetição sucessiva das tipologias e dos elementos 

que as compõem. Ora, no caso do Bairro dos Ilhéus, esta economia reflecte-se 

de forma muito explícita na total carência de ornamentação e em alguns de-

talhes construtivos, como é a quase inexistência de lar no forno da cozinha, e 

consequentemente, a dissipação do sistema forno-lareira-chaminé na parede da 

fachada, da inexistência de molduras nos vãos, socos, etc.

Por último, a forma como, tanto as vilas operárias como o Bairro dos Ilhéus, 

se inserem no tecido construído e se relacionam com a envolvente, parece ser 

reflexo de uma mesma linha de pensamento, de um mesmo tipo de solução 

habitacional. No primeiro caso, estas inserem-se à margem dos arruamentos141, 

em estreita proximidade com o local de trabalho – fábricas. A sua implantação e 

configuração assume muitas vezes um carácter segregacionista, ora no interior 

140 Adolf Loos (1870-1933), foi um célebre arquitecto checo dos princípios do Modernismo, famoso entre 
outras obras, pela teoria «Raumplan», e pelo seu ensaio «Ornamento e Crime», escrito em 1908 - onde 
assume uma posição crítica e contrária à utilização de ornamento na arquitectura.

141 Teotónio Pereira, Nuno; Ibidem, p. 170
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dos quarteirões, formando uma espécie de rua ou pátio alongado para o qual se 

voltam as habitações – por vezes semelhante a um saguão – ora em correnteza 

atrás de prédios, ou em zonas periféricas da cidade, formando igualmente ruas 

ou pátios no seu interior. Ainda que em raras excepções estas possam comuni-

car directamente para uma rua principal ou secundária, esta circunstância não 

se opõe à qualidade marginal do edifício. Por sua vez, o Bairro dos Ilhéus não pa-

rece contrariar esta lógica operária. Ainda que inserido num contexto, ele próprio 

marginal como é o meio rural, este forma uma correnteza, a uma cota superior, 

num dos extremos do arruamento daquele lugar, a escassos metros da Quinta 

dos Machados. A rua que serve de acesso ao Bairro funcionando, por natureza, 

como espaço de recreio dos moradores, assemelha-se, assim ao pátio ou rua 

formados pela generalidade das vilas operárias. A existência de um pequeno 

caminho de cabras para onde comunicam as traseiras de todas as habitações 

daquela correnteza, permite acentuar este carácter marginal e comunitário que 

se estabelece, de uma forma geral, na habitação operária do período industrial.

Desta forma, é possível verificar a semelhança conceptual entre a arquitectura 

do Bairro dos Ilhéus e a arquitectura das vilas operárias. Contudo, é importante 

observar alguns aspectos pontuais que permitem comprovar e fundamentar, de 

forma empírica, esta relação. Para esse efeito, destaquem-se, de entre alguns 

exemplos de pátios e vilas operárias em Lisboa142, o Pátio Novo, a Vila Elvira, e a 

Vila Cardoso, que, no que diz respeito à sua configuração, composição e tipolo-

gia, se podem considerar referências deste tipo de habitação.

Implantados numa situação de declive, idêntica ao Bairro dos Ilhéus, estes três 

casos exemplares apresentam uma configuração em correnteza – tão caracterís-

tica deste tipo de habitação. A este aspecto formal correspondem, igualmente, 

142 Tal como referido anteriormente, este tipo de habitação tende a formar, na sua origem, uma corrente-
za, ora continua – Vila Flamiano, Vila Alegre, Vila Cabrinha – ora quebrada, por via de socalcos – Pátio 
Novo, Vila Elvira, Vila Cardoso – resultado do terreno de implantação. Neste sentido, e na medida 
em que o tipo de implantação pode ter consequências na composição do conjunto, a presente dis-
sertação servir-se-á destes três últimos casos a título de exemplo, sem prejuízo para a referência de 
outros que considerar relevantes. Cf. levantamento feito pelo autor em Arquivo Municipal da Câmara 
e de Lisboa; e os casos levantados por Oliveira Antunes, Filipa - Habitação Operária - Pátios e Vilas 
de Lisboa: A experiência da cidade operária industrial; Dissertação para Mestrado Integrado em Ar-
quitectura; Orientador cientifico: Professor Doutor Arquitecto José Deodoro Faria Troufa Real; Lisboa: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Junho de 2002.
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(A) (B)

Fig. 79. (A) O tipo de casa profunda da habitação operária. De cima para baixo, a Vila Teixeira e o Pátio 
Bagatela. | Planta. Escala 1:500.

Fig. 80. (B) O tipo de casa regular da habitação operária. De cima para baixo, a Vila Cabrinha, a Vila 
Celeste e a Vila Macieira. | Planta. Escala 1:500.



169

CAPÍTULO 2.  O BAIRRO DOS ILHÉUS

a tendência para um mesmo tipo de coberturas, telhadas, de duas águas, refor-

çando o sentido alongado destes conjuntos – que, por sua vez, encontra o seu 

expoente máximo na Vila Cabrinha. Nesta medida, é curioso notar que a mesma 

circunstância de implantação, tem resultados formais muito semelhantes – como 

é possível verificar tanto nos Ilhéus como nos três exemplos considerados.

Por outro lado, a organização interna dos fogos parece obedecer, regra geral, a 

uma estrutura muito concreta. Considerando os casos levantados que serviram 

de amostra para o desenvolvimento da presente dissertação143, a generalidade 

dos fogos pode ser classificada em duas tipologias-base, segundo as quais se 

orientam com ligeiras variações: (A) a casa profunda – muito à semelhança do 

tipo de casa medieval - ou casa-corredor, com duas frentes e organizada numa 

lógica de compartimentação sucessiva, em profundidade, por vezes com um 

pequeno corredor que une as habituais três divisões, uma delas interior – Pátio 

Bagatela, Vila Elvira; (B) a casa regular, circunscrita numa espécie de quadrado, 

de quatro divisões e compartimentação em cruz, é ligeiramente maior que a casa 

profunda, e embora muitas vezes tenha apenas uma frente, corresponde à tipo-

logia mais comum deste tipo de habitação, operária – Vila Macieira, Pátio Novo. 

Neste contexto, o próprio desenho das tipologias dos Ilhéus, embora assuma 

um carácter mais de acordo com um modelo rural – saloio ou açórico – parece 

estabelecer uma relação com a lógica de compartimentação, do modelo ope-

rário – destaque-se, nomeadamente, a semelhança na organização interior da 

tipologia familiar dos Ilhéus e da tipologia do Pátio Novo, ou a tipologia pequena, 

profunda, nos Ilhéus e o tipo de casa da Vila Elvira.

Daqui resultam composições muito aproximadas entre o presente caso de es-

tudo e a habitação operária, principalmente nos casos de pátios e vilas de um 

só piso – como é o caso do Pátio Novo – onde os alçados de um e de outro 

143 Os levantamentos representados em Oliveira Antunes, Filipa; op. cit., pp. 96-134: a Vila Cabrinha, 
a Vila Teixeira, a vila Celarina, a Vila Flamiano, a Vila Raul, o Bairro Estrela d’Ouro, a Vila Rodrigues, 
a Vila Sousa, a Vila Ferreira, a Vila Celeste, a Vila Gomes, a Vila Macieira, o Pátio das Barracas,, a 
Vila Neves, a Vila Ramos, a Vila Martel, o Pátio Bagatela; e nos processos de obra 34542 (Páteo 
da Pascácia), 42526, 20291 e 33647 (Páteo do Salema), 27008 e 27005 (Bairro Grandela), 48670 
(Páteo do Leão), 39951 (Vila Alegre), 43954 (Vila Elvira), 20597 (Vila Torres), 15231 (Vila Joaqui-
na), 41127 (Vila Cardoso), 44312, 48931 e 44310 (Vila Rodrigues) do Arquivo Municipal de Lisboa.
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Fig. 81. Relação entre a tipologia, dita regular, no Pátio Novo (em cima), e a dita familiar do Bairro dos 
Ilhéus (em baixo). | Planta. Escala 1:200.
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Fig. 82. Relação entre a tipologia da Vila Elvira, e as casas “pequenas” do Bairro dos Ilhéus. | Planta. 
Escala 1:200.
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Fig. 83. «Implantados numa situação de declive , idêntica ao Bairro dos Ilhéus, estes três casos exem-
plares apresentam uma configuração em correnteza», Vila Elvira e Bairro dos Ilhéus. | Alçados. 
Escala 1:500
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Fig. 84. Relação entre o alçado do Pátio Novo, e a fachada térrea do Bairro dos Ilhéus. (em cima à esq.) 
| Alçados. Escala 1:500

Fig. 85. «(   ) a relação entre o alçado sudoeste dos Ilhéus – marcado pelos fornos salientes – e o alçado 
posterior da Vila Cardoso – marcado pelos pequenos volumes onde se inserem os tanques/re-
tretes » (em baixo à dir.)| Alçados. Escala 1:500.
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parecem estabelecer relações no tipo de escala, no ritmo – porta-porta-porta ou 

porta-janela-porta - na quantidade de vãos, etc. Destas analogias, acima de tudo 

formais, considere-se de modo particular a relação entre o alçado sudoeste dos 

Ilhéus – marcado pelos fornos salientes – e o alçado posterior da Vila Cardoso – 

marcado pelos pequenos volumes onde se inserem os tanques/retretes. 

Assim, o Bairro dos Ilhéus assume-se como uma obra moderna na medida em 

que reflecte um pensamento coevo dos finais do séc. XIX. Porém, este estabele-

ce divergências profundas no que diz respeito a um tipo de desenho arquitectó-

nico – na estrutura tipológica, na proporção, nos elementos e necessidades que 

integra, etc. – que, nesta medida, parecem encontrar a sua verdadeira identida-

de num tipo de arquitectura popular, em estreita relação com a região em que 

insere.

A relação entre os arquétipos de arquitectura saloia e açoriana – particularmente 

de Santa Maria e São Miguel - é um ponto assente, já referido anteriormente, e 

um facto que a própria história trata de aproximar. Porém, esta aproximação en-

tre ambas as tipologias parece divergir em certos aspectos que resultam já da 

definição de uma cultura local – neste caso, açoriana. É nesta medida que reside 

uma das singularidades do Bairro dos Ilhéus, a qual define e ilustra um paradoxo 

arquitectónico: se a casa saloia é exemplo de uma arquitectura vernácula da 

região de Lisboa, e se a casa açoriana encontra em si uma expressão saloia e 

representa um tipo de arquitectura vernácula da região dos Açores, o Bairro dos 

Ilhéus, pela sua história, arquitectura e implantação, insere-se no capítulo da 

casa saloia, ou da casa açoriana? Dentro das suas limitações, a presente disser-

tação tentará, em seguida, resolver e tomar uma posição relativa a esta questão. 

Para tal, designar-se-á por “casa açoriana” a casa popular de Santa Maria e São 
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Miguel que se parece aproximar do modelo de casa saloia144.

Ora, considerando a relação entre os dois primeiros modelos – saloio e aço-

riano – é possível identificar algumas semelhanças materiais e estéticas que 

caracterizam ambas as tipologias e, aproximando-as, enquadram-nas no âmbito 

da arquitectura mediterrânea: (1) a utilização da pedra local como material de 

construção, em detrimento das madeiras; (2) o sistema de cobertura de pouca 

inclinação, e em telha de canudo, que denuncia a influência continental de ocu-

pação mourisca no povoamento das ilhas; (3) a aplicação de cantarias no guar-

necimento dos vãos; e a utilização de nichos escavados nas paredes, no interior 

das habitações. (4) o fabrico e utilização da cal no reboco das construções - que, 

nos Açores, se verifica apenas nas ilhas de Santa Maria e São Miguel. 

Porém, é do ponto de vista formal e cultural, no modo de habitar e na estrutura 

do agregado, que a casa açoriana estabelece maiores relações de semelhança 

com a casa saloia. Neste âmbito, destaca-se: (1) a existência de um forno fami-

liar, integrado no volume da habitação, saliente e de acordo com o sistema for-

no-lareira-chaminé anteriormente referido145; (2) o volume, as áreas, pequenas, o 

dimensionamento dos espaços domésticos, com uma variação média entre as 

quatro e as cinco varas146, e a “quadrangulariedade” da sua composição; (3) o 

tipo de habitação, elementar e independente na sua relação com a envolvente. 

A existência de um forno e a integração deste elemento no programa da habi-

tação - em detrimento da lareira e do forno comunitário - e o emprego do siste-

ma forno-lareira-chaminé - ainda que com algumas diferenças no que respeita 

a dimensão do lar no seu interior – reforça o carácter autónomo do agregado 

e uma semelhança cultural na consideração do espaço doméstico e na forma 

de habitar. No segundo caso, no que respeita à tendência quadrangular dos 

espaços, que tanto caracteriza a arquitectura doméstica saloia, a casa açoria-

na, ainda que possa divergir na estruturação e modulação geométrica do seu 

144 Recorde-se, neste âmbito, que são estas as primeiras ilhas a serem descobertas, e as únicas em que 
se verifica a presença de calcários – comuns na região de Lisboa – e aquelas em que se diz ter sido 
povoada por gentes desta região. Cf. Ordem dos Arquitectos (ed.); op. cit.

145 Cf. p. 49
146 4,40m e 5,50m, respectivamente.
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espaço interior, parece poder aproximar-se desta mesma tendência na compo-

sição genérica da tipologia. Por último, e tal como a tipologia saloia mostra ser 

uma síntese e um modelo de transição entre a casa do norte e a casa do sul de 

Portugal – à margem de uma cidade capital, e por isso de grandes trocas de 

influências e costumes - a casa açoriana, situada num contexto histórico seme-

lhante, entre migrações e ocupações de diferentes pontos do continente, pare-

ce resultar num mesmo tipo de arquitectura elementar, autónoma e de síntese, 

onde integra pequenos detalhes mais eruditos, de ordem estética – como são 

as cantarias que emolduram os vãos - em oposição ao racionalismo estrito que 

gere toda a habitação. O pátio, circunscrito em ambos os casos pelos anexos e 

dependências agrícolas, insere-se aqui como parte do agregado e do domínio 

da casa. Em suma, as circunstâncias que estão na base de ambas os casos, 

dão origem a uma arquitectura doméstica comum - na sua forma, composição 

e entendimento do espaço – na medida em que partem de um mesmo tipo de 

influências e ocupações.

Contudo, existem divergências. O processo de aculturação promovido pelas mi-

grações e ocupações do território, e o desenvolvimento de costumes e necessi-

dades próprias dos seus habitantes, conduziu, de um modo geral, à definição de 

uma arquitectura doméstica regional, vernácula – a qual se distingue em muitos 

aspectos da tipologia saloia. Neste sentido, embora a expressão saloia possa 

ter surgido nas primeiras ilhas açorianas como resultado de uma série de in-

fluências continentais, ou mesmo como reprodução de uma influência directa, a 

verdade é que qualquer que seja o caso, essa expressão foi subordinada a uma 

cultura local, aos seus hábitos, modos de vida, e recursos. Daqui resulta uma 

arquitectura própria, e diferenciada.

Neste âmbito, e em relação à casa saloia, destacam-se algumas pequenas dife-

renças, pontuais, de ordem formal e estética, e outras mais relevantes, com um 

impacto maior na percepção e apropriação do espaço doméstico. No entanto, 

é de referir que todas estas divergências se verificam de um modo genérico, do 
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Fig. 86. Os dois tipos de chaminés correntes das casas açorianas das ilhas de Santa Maria e São Miguel: 
(à dir.) a chaminé “mais antiga”, (à esq.) a chaminé “de vapor”. | Fotografia.

Fig. 88. A chaminé do Bairro dos Ilhéus, distinta da casa açoriana e da casa saloia, e de desenho mais 
industrial - mais próximo do tipo de chaminés que se verificam nas vilas operárias. | Fotografia 
de pormenor.

Fig. 87. Os dois tipos de chaminés comuns das casas saloias. [ao centro] |Fotografias.
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qual se salvam raras excepções de arquétipos muito aproximados147. 

Ora, no primeiro grupo considere-se, então, a variação média do número de 

águas da cobertura, do tipo de escadas, e do desenho da chaminé. O telhado 

da casa popular de Santa Maria e São Miguel, que originalmente seria de quatro 

águas, alterou-se com o tempo para duas águas, criando pequenas empenas 

às quais se anexam, muitas vezes, outras casas, facilitando a correnteza e a ló-

gica urbana, em oposição às tradicionais quatro águas da casa saloia. No que 

diz respeito ao tipo de escadas utilizadas - em “L” na casa açoriana e “de tiro” 

na casa saloia - a diferença poderá ter, eventualmente, uma explicação histórica 

relacionada com a época em que se deu a ocupação das ilhas148. Em relação ao 

desenho da chaminé, este varia, não só entre as duas tipologias, mas dentro de 

cada uma. Se na casa saloia esta é habitualmente formada por dois volumes, um 

primeiro paralelepipédico e um segundo, ora semicircular (em forma de meia bo-

lacha), ora semicilíndrico horizontal; na casa açoriana esta varia entre o modelo 

“à moda antiga” e o “de vapor” – A primeira, larga, maciça e atarracada, recorda 

formas semelhantes do Alentejo ou da região de Sintra  A segunda, mais alta e 

esguia, é formada por dois volumes sobrepostos: um tronco de pirâmide e um 

tubo cilíndrico com ventilações laterais na secção superior149, cuja imagem evoca 

alguns modelos congéneres do Algarve e Baixo Alentejo, e tem vindo a substituir 

a primeira.

Por sua vez, no segundo grupo ressaltam divergências na definição e estrutura-

ção do espaço doméstico, como é o caso da modulação, compartimentação e 

fenestração da casa, da distribuição e organização do programa, etc. Em primei-

ro lugar, a estruturação da casa açoriana numa composição por módulos difere, 

porém, da casa saloia no que respeita à regulação do programa através destes 

módulos. Enquanto que na tipologia saloia, cada módulo corresponde, em área, 

147 Como é o caso de duas casas em Vila do Porto, representada na Fig. 31.
148 Até ao final da Idade Média, as escadas eram, habitualmente, de “tiro”, e eram raros e eruditos os 

casos que se opunham a esta lógica, obrigando a uma despesa maior devido a questões estruturais 
– o que poderá explicar as habituais escadas “de tiro” nos modelos saloios. Só a partir da época mo-
derna é que passaram a ser comuns as escadas em “L” na habitação corrente – tempo que coincide 
com as ocupações das primeiras ilhas dos Açores, e que poderá explicar este hábito insular;

149 Ordem dos Arquitectos (ed.); op. cit., p. 51
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Fig. 89. O interior de uma “falsa”, em Feteiras, São Miguel, Açores. | Fotografia.
Fig. 90. Duas casas açorianas em São Miguel, Açores.| Plantas. Escala 1:200.
Fig. 91. Uma casa saloia em Arneiro dos Marinheiros, Sintra.| Plantas. Escala 1:200.
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a um único espaço – cozinha, casa-de-fora ou quarto – na casa açoriana, estes 

são habitualmente compartimentados, ou interrompidos, através da introdução, 

frequente, de paredes de tipo tabique, gerando outras pequenas divisões. Nos 

casos mais elementares, este módulo corresponde muitas vezes ao que seriam 

dois módulos saloios, com prejuízo para as áreas dos espaços contíguos, sendo 

a compartimentação feita com recurso ao mesmo tipo de paredes. 

Por outro lado, na maioria dos casos, a casa-de-fora não só não corresponde 

ao primeiro espaço da casa, como não existe muitas vezes, ou é substituída por 

uma sala propriamente dita, sem acesso ao exterior. A esta divergência no pro-

grama da casa se pode somar a tradicional “falsa”150 – espaço do sótão, entre 

a cobertura e o tecto do piso térreo, que é utilizado para quarto, e que é assim 

designado por constituir um falso primeiro piso. 

Daqui resulta um espaço semi-esconso a que não se pode chamar sobrado, por 

se distinguir deste não só no impacto do volume da casa, como no pé-direito, e 

na qualidade do espaço. Esta diferença reforça o estrito aproveitamento do es-

paço doméstico açoriano, com o mínimo impacto sobre a construção. Uma outra 

diferença corresponde à existência, frequente, de um corredor na casa açoriana, 

que traduz um costume que apenas passa a ser recorrente na arquitectura a par-

tir de meados do séc. XVIII, e que por si só representa uma alteração significativa 

na organização e distribuição do espaço, mais ainda quando comparada com a 

casa saloia. 

Contudo, considerando que este interstício diz respeito a uma transformação, e 

interpretação, tardia da habitação corrente, o próprio acesso, e transição interior-

-exterior, difere em ambos os modelos, açoriano e saloio. Se no primeiro, a porta 

de entrada abre, habitualmente, para um espaço suficientemente iluminado, no 

segundo, esta abre, habitualmente, para um espaço cego, iluminado apenas 

pelo postigo da porta – ao qual corresponde a casa-de-fora. E, se no primeiro é 

150 A “falsa” corresponde a um costume muito açoriano de aproveitamento do espaço-sótão para habi-
tação. «A falsa seria, portanto, um modelo expedito de ganhar espaço numa casa pequena  Um falso 
segundo piso (que não se vê, mas está lá), correspondendo ao aproveitamento interior das duas águas 
do telhado (...). Servindo de quarto de dormir, povoada de camas, é geralmente destinada aos filhos 
pequenos (   ) »; Idem, p. 120
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comum existir uma porta em cada fachada, posicionalmente opostas, no segun-

do, quando existem duas portas, estas situam-se lado a lado, e correspondem, 

respectivamente, à casa-de-fora e à cozinha. 

Por último, o sistema forno-lareira-chaminé, semelhante em ambos os casos, 

diverge no contexto da cozinha, constituindo um lar mais profundo na casa aço-

riana, e mais dissimulado no perímetro interior, na casa saloia. 

Outras divergências, mais genéricas, entre ambas as casas podem, e devem, 

ser referidas neste contexto. Numa perspectiva tipológica, em que a casa saloia 

pode ser térrea, torreada ou sobradada, e a casa açoriana pode ser “mais anti-

ga”, linear, integrada, abarracada, ou de cozinha dissociada, os dois modelos de 

casa parecem apenas partilhar algumas ideologias comuns. Considerando cada 

uma das diferentes tipologias a que corresponde cada tipo de casa151, é possí-

vel verificar divergências nas fachadas, no sobrado, na relação com o exterior 

– número de vãos por área - e na compartimentação da habitação – já referida 

anteriormente – a que corresponde, muitas vezes, o habitual desdobramento e 

simetria da casa açoriana – com divisões distintas nas fachadas maiores. Ao 

mesmo tempo, note-se uma maior semelhança entre as tipologias açorianas, 

linear e “mais antiga”, e as saloias, térrea e torreada.

De um modo geral, a casa saloia e a casa corrente açoriana, das ilhas de Santa 

Maria e São Miguel, sendo relativamente próximas na sua forma e tipologia, di-

ferem numa série de aspectos que determinam o carácter vernáculo de uma e 

de outra. São, portanto, essas divergências, entre os dois tipos de arquitectura, 

que as individualizam, e tornam possível a resolução do paradoxo apresentado 

no início deste subcapítulo.

***

Posto isto, considerem-se, então, as relações entre o conjunto habitacional do 

Bairro dos Ilhéus e os dois modelos de casa, saloio e açoriano. A análise dos 

151 Ver Anexo II. 
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Fig. 92. A casa saloia sobradada na Aldeia de Broas, representada na Fig. 94. [em cima à esq.] | Fo-
tografia.

Fig. 93. O vão superior da fachada sudoeste do Bairro dos Ilhéus. [em cima à dir.] | Fotografia.
Fig. 94. Relação entre as tipologias do Bairro dos Ilhéus e uma casa saloia sobradada na Aldeia de 

Broas, em Sintra. | Planta. Escala 1:200
Fig. 95. Esquema de distribuição tipológica na casa saloia torreada e no Bairro dos Ilhéus. [em baixo à 

esq.] | Esquema.
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pontos de semelhança e divergência, com base na relação estabelecida ante-

riormente entre um e outro, permitirá, neste caso, esclarecer e vincular a génese 

da sua tipologia, e os aspectos que se distinguem e individualizam o conjunto. 

Para este efeito, considere-se como “casa dos ilhéus” o modelo de habitação do 

bairro em questão - com o mesmo nome. 

Neste âmbito, a proximidade entre a casa dos ilhéus e a casa saloia parece ser 

maior do que o aparente contexto geográfico em que esta se insere. Na relação 

entre ambos os modelos é possível verificar semelhanças: (1) na estruturação, 

distribuição, organização e proporção da casa; (2) na proporcionalidade do de-

senho das fachadas; (3) no número de vãos por área e na sua forma; (4) nos 

acessos e nas relações interior/exterior; e (5) no tipo de escada utilizado.

Sobre o primeiro, reconheça-se o dimensionamento dos módulos que compõem 

o conjunto dos Ilhéus, aos quais correspondem as várias tipologias, e a “qua-

drangulariedade” que lhes é inerente – seja nos vários espaços da casa, na 

tipologia pequena, seja no perímetro do módulo propriamente dito, na tipologia 

familiar. Este factor de aproximação entre os dois tipos de casa surge, assim, de 

forma evidente no quadrado-base que gera as duas tipologias dos Ilhéus, cuja 

medida revela graves semelhanças com as dimensões dos módulos quadrados 

das casas saloias.

Ora, considerando a ambiguidade do compartimento de arrumação no funciona-

mento da casa dos Ilhéus, destaque-se, ainda neste primeiro ponto, a lógica dis-

tributiva da casa, a sequência, e a posição, dos espaços, em “L” – aspecto que 

parece aludir à tipologia torreada da casa saloia, na distribuição, na volumetria, 

nos espaços que compreende e nas transições que estabelece. Em qualquer 

dos casos, o quarto, num extremo da casa, acessível apenas pela área social da 

casa, ocupa a posição de destaque. E, se porventura se considerar a volumetria, 

note-se o sistema loja-sobrado que ambos os casos parecem partilhar de forma 

assumida, e a própria relação, consequente, no desenho fachadas – a que se 

podem equiparar qualquer uma das três tipologias saloias, térrea a nordeste, e 

torreada ou sobradada a sudoeste. Os alçados dos Ilhéus são, então, reflexo de 

uma mesma lógica de proporção que parece existir na composição das casas 



188

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA

Fig. 96. Relações de proporcionalidade entre dois alçados saloios - de uma casa torreada em Lourel 
(Sintra), e de uma casa sobrada em Arneiro dos Marinheiros, Sintra - e o alçado sudoeste do 
Bairros dos Ilhéus. | Alçados. Escala 1:200
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Fig. 97. Estudos de seriação de duas casas saloias - uma torreada em Lourel (Sintra) e uma sobradada 
em Arneiro dos Marinheiros (Sintra) - e respectiva relação com o alçado sudoeste do Bairro dos 
Ilhéus. | Alçados. Escala 1:200.
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Fig. 98. Relação de proporção entre o Bairro dos Ilhéus e uma casa saloia, torreada, em Arneiro dos 
Marinheiros, Sintra. | Planta. Escala 1:200.
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saloias – com acento na “quadrangularidade” dos vãos.

Considerando dois exemplos de casas saloias – uma torreada em Lourel, e uma 

sobradada em Arneiro dos Marinheiros – é possível estabelecer relações muito 

próximas entre a geometria dos seus alçados e o alçado dos Ilhéus. Numa se-

gunda fase, sugerindo uma seriação destas duas tipologias saloias a partir dos 

seus extremos – isto é, considerando os limites da casa como eixos dos vãos, 

que poderia constituir uma opção lógica de composição – verifica-se que em 

ambos os resultados uma clara aproximação ao tipo e proporção do alçado dos 

Ilhéus. No caso da tipologia sobradada é notável a semelhança dos eixos que 

marcam os vãos, e logo, de toda composição.

No que diz respeito ao número de vãos por área, que habitualmente não é abun-

dante neste tipo de habitação, o Bairro dos Ilhéus tende a aproximar-se mais de 

um modelo saloio na medida em que é bastante poupado152 – regra geral, um 

vão de janela por compartimento. Por consequência, o tipo de relações interior/

exterior que ambos os modelos estabelecem parece poder assemelhar-se quase 

por igual. Em primeiro lugar destaque-se a existência de uma casa-de-fora num 

dos dois acessos à casa – um espaço cego, de recepção e em comunicação 

com a rua, iluminado apenas pelo postigo da porta, tal como na casa saloia. Em 

segundo, o acesso feito através dos dois espaços sociais da casa, ora pela ca-

sa-de-fora, ora pela cozinha, recorda as duas portas na fachada da casa saloia, 

ora para um, ora para outro – e neste aspecto acrescente-se o impacto da es-

cassa iluminação em ambas as divisões, quase como regra dessa comunicação 

com o exterior. 

Em relação às escadas, “de tiro”, estas parecem partilhar analogias com a casa 

saloia em tipologia, forma, dimensão, e no próprio vão de escada, apropriado 

pelo espaço onde se inserem. Neste caso particular, a posição pouco comum – 

considerando o exemplo saloio - deste elemento vertical na cozinha, poderá ter 

justificação na especial situação de implantação do conjunto dos Ilhéus – uma 

152 Note-se, acerca deste aspecto, que as casas açorianas levantadas nesta dissertação têm cerca de 
1,5 a 2 vãos/compartimento. Cf. Anexo II.
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Fig. 99. A relação formal, de escala e de implantação, entre as hospedarias do Santuário de Nª Sª do 
Cabo, Espichel (em cima), e o Bairro dos Ilhéus (em baixo). | Planta. Escala gráfica.
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vez que a estruturação do espaço em “L”, justamente adaptada ao declive, e a 

própria evolução e hierarquização do espaço não permite que estas se coloquem 

na casa-de-fora. Numa lógica de racionalização dos espaços da casa - como é 

o caso dos Ilhéus - a cozinha é a pedra angular que permite erguer um espaço 

mais privado – quarto – privilegiando a forma torreada da casa saloia.

Por último, considere-se o único exemplo mais próximo153 de uma correnteza de 

habitação saloia, de que existe conhecimento até à data, o caso das hospedarias 

do Santuário de Nossa Senhora do Cabo, no Espichel – erguidas em meados 

dos séc. XVIII . Embora difira no tipo de habitação – uma vez que a sua utilização 

era temporária, servindo apenas de alojamento às romarias que ai se faziam – 

a sua arquitectura, formando dois grandes braços que enquadram a igreja do 

Santuário, distingue-se pela expressão saloia de que é exemplo. Desta forma, o 

conjunto é composto por duas tipologias - a loja no piso térreo, e o sobrado no 

piso superior – sem comunicação entre si, em cujo espaço se acomodava uma 

família de peregrinos. O acesso às tipologias é feito através de uma arcaria que 

percorre todo o comprimento no piso térreo, e separa o terreiro dos alojamentos, 

permitindo o acesso às ditas lojas, e às escadas interiores – de tiro – que ser-

vem cada dois sobrados. Daqui resultam as diferenças objectivas em relação ao 

conjunto dos Ilhéus – no contexto, no programa, nas necessidades, etc. Porém, 

considerando que a mão-de-obra das hosperarias era saloia – com base numa 

lápide da época que se encontra no local, e na geometria e proporcionalidade 

que a sua construção revela - comparando ambos os casos – Ilhéus e hospeda-

rias – é possível registar semelhanças na proporção e composição dos alçados, 

e nas medidas referenciais que desenham os seus espaços. 

No que diz respeito ao dimensionamento, ambos os casos revelam formas e 

lógicas semelhantes. Tanto no caso do Espichel como nos Ilhéus, a construção 

orienta-se segundo medidas idênticas – na ordem dos 3m - e numa mesma apro-

ximação à geometria quadrada. Em qualquer uma das duas situações a compo-

153 Relativamente à autoria deste exemplo existem várias teses. Porém, numa lápide da época, num dos 
topos das hospedarias lê-se: «Casas de Nossa S  de Cabo feitas por conta do cirio dos saloios no ano 
de 1757 p  acomodação dos mordomos que vierem dar bodo ». Cf. AAP - Associação dos Arquitectos 
Portugueses (ed.); op. cit., p. 372
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Fig. 100. Relações de proporcionalidade entre o alçado das hospedarias do Santuário de Nossa Sen-
hora do Cabo, no Espichel (Sesimbra), e o alçado sudoeste do Bairro dos Ilhéus. | Alçados. 
Escala 1:200.
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Fig. 101. Relações de proporcionalidade entre o módulo das hospedarias do Santuário de Nossa Sen-
hora do Cabo, no Espichel (Sesimbra), e as tipologias do Bairro dos Ilhéus. | Alçados. Escala 
1:200.
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Fig. 102. Sistema de agregação por empena de um conjunto de casas na Feteira Pequena, São Miguel 
(Açores). | Fotografia de vista geral.

Fig. 103. Sistema de agregação por empena de um conjunto de casas na Feteira Pequena, São Miguel 
(Açores). | Fotografia de pormenor.
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sição do espaço parece ir, então, ao encontro das habituais “medidas saloias”154, 

ora de forma integral, ora de forma proporcional. Daqui surgem resultados muito 

próximos entre o perímetro da tipologia familiar e o do sobrado das hospeda-

rias – uma vez que os dois pretendem alojar um maior número de pessoas em 

ambos os casos. Relativamente aos alçados, e considerando o quadrado apro-

ximado que circunscreve o módulo das hospedarias – composto por uma loja e 

um sobrado ao eixo das escadas – e o seu correspondente na arcaria, note-se o 

paralelismo que existe entre ambos os casos. 

No conjunto dos Ilhéus, a partir do mesmo quadrado e do seu correspondente, é 

possível traçar uma estrutura de composição em qualquer uma das duas tipolo-

gias, seguindo sempre a mesma proporção. Por outro lado, e de forma mais ób-

via, destaca-se a semelhança entre o alçado do módulo das hospedarias, sem 

arcos, e da tipologia familiar dos Ilhéus, que permite revelar a equidistância do 

espaço interior. Desta forma, a relação que existe entre ambas as construções, 

e as semelhanças que estabelecem com a arquitectura saloia, permite sugerir 

senão a mesma autoria, pelo menos a mesma mão-de-obra – que no caso das 

hospedarias parece estar convenientemente registado, mas que nos Ilhéus se 

desconhece.

Por outro lado, são as divergências, entre a casa dos Ilhéus e a casa saloia, que 

enquadram as semelhanças com o modelo açoriano. Desta forma, as relações 

entre o modelo insular e a casa dos Ilhéus prendem-se, essencialmente: (1) na 

cobertura telhada de duas águas, e no sistema de agregação por empena; (2) 

no tipo de declive a que a casa está sujeita, e consequentemente no modo de 

implantação; (3) no carácter “dobrado” das tipologias dos Ilhéus; e (4) em parte 

do desenho da fachada, a nordeste.

Relativamente à primeira questão, acerca do número de águas da cobertura, 

e ao sistema de agregação, as casas do Bairro dos Ilhéus parecem, em cer-

ta medida, poder assemelhar-se a pequenos aglomerados açorianos, como é 

154 Cf. Anexo I. Por sua vez, de acordo com José Manuel Fernandes, a propósito das medidas das casas 
saloias, o autor diz serem «frequentes as medidas fixas de 5,40m e 6,30m no comprimento, largura e 
altura do corpo torreado.«; Fernandes, José Manuel; e Janeiro, Maria de Lurdes; op. cit., p. 32.
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Fig. 105. Conjunto de casa lineares na Várzea, São Miguel (Açores). | Fotografia.

Fig. 104. Duas casas «com as águas paralelas à fachada» em São Miguel (Açores) e respectiva linha de 
distribuição tipológica. | Planta e Corte. Escala 1:200
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uma correnteza de casas na Feteira Pequena, na ilha de São Miguel. Contudo, é 

importante referir, neste contexto, dois aspectos que podem tornar ambígua esta 

semelhança entre o número de águas da cobertura. 

O primeiro diz respeito às quatro águas que compunham, aparentemente155, 

o modelo original açoriano, do qual surgiram, posteriormente, as variações de 

duas águas, de que temos conhecimento actualmente. O segundo, por sua vez, 

tem a ver com as hospedarias do Santuário de Nossa Senhora do Cabo, que, tal 

como os modelos originais açorianos, era composto por uma sequência de co-

berturas de quatro águas – como é costume das casas saloias. No entanto, e tal 

como nos Açores, estas coberturas foram substituídas por uma única estrutura 

de duas águas. Ambos os aspectos vêm, assim, ilustrar uma tendência para a 

uniformização das coberturas de corpos alongados tanto nos modelos açoria-

nos como nos modelos saloios.

Por outro lado, na origem desta tendência terá estado a casa com as águas pa-

ralelas à fachada - comum na ilha de São Miguel - que, no âmbito da Arquitectura 

Popular dos Açores156, correspondem a uma evolução do modelo primitivo de 

cobertura de palha. Porém, a fachada característica do tipo janela-porta-janela 

aproxima-a mais de uma casa gandaresa, e a existência de uma falsa em alguns 

modelos, e o arco de acesso ao lar, atribuem-lhe o “selo” açórico. Por sua vez, 

a distribuição tipológica que parece distinguir este modelo - paralela à fachada 

e a par com a cobertura - afasta-a de uma relação com as tipologias do Bairro 

dos Ilhéus.

Logo, atendendo à época de construção das casas dos Ilhéus, a semelhança re-

lativa ao número de águas não parece ser mais do que a concretização de uma 

tendência pré-estabelecida, e não tanto um factor de semelhança entre modelos.

No mesmo contexto, destaque-se, ainda, o sistema de agregação por empena, 

comum na tipologia linear da casa açoriana - em contexto urbano - e em gran-

155  Cf. Ordem dos Arquitectos (ed.); op. cit.
156 Idem, p. 128
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Fig. 107. Relações de proporcionalidade entre uma casa integrada de tipologia abarracada nas Sete Ci-
dades, São Miguel (Açores), e as tipologias do Bairro dos Ilhéus. | Plantas. Escala 1:200

Fig. 108. Conjunto de casas abarracadas na Bretanha, São Miguel (Açores). | Fotografia.

Fig. 106. Relações de proporcionalidade entre uma casa linear na Grotinha, São Miguel (Açores), e as 
tipologias do Bairro dos Ilhéus. | Plantas. Escala 1:200
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de evidência no remate entre os vários desníveis que compõem o conjunto dos 

Ilhéus. Porém, entre a casa linear - açoriana - e as tipologias do Bairro dos Ilhéus, 

para além da semelhança exterior, ao nível do conjunto, destacam-se relações 

muito próximas com um tipo de casa saloia térrea - podendo encontra-se pro-

porções constantes nos três casos e uma lógica linear idêntica, ainda que tipo-

logicamente as casas do Bairro dos Ilhéus não se organizem da mesma forma.

As maiores relações, em matéria de empenas, entre ambos os modelos diz res-

peito à casa de empena-fachada ou abarracada - comuns em São Miguel - em-

bora estas surjam, normalmente, isoladas pelo contexto mais “ruralizante” em 

que se inserem - zona da Bretanha e Sete Cidades. Neste caso os modelos 

parecem aproximar-se na profundidade dos espaços interiores, à excepção do 

lar de acesso ao forno. No entanto, esta tipologia açoriana faz referência a uma 

popularização do gosto, só possível a partir do séc. XIX com o retorno dos emi-

grantes  e a influência dos modelos eruditos de origem urbana157 - de França e 

Inglaterra - e como tal, sendo contemporânea da edificação do Bairro dos Ilhéus, 

não terá certamente constituído uma influência na sua arquitectura.

Nesta medida, o conjunto revela uma certa tendência urbana que o destaca no 

meio em que se insere - rural - mas que, não parece ser uma característica es-

pecial no meio rural açoriano. Aí, tal como no continente, se em meio urbano as 

casas se encostam, habitualmente, umas às outras, formando pequenos pares 

ou ruas, ou mesmo pátios e quarteirões; em meio rural, a disponibilidade de es-

paço não é uma condicionante grave à construção, e logo, as casas surgem, re-

gra geral, isoladas, constituindo volumes separados ao longo do território. Logo, 

esta é uma tendência lógica e característica do sistema de agregação nos dois 

meios – empena-a-empena em contexto urbano, e isolada em contexto rural158.

Ora, a semelhança que parece ressaltar entre o sistema de agregação do con-

junto de casas da Feteira Pequena e as casas dos Ilhéus não se insere tanto no 

157 Idem, p. 131
158 Acerca disto, recorde-se, ainda, a evolução dos pequenos aglomerados rurais, que há medida que 

vão crescendo em população e dimensão, têm tendência a juntar-se – aspecto que resultará da defi-
nição de um centro ou de um núcleo, isto é, do desenvolvimento do conceito de comunidade.
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Fig. 109. Relações de proporcionalidade entre o alçado de duas casas em Vila do Porto, Santa Maria 
(Açores) e os alçados do Bairro dos Ilhéus. | Alçados. Escala 1:200.
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Fig. 110. Casa com alpendre em Água Retorta. | Planta, Cortes e Alçados. Escala 1:200.
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Fig. 111. Relações de proporcionalidade entre uma casa de planta “dobrada”, na Achada, São Miguel 
(Açores) e as tipologias do Bairro dos Ilhéus. | Plantas. Escala 1:200.
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modo empena-a-empena - que, como foi referido, é uma tendência necessária 

do meio urbano - mas sim no declive do território açoriano e no tipo de implan-

tação a que este obriga. Considerando a generalidade das tipologias açorianas 

- em especial na ilha de São Miguel - é frequente a sua implantação em situações 

de declive, tanto em meio rural como em meio urbano. Daqui resultam casos e 

soluções comuns que parecem distinguir, em certos aspectos, a casa açoriana, 

aqui referida, das suas congéneres saloias, e ganhar expressão no Bairro dos 

Ilhéus - pela semelhança do declive do território. Assim, destacam-se exemplos 

como: (1) o uso frequente de pequenos degraus de acesso que permitem esta-

belecer cotas comuns entre várias casas e vencer o declive - como acontece com 

duas casas em Vila do Porto; (2) a aparência escadeada que revela o sistema 

de agregação por empena; (3) a implantação a duas cotas de algumas tipolo-

gias maiores por forma  a vencer o declive - como acontece com uma casa com 

alpendre em Água Retorta, São Miguel - ainda que estas se assemelhem mais 

com a casa do norte por concentrarem na mesma edificação todo o agregado. 

Numa perspectiva interior, destaque-se a planta “dobrada” - com compartimen-

tos para trás e para a frente - que caracteriza algumas tipologias da casa aço-

riana, e que parece ter alguma expressão na definição das casas do Bairro dos 

Ilhéus. Ora, se por um lado a “estruturação linear” da casa saloia, e a organi-

zação em “L” do seu modelo torreado, permitem estabelecer relações com as 

tipologias dos Ilhéus; também, o carácter “dobrado” e cruzado de alguns mo-

delos açóricos parece relacionar-se de forma evidente com a compartimentação 

interior destas tipologias. 

Contudo, estes modelos “dobrados” são, normalmente, resultado da moderni-

zação das casas existentes - de tipologia abarracada provavelmente e, como 

tal, posteriores ao séc. XIX, como parece aludir, também, a existência de um 

corredor - quando não se referem mesmo a construções recentes de raiz. Neste 

contexto, se se considerar a tipologia regular, anteriormente referida a propósi-

to da habitação operária159, note-se a mesma semelhança que se verifica entre 

159 Cf. p. 139
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as casas açorianas “dobradas” e a tipologia familiar dos Ilhéus – o que reflecte 

a coincidência deste aspecto nos três casos, e a ambiguidade dai resultante. 

Assim, e considerando a contemporaneidade entre o Bairro dos Ilhéus e as pri-

meiras casas “dobradas” nos Açores, esta relação entre ambas parece ser um 

resultado da modernidade e não de uma semelhança significativa.

Por sua vez, no que diz respeito ao desenho das fachadas, note-se a relação 

entre o alçado nordeste das quatro tipologias familiares dos Ilhéus e a genera-

lidade das casas açorianas - caracterizadas normalmente por uma alçado do 

tipo “janela-porta” ou janela-porta-janela”. No entanto, esta semelhança entre 

modelos assenta numa excepção da composição do Bairro dos Ilhéus - que se 

verifica em apenas quatro fogos - e logo, não constitui uma amostra suficien-

te para estabelecer uma analogia. Por outro lado, esta semelhança aparente é 

meramente fictícia, visto que a tipologia em si não só não reflecte uma lógica do 

tipo janela-porta-janela, como é resultado de uma tipologia-base mais de acordo 

com uma arquitectura saloia.

Ora, se os aspectos de ordem construtiva e tipológica ditam as relações entre 

as casas dos Ilhéus e os modelos açorianos ou saloios, são detalhes estéti-

cos, comuns a estes dois modelos, que determinam as divergências com os 

mesmos. Neste âmbito, o Bairro dos Ilhéus parece assumir uma posição muito 

racional - económica, se se considerar a época de construção e a relação com o 

tema da habitação operária – quando comparado com os exemplos vernáculos 

em questão. Daqui resulta, assim, a inexistência de nichos no interior do espa-

ço doméstico, ou de cantarias no guarnecimento dos vãos – elementos quase 

transversais na arquitectura popular saloia e açoriana. 

A propósito do sistema forno-lareira-chaminé - comum ora na casa açoriana, ora 

na casa saloia - note-se a saliência que representa no Bairro dos Ilhéus, tanto 

para o exterior como ligeiramente para o interior. Daqui resulta um espaço-cozi-

nha interrompido pelo forno e menos alargado pelo lar que este cria, o que de-

duz uma racionalização do espaço e da matéria, na medida em que este se torna 

mais diminuto. Por outro lado, é na dimensão do lar que este parece afastar-se 

mais do modelo açórico - habitualmente mais profundo - e aproximar-se da casa 
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Fig. 112. O canto “sem beira” tão caracteristico das casas marienses (em cima), e o canto regular do 
Bairro dos Ilhéus (em baixo). | Fotografia de pormenor.
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saloia - de lar pouco profundo.

Desta forma, a relação entre a casa açoriana de Santa Maria e São Miguel e o 

Bairro dos Ilhéus diz respeito, acima de tudo, ao tipo de assentamento que ca-

racteriza de modo mais transversal a sua arquitectura popular e a distingue das 

suas congéneres continentais. Daqui resulta uma expressão única que parece 

remeter imediatamente para uma influência açoriana de todo o conjunto - igno-

rando a expressão saloia que está na base da sua própria arquitectura, e lhe é 

transversal em toda a sua composição.

Considerando a constituição das tipologias do Bairro dos Ilhéus, cuja decompo-

sição revela a proporção quadrada dos seus espaços e elementos em medidas 

muito aproximadas às verificadas na casa saloia; considerando que dai resulta 

uma ordem na edificação dos espaços, com destaque sobre o forno, a cozinha 

e o quarto, revelando uma organização da tipologia em loja-sobrado; conside-

rando a proporcionalidade e o cuidado que reflecte o desenho dos alçados, com 

referências comuns à geometria quadrangular; considerando a aproximação 

entre a secção das casas dos Ilhéus e a da casa saloia, e não tanto com a da 

casa açoriana; considerando os acessos e a sucessão dos espaços na distribui-

ção da tipologia, isto é, o percurso inerente à mesma; e considerando, ainda, a 

quantidade e o desenho dos vãos em ambas as tipologias, pequena e familiar; é 

possível verificar uma base saloia na arquitectura do Bairro dos Ilhéus, tal como 

o é na arquitectura popular dos Açores das ilhas de Santa Maria e São Miguel. 

Logo, a casa saloia é, aqui um tipo-base em ambos os casos.

Por outro lado, o território em que se insere o Bairro dos Ilhéus revela duas abor-

dagens: (1) relativa ao território como zona e área de influência, ou seja, à região 

saloia em que este se insere e à possível mão-de-obra local que terá estado na 

construção do dito conjunto; (2) relativo ao território como matéria física, ou seja, 

ao declive em que se insere toda a correnteza e, de um modo geral, todo o lugar 

da Picanceira - adverso à generalidade da implantação das casas saloias. Ora, 

se o primeiro dita, normalmente, um tipo de arquitectura popular, de bases lo-

cais, o segundo, pela semelhança que parece estabelecer com as ilhas de San-

ta Maria e São Miguel, cria condições para obter um resultado aparentemente 
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idêntico - visto que a arquitectura popular destas ilhas se insere, igualmente, no 

âmbito da arquitectura saloia.

Assim, o Bairro dos Ilhéus, tal como a casa saloia, ou a casa açoriana, é fruto 

de um processo de aculturação, e representa, no conjunto, uma síntese de dois 

tipos de arquitectura vernácula de princípios semelhantes - saloios. Como tal, e 

considerando a relação com o tema da habitação operária, é possível concluir 

que o Bairro dos Ilhéus constitui uma representação seriada da casa saloia na 

região de Lisboa.

No entanto, é importante reter a expressão açoriana na forma como as casas se 

inserem no território. Numa perspectiva cronológica, de uma forma hipotética, e 

fechando o paradoxo lançado anteriormente, considere-se uma expressão sa-

loia nas primeiras casas açorianas, que posteriormente ganha uma dimensão 

vernácula, insular, e retorna à região saloia, ligeiramente “estrangeirada” no Bair-

ro dos Ilhéus.

O conceito rural e urbano, sobre os quais incide o presente caso em discussão, 

foram, necessariamente, assumindo dimensões diferentes ao longo dos tempos 

– de acordo com os índices de densidade e de ocupação do território, e ainda 

com o tipo de actividade da população. Segundo Iria Gonçalves160, na época 

medieval, existia uma grande permeabilidade entre a casa rural e urbana. Por 

essa altura, as tecnologias construtivas e o tipo de actividade da população – li-

gado à agricultura e ao trabalho de matérias-primas – conduziam a arquitectura 

doméstica a soluções muito semelhantes, pois os hábitos e modos de vida eram 

muitos próximos nas duas realidades. Contudo, essa permeabilidade foi sendo 

extinta à medida que a cidade crescia, e a dimensão entre uma situação e outra 

foi-se agravando. Com a chegada do período industrial, a densidade de uma 

cidade e de um lugar opunham-se, e logo, exigiam necessidades e soluções 

160 Gonçalves, Iria; op. cit., p. 97
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arquitectónicas muito distintas.

No seguimento das reflexões anteriores, o Bairro dos Ilhéus parece coser a ac-

tual dicotomia entre os conceitos de urbanismo e ruralidade. A forma como a 

sua arquitectura dialoga com ambas as situações torna-a singular, e ao mesmo 

tempo misteriosa, na sua simples razão de ser. Neste sentido, e consciente dos 

limites da presente dissertação, interessa perceber, em que medida se intersec-

tam estas duas realidades – de que forma o seu carácter urbano se aproxima do 

rural e vice-versa.

Do ponto de vista urbano, o conjunto dos Ilhéus surge num contexto ideológico 

marcadamente industrial, e logo decorrente das grandes cidades – como é o 

caso de Lisboa, sua vizinha. Daí resulta a opção por um sistema de habitação 

operária, em conformidade com o tipo de solução industrial – funcional, e econó-

mica - procurada por esses mesmos centros urbanos na resolução do problema 

da falta de alojamento para as classes trabalhadoras. Neste âmbito, é importante 

referir o êxodo rural que se registava em grande parte da população mais pobre, 

que migrava para a cidade em busca de melhores condições de vida no traba-

lho fabril. Logo, o conjunto dos Ilhéus, que nasce de um pensamento erudito, 

urbano – e industrial, devido ao aumento da produtividade, neste caso de uma 

propriedade agrícola – propõe, ainda que em meio rural, um tipo de arquitectura 

assente nos mesmos princípios urbanos de habitação operária. 

Ora, esta forma espacial [da habitação operária] nasce, e já com tradições, de 

modo empírico e na maioria das vezes com diferenças dependentes das heran-

ças e costumes rurais, e forma um tipo de identificação cultural161. De acordo 

com Maria João Madeira Rodrigues, poder-se-á dizer que as vilas [operárias] 

constituem o primeiro modelo inovador de um espaço cujo conteúdo, estrutura, 

forma e função, se enquadram na definição de espaço das áreas proto-indus-

triais de Lisboa  Representam com originalidade a mediação entre uma habitação 

161 Laborde Monteiro, António Paulo de Sá Duhau - Pátios e Vilas: Graça, Santa Engrácia e Penha de Fran-
ça; Trabalho para a disciplina de História da arquitectura portuguesa, 5º ano, turma D, aluno nº942; 
Docente: Marieta Dá Mesquita; Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, s.d., 
p. 15
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rústica e uma habitação urbana (…)162. Desta forma, é a própria morfologia da 

arquitectura doméstica do período industrial que nos remete, então, para um 

tipo de habitação rural, elementar – da qual parece descender. Neste contexto, 

são, desde logo, as vilas operárias, na sua dimensão socioeconómica, que es-

tabelecem a relação entre as duas realidades – rural e urbana. Assim, se as vilas 

operárias representam esta dicotomia na cidade, e tendem, por isso, a evoluir 

para sistemas mais complexos e eruditos; o Bairro dos Ilhéus, no mesmo âmbito 

da habitação operária, mas inserido num contexto rural, parece cristalizar uma 

expressão vernácula, estabelecendo relações muito próximas com um tipo de 

arquitectura regional. 

Neste sentido, e do ponto de vista rural, o conjunto distingue-se da habitação 

operária corrente na medida em que a sua finalidade é confessadamente agríco-

la, ou seja, que os seus moradores são trabalhadores agrícolas, à semelhança 

dos seus vizinhos, e não destoam da realidade em que se inserem - o campo. 

Logo, uma vez que as suas actividades coincidem, as necessidades e modos 

de vida de uns, tendem a relacionar-se com os locais. No âmbito da arquitectura, 

isto resulta num tipo de casa semelhante, com ligeiras variações de acordo com 

os princípios e o contexto ideológico em que surge. Este fenómeno, embora 

semelhante no campo ou na cidade, parece ter um resultado mais vinculativo 

no meio rural, na medida em que a cultura local tem uma expressão mais ho-

mogénea - ao passo que na cidade, pela disparidade de situações, migrações 

e influências, a realidade é mais heterogénea. Ora, no caso dos Ilhéus, esta vizi-

nhança, esta cultura em que se insere, é confessadamente saloia. 

Desta forma, o Bairro revela, então, a expressão saloia que caracteriza, de um 

modo geral, toda a arquitectura popular da região de Lisboa – com excepção no 

centro da cidade e nas zonas costeiras de actividade piscatória. Porém, é o tal 

contexto ideológico que o gera que aproxima esta vertente rural, profundamente 

local, de uma lógica urbana, assente em princípios de época – que apenas pare-

cem encontrar uma justificação no contexto da cidade, onde o índice demográ-

162 Madeira Rodrigues, Maria João; op. cit., p. 41
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fico é mais elevado. 

Logo, o Bairro dos Ilhéus, resolvendo esta mediação entre o urbanismo e a ru-

ralidade, distingue-se pelo seu carácter assumidamente vernáculo. Isto é, no 

âmbito desta dicotomia, o conjunto dos Ilhéus, ainda que possa estabelecer 

relações históricas e tipológicas com os Açores, forma um composto163 de um 

tipo de arquitectura popular, rural e urbana, da região de Lisboa – a casa saloia 

e a vila operária.

Embora assumam definições contrárias, tradição e modernidade são duas qua-

lidades, e não dois “estilos”, complementares na história da evolução de uma 

determinada cultura. Directa ou indirectamente, os aspectos que caracterizam 

uma sociedade tendem a variar entre as duas noções. A tradição, ainda que 

não aplicável a todos os elementos de uma cultura, pretende designar o conhe-

cimento, maturado e transmitido de geração em geração - muito associado ao 

dito “bom senso”. Dá enfâse às noções de continuidade, estabilidade e venera-

bilidade e acentua o valor do corpo de sabedoria colectiva incluído no património 

cultural164 de um determinado grupo. A tradição é algo contínuo, e como tal exige 

tempo e vagar, e pressupõe um conhecimento empírico e ponderado. Embora 

não seja radical na forma como o faz, esta admite mudança – é, portanto, aquilo 

que qualifica as relações entre o saber vigente de uma sociedade e o que é pro-

posto pela necessidade.

Por outro lado, a modernidade é uma espécie de vaga, que surge num espaço 

de tempo, e pressupõe uma tradição, ou seja, um antes. Ora, o moderno - ou 

modernus - pretende designar algo novo, em oposição ao que é antigo, isto é, 

qualquer coisa recente - por isso se diz, muitas vezes, que a modernidade im-

163 «Uma das mais elementares noções de Química ensina-nos qual a diferença entre um composto e 
uma mistura e tal noção parece-nos perfeitamente aplicável, na sua essência, ao caso particular de 
um edifício  Em verdade, há edifícios que são compostos e edifcios que são misturas (   ) » Távora, 
Fernando - Casa em Ofir; publicado em Arquitectura, nº59 (Dez. 1957), p. 11

164 Cf. “Tradição”; em  Verbo (ed.); op. cit., col. 1793
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plica ruptura. Assim, a modernidade é o período em que é acrescentada à reali-

dade presente uma qualidade concreta que a distingue do passado. Logo, esta 

refere-se a aspectos modernos, novos, e ao modo como estes são assimilados 

numa determinada sociedade. Nisto se distingue o moderno do modernista, e a 

modernidade do Modernismo – movimento artístico com início nas primeiras dé-

cadas do séc. XX. Tal como foi referido, a modernidade não é um “estilo” - ainda 

que ela desperte várias correntes artísticas, o fim dessas correntes não pressu-

põe o seu fim. Neste sentido, a modernidade é cíclica, ao contrário da tradição, 

e está essencialmente ligada a uma forma de pensamento que, embora difira da 

tradicional, não a contradiz necessariamente. Assim, a mudança que a tradição 

permite está relacionada com a modernidade. 

No âmbito da arquitectura, os dois termos parecem poder relacionar-se, de uma 

forma redutora, com as noções de vernáculo e erudito. Contudo, não são sinóni-

mos. Enquanto que o carácter vernáculo ou erudito de um edifício são adjecti-

vos que estão associados a uma dimensão geográfica e cultural, a tradição e a 

modernidade assentam no factor tempo. Isto é, se uns determinam a expressão 

de uma arquitectura, os outros qualificam essa expressão de acordo com a sua 

época e os seus costumes. Ora, considerando que a tradição não é estanque, 

e admite mudanças de forma a adequar-se às necessidades do seu tempo, e 

a modernidade corresponde às novas soluções que surgem dessas necessi-

dades, ambas devem ser consideradas em simultâneo na concepção de um 

espaço – na arquitectura, uma vez que esta deve servir as necessidades de um 

determinado tempo. 

Neste contexto, e a propósito da organização do espaço, Fernando Távora dis-

tingue, na arquitectura, uma participação horizontal, aquela que prende homens 

de uma mesma geração – modernidade - de uma participação vertical, transver-

sal a várias gerações – tradição165. De acordo com o mesmo autor, para que o es-

paço organizado seja harmónico, dizíamos, haverá que transformar a participação 

165 Távora, Fernando - Da organização do espaço; Porto: FAUP Publicações, 2008, pp.20-21
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em colaboração (…)166. Neste sentido, tradição e modernidade, aparentemente 

opostos, constituem dois princípios complementares, que devem ser indissociá-

veis no exercício da arquitectura. Quando entendidos de forma separada, não 

complementar, estas duas qualidades tendem a perder o seu valor, ou melhor, o 

valor que acrescentam sobre um determinado objecto. 

Por exemplo, um edifício, concentrado apenas numa imagem e num pensamen-

to moderno, que ignore as formas e os valores tradicionais, não só não repre-

senta a sua realidade – uma vez que esta não é dissociável do seu contexto e 

da sua história – como não corresponde às necessidades da sociedade a que 

serve, pois também elas derivam de um antes, de uma evolução. Da mesma 

forma, um tipo de casa que considere apenas soluções tradicionais e descarta 

um pensamento moderno – em confromidade com o seu tempo - é um tipo de 

casa que estagnou no passado e não considera a evolução da sociedade em 

que se insere. Em contrapartida, um edifício que, na sua concepção, correspon-

da ao equilíbrio sábio e coerente entre os valores tradicionais e um pensamento 

moderno, sóbrio, é exemplo de uma arquitectura rica e coeva.

Considerando o presente caso de estudo, a relação entre o sentido de tradição 

e de modernidade parece ter origem no seu próprio contexto histórico, de onde 

resulta a singularidade da sua arquitectura. O Bairro dos Ilhéus é, neste contexto, 

um exemplo prático desta realção. As relações que estabelece com a arquitec-

tura popular local – saloia – revelam a sua base tradicional e a expressão que 

o distingue das demais correntezas – sobre a qual é edificado todo o conjunto. 

Num período caracterizado pelo êxodo rural, e pelo alargamento do perímetro da 

cidade de Lisboa, isto é, pela invasão da modernidade e do urbanismo no meio 

rural que a circunscreve, e o consequente período de descaracterização que ai 

tem inicio, o conjunto dos Ilhéus demonstra ser um produto assente numa tradi-

ção cultural saloia – contrariando, portanto, a tal descaracterização do meio rural 

adjacente à cidade de Lisboa. Logo, é uma obra que deriva de um conhecimento 

166 Ibidem
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Fig. 113. O Bairro dos Ilhéus visto da estrada nacional, depois de virar contornar a colina. | Fotografia.
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tradicional, de uma cultura própria e local a que não se opõe, mas de que faz 

parte, e onde se integra e dialoga de forma natural. Por sua vez, é igualmente um 

produto do tempo em que surge, no tipo de soluções e nas necessidades que 

procura atender. Os princípios industriais que o concebem tornam-no testemunha 

de um tipo de arquitectura operária e industrial. As soluções que caracterizam e 

determinam as vilas operárias em Lisboa, são reconhecidas no Bairro dos Ilhéus 

e destacam-no no meio em que se insere por revelar um pensamento moderno, 

e responder a necessidades coevas. Como tal, é uma obra da modernidade - 

criada de acordo com objectivos e soluções modernas.

Desta forma, o Bairro dos Ilhéus é um resultado da boa colaboração entre uma 

participação da cultura vertical – da tradição – e uma participação da cultura 

horizontal – da modernidade. A sua arquitectura e âmbito que a determina, per-

mitem testemunhar o ponto em que a mesma tradição acolhe naturalmente os 

aspectos da modernidade.



224

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA



225

CAPÍTULO 3. EM SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL SALOIO, POPULAR E INDUSTRIAL

 3.
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Considerando que a cultura é o conjunto de costumes e saberes, tradições, há-

bitos e modos de vida, produtos de uma comunidade no tempo, e no espaço, ela 

própria é o produto e testemunho da história dessa comunidade. Ora, de acordo 

com Karl Jaspers, nenhuma realidade é mais essencial para a nossa autocertifi-

cação do que a história  [Esta] mostra-nos o mais largo horizonte da humanidade, 

oferece-nos os conteúdos tradicionais que fundamentam a nossa vida  (…) A 

nossa vida processa-se no esclarecimento reciproco do passado e do presen-

te167  Assim, a cultura, como um produto do tempo, conta a história desse pas-

sado, e é a circunstância que distingue duas comunidades no presente. Como 

um produto do, e no, espaço, a cultura é o factor determinante que caracteriza e 

identifica a população de uma determinada região. A cultura é, neste sentido, o 

maior bem comum de uma determinada comunidade, ou de uma região. 

Considerando que o conceito de património – ou patrimonium168 - diz respeito ao 

legado deixado pelas gerações passadas, e logo, compreende uma dimensão 

histórica e temporal, este constitui o testemunho de uma determinada geração. 

Logo, o património é o contributo de uma geração para a sedimentação da cul-

tura em que esta se insere, seja ela mundial, regional, ou local. O património é, 

assim a matéria da cultura. Neste seguimento, o conceito de património cultural 

é, então, todo o conjunto de bens, materiais ou não, que caracterizam e iden-

tificam uma determinada comunidade, região, ou sociedade, e que ajudam a 

testemunhar a sua história às gerações futuras. Ora, no âmbito da arquitectura, 

e de acordo com a UNESCO, o conceito de património cultural compreende: os 

167 Karl Jaspers, Cit. por Anastácio, Maria Amélia; op. cit., p. 14
168 Com origem etimológica em pater – pai – o património é o bem que vem do pai e da mãe  (…) O que é 

considerado como herança comum; em Dicionário Enciclopédico Koogan Larousse Selecções – Léxi-
co Comum, Selecções do Reader’s Digest, Lisboa, 1981; p. 646; De acordo com a Carta Europeia do 
Património Arquitectónico, elaborada pelo Conselho da Europa, em Estrasburgo, a 26 de Setembro 
de 1975, «o património é uma expressão da História e ajuda-nos a compreender a importância do pas-
sado na nossa vida actual. »; ap. Lopes, Flávio; e Brito Correia, Miguel - Património Cultural: Critérios e 
Normas Internacionais de Protecção; Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2014, p. 188
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monumentos169; os conjuntos170; e os sítios171 

Daqui resulta a necessidade – vital – de salvaguardar esta matéria – cuja preocu-

pação só passa a ser considerada a partir meados do séc. XIX, motivada, talvez, 

pelo espírito romântico e realista, em oposição ao boom industrial e à moderni-

zação que se fazia sentir em toda a Europa.

Quando se trate de arquitectura, este património cultural, sendo construção, 

pode ser classificado de acordo com o meio em que se insere – rural ou urbano 

– ou ainda, segundo o carácter que o distingue – erudito, industrial, moderno, 

popular ou religioso. Neste sentido, mediante o disposto nos capítulos anterio-

res, e no âmbito da presente dissertação, considere-se, de modo particular, o 

património cultural popular, e industrial.

No que diz respeito ao primeiro, a Recomendação sobre a salvaguarda da cultura 

tradicional e popular, elaborada pela UNESCO em 1989, entende por “cultura 

tradicional e popular” todo o conjunto de criações baseadas na tradição que 

emanam de uma comunidade cultural e que são exprimidas por um grupo ou 

por indivíduos, respondendo reconhecidamente às expectativas da comunidade 

enquanto expressão da sua identidade cultural e social, apresentando normas e 

valores que se transmitem oralmente, por imitação ou de outra forma172  A mesma 

definição poderia ser aplicada no contexto da arquitectura, a propósito do “pa-

trimónio cultural popular”. Este, compreende toda a edificação, rural ou urbana, 

de carácter mais elementar, que caracteriza e identifica uma determinada comu-

nidade ou região, e seja reflexo dos seus hábitos e costumes - da sua tradição. 

Desta forma, o património cultural popular, arquitectónico, e a arquitectura ver-

nácula são, ou deveriam ser, coincidentes na maioria dos casos, principalmente 

169  «Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura monumentais, incluindo grutas e inscrições, assim 
como elementos, grupos de elementos ou estruturas de especial valor do ponto de vista arqueológico, 
histórico, artístico ou cientifico.» - Recomendação sobre a proteção, no âmbito nacional, do património 
cultural e natural, UNESCO, Paris, 16 de Novembro de 1972; ap. idem, p. 177

170  «Grupos de construções isoladas ou agrupadas que, pela sua arquitectura, homogeneidade ou inte-
gração na paisagem, apresentam um valor especial do ponto de vista da história, da arte ou da ciên-
cia » Ibidem

171  «Obras conjugadas do Homem e da Natureza apresentando um valor especial devido à sua beleza ou 
ao seu interesse do ponto de vista arqueológico, histórico, etnológico ou antropológico.» Ibidem.

172  Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, UNESCO, Paris, 15 de Dezem-
bro de 1989; ap. idem, p. 274
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quando inseridos em meio rural – uma vez que é nesse meio que mais facilmente 

se distinguem, e que estão mais expostos ao abandono. De acordo com o IPPAR 

– Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico - em Portugal, 

este tipo de património é, habitualmente, classificado em pequenos agrupamen-

tos ou conjuntos, e é acima de tudo paisagístico. Assim, no meio rural, para além 

das pontes e construções de serviços agrícolas – como são os espigueiros, os 

moinhos, etc. - é apenas possível referir raros exemplos de arquitectura domés-

tica reconhecidos como património cultural: (1) a Aldeia de Castelo Mendo173; (2) 

um conjunto rural composto por um lagar de azeite, duas azenhas, um forno de 

cal, e uma casa, em Penacova174; (3) uma casa nas imediações da Figueira da 

Foz que se insere no tipo de casa popular da região da Gândara175; (4) ou outros 

casos muito pontuais. Embora a amostra seja maior no meio urbano – na medi-

da em que são classificados os centros históricos de algumas cidades - de um 

modo geral, o património cultural popular tende a ser considerado por áreas, de 

forma a respeitar o seu enquadramento paisagístico. Considerando os diferentes 

tipos de casa que caracterizam o Norte, Sul e Centro do país, ou o litoral e o inte-

rior, ou qualquer uma outra região que defina uma cultura local própria, popular, 

na medida em que não revelam qualquer erudição, e pouco se sabe acerca das 

suas origens, estes são, na maioria dos casos, pouco valorizados e reconheci-

dos como património, e consequentemente, não são protegidos176. 

Da mesma forma, e segundo o IPPAR177, todo o património datado de perío-

dos cronológicos mais próximos e com cunho marcadamente funcional e menos 

prestigiante [como é o património industrial], tem uma menor aceitação, a não ser 

que constitua um exemplar arquitetónico excepcional 

173 Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público; Cf. IPPAR [em http://www.patrimoniocultural.pt/
pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/
geral/view/73023; a 22-01-2015]

174 Classificado como CIP - Conjunto de Interesse Público. Cf. IPPAR [em http://www.patrimoniocultural.
pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classifica-
cao/geral/view/155819; a 22-01-2015]

175 Classificado como MIM - Monumento de Interesse Municipal; Cf. IPPAR [em http://www.patrimonio-
cultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-clas-
sificacao/geral/view/18725876; a 22-01-2015]

176 Acerca disto, é importante referir os inúmeros casos de classificação de património cultural popular 
cujo processo foi encerrado, arquivado, e se encontra sem protecção legal; Cf. IPPAR [em http://www.
patrimoniocultural.pt/en/; a 22-01-2015]

177 IPPAR [em http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/; a 15-12-2014]

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/
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Ora, por “património cultural industrial” entenda-se todos os testemunhos deixa-

dos pelo boom industrial - desde fábricas, maquinarias, edifícios de habitação 

operária, e económica, objectos, etc. De uma forma muito sintética, pode en-

tão dizer-se que o património industrial trata dos vestígios técnico-industriais, dos 

equipamentos técnicos, dos edifícios, dos produtos, dos documentos de arquivo 

e da própria organização industrial178. Neste sentido, e no âmbito da arquitectura, 

o património cultural industrial compreende todo o conjunto de infraestruturas e 

edificações sociais, fabris, ou de apoio, independentemente do meio em que se 

insiram – rural ou urbano. Indiferente, portanto, do tipo de actividade – agrícola, 

têxtil, etc. No caso dos edifícios de carácter social, onde se destacam essencial-

mente os edifícios de habitação, que pela sua função podem mais facilmente ser 

comparados com outras construções que sirvam o mesmo fim, o testemunho 

industrial destaca-se pelo tipo de pensamento arquitectónico, pelo tipo de so-

luções utilizadas, pela organização e estruturação dos espaços, pelas relações 

que estabelece com a envolvente, etc. Em suma, este tipo de património é, na 

arquitectura, muito caracterizado pelo racionalismo, e pela homogeneização da 

sua amostra.

Porém, e tal como no património cultural popular, são raros os exemplos clas-

sificados em Portugal. Assim como foi referido anteriormente, o património in-

dustrial pela sua proximidade histórica, e pela pouca variação que apresenta na 

sua obra, permite apenas evidenciar alguns casos que se destacam dos demais 

– normalmente conjuntos mais complexos, materialmente mais ricos, de carác-

ter erudito. Desta forma, de acordo com o IPPAR, o único edificado social que 

seja património industrial, protegido e classificado, actualmente, corresponde ao 

178 Ibidem.
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Bairro Grandela179, em Lisboa; à Vila Berta180, em Lisboa; ao Palácio de Fiação 

de Fafe181, em Braga; à Residência Guilherme e Diogo Stephens182, em Leiria; e 

à Escola Industrial de Marquês de Pombal183, em Lisboa. Com base nos casos 

referidos, este tipo de património tende a estar a associado às classes média e 

alta, ora como sua residência, ora como obras de autor, ora pela riqueza formal 

e material que apresenta, e o consequente poder económico que revela.

Assim, considerando que o reconhecimento e a valorização do património cultu-

ral arquitectónico possibilita a salvaguarda184 de um testemunho histórico, e da 

cultura de uma determinada comunidade, região, ou mesmo de uma época, no-

te-se a importância de classificar e atribuir esse valor, não somente a exemplos 

que revelem alguma erudição, mas igualmente uma amostra da  arquitectura 

de cariz popular e vernáculo que se considere digna de tal - por ser exemplo de 

um tempo, de uma cultura e de um profundo saber local ou regional, secular na 

maioria dos casos. De acordo com a Carta sobre o património construído verná-

culo185, este reflecte a vida contemporânea e é, simultaneamente, um testemunho 

da História da sociedade.

179 Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público – o conjunto, mandado construir por Francisco de 
Almeida Grandella para os trabalhadores da sua fábrica (c. 1889), é caracterizado pelo seu cuidado 
estético e pela filosofia filantrópica que representa. No todo, é composto por setenta habitações, 
formando ruas internas, e coroado por duas construções neoclássicas num dos topos, que integram 
uma escola e creche para os filhos dos operários.

180 Classificado como IIP, data de 1902, e foi desenhado e mandado construir por Joaquim Francisco 
Tojal, não para quaisquer operários, mas para a pequena burguesia. Assim, o conjunto distingue-se 
pela sua qualidade formal e material, e «insere-se mais no domínio do património industrial pelos ma-
teriais utilizados, como o ferro e os azulejos de estampilha (…) do que pela inclusão nos protótipos das 
habitações operárias, apesar de se caracterizar por uma rua interna, não se estabelecendo o contacto 
directo com a rua principal »; IPPAR [em http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/in-
dustrial/17/; a 16-12-2014]

181 Classificado como IM – Interesse Municipal – data de cerca de 1913. É um testemunho da arquitectura 
europeia, de princípios deste século. A concepção, o traçado e a construção estiveram a cargo de um 
técnico alemão, de seu nome Fischer, mestre na própria fábrica. O palácio era propriedade da fábrica 
de fiação e tecidos e tinha como função servir de habitação aos corpos gerentes ou administrativos 
da empresa; IPPAR [em http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/15/; a 16-
12-2014]

182 Classificado como IIP, é um palácio do séc. XVIII de carácter neoclássico, de influência inglesa. Ini-
cialmente construído por Guilherme Stephens para sua residência, foi oferecido ao Estado por Diogo 
Stephens em 1826, passando servir de sede das várias administrações fabris. 

183 Classificado como IIP, data de 1886. Projectado por Pedro Ávila, sofre alguns acrescentos posteriores 
– edifício das oficinas. O conjunto, ao gosto da época, destinava-se ao ensino industrial.

184 De acordo com a Recomendação sobre a salvaguarda dos conjuntos históricos e da sua função na 
vida contemporânea, elaborada pela UNESCO em Nairobi (Quénia) a 26 de Novembro de 1976, «en-
tende-se por “salvaguarda” a identificação, a protecção, a conservação, o restauro, a reabilitação, a 
manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos, e do seu enquadramento.»; ap. Lopes, Flávio; 
e Brito Correia, Miguel; op. cit., p  210

185 Carta sobre o património construído vernáculo, ICOMOS, Cidade do México, 17 a 23 de Outubro de 
1999; ap. idem, p. 341

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/17/
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/17/
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/15/
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Fig. 114. Casa saloia de tipologia torreada no Magoito (Sintra), cuja cobertura foi recentemente substituida 
devido ao mau estado em que se encontrava a original, de telha de canudo. | Fotografia.
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Segundo o Conselho da Europa, em 1977: 

(...) o desenvolvimento industrial da agricultura, justificado por uma 
racionalização da produção, provoca profundas alterações estruturais 
dos elementos marcantes da paisagem (…) e a descaracterização do 
património construído pela introdução de elementos mal adaptados às 
construções antigas. A esta evolução acresce o êxodo rural, que reforça 
os graves desequilíbrios demográficos e económicos aos níveis regional 
e nacional (…)  Estes fenómenos contribuem para o desaparecimento da 
cultura local perante a cultura dominante na nova sociedade industrial, e pelo 
empobrecimento do património cultural 186

Neste contexto, e no âmbito da presente dissertação, a casa saloia, na sua qua-

lidade de arquétipo de arquitectura vernácula da região de Lisboa, é um caso 

que, pela ausência do devido reconhecimento do seu valor, e a consequente fal-

ta de protecção legal, se encontra abandonado, e em vias de extinção. Dos raros 

exemplos deste tipo de arquitectura que ainda sobrevivem, destaca-se, como 

possível representante da memória da cultura saloia, a Aldeia de Broas, no con-

celho de Sintra, pelo seu misero estado de conservação. Deste facto salvam-se 

outros casos que, por servirem ainda à habitação – muitas vezes de prováveis 

descendentes saloios, como acontece numa casa no Magoito, Sintra – vão con-

servando a sua estrutura e aparência ao longo do tempo. Assim, ao contrário da 

casa gandaresa que tem um exemplar classificado perto da Figueira da Foz, e 

por isso se encontra apta para preservar um tipo de arquitectura local, e a res-

pectiva cultura, a casa saloia é deficientemente protegida por pequenas políticas 

efémeras de iniciativa municipal187. 

Um outro exemplo de excepção diz respeito às hospedarias do Santuário de Nos-

186 Apelo de Granada sobre a arquitectura rural e o ordenamento do território, Conselho da Europa, Gra-
nada, 2 de Novembro de 1977; ap., idem, p. 228

187 Um exemplo desta situação, foi o alerta despertado por uma casa saloia de tipologia torreada na Ter-
rugem de Cima, no concelho de Oeiras, em risco de descaracterização, que destacou a necessidade 
de “preservar a memória das casas saloias” – como referiu Fernando Lopes, um dos responsáveis, 
na altura, pela Associação Cultural de Oeiras – Espaço e Memória. Esta necessidade mereceu uma 
atenção no Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Oeiras em 2012, contudo não teve gran-
de correspondência; Cf. Ferreira, Jorge  - Casas saloias pedem requalificação; publicado em Jornal 
da Região: Oeiras (14 a 20 de Outubro de 2008), p. 6; DAGF/DTSI, Cf. Ferreira, Jorge A. - Oeiras «É 
essencial preservar as casas saloias»; publicado a 20 de Setembro de 2012 [Disponível em http://
jornaldaregiao.blogspot.pt/2012/09/oeiras-e-essencial-preservar-as-casas.html; a 22-01-2015]; Cf. 
DAGF/DTSI, Município de Oeiras - Orçamento Participativo 2014/15; [Disponível em http://orcamento-
participativo.cm-oeiras.pt/ListaPropostasValidadas.aspx?ed=2012; a 22-01-2015];
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sa Senhora do Cabo, no Cabo Espichel, em Sesimbra, cujo conjunto se encontra 

classificado como património religioso, e logo correspondem ao único edificado 

doméstico saloio legalmente protegido. Porém, uma vez que a sua ocupação era 

efémera, e o fim principal era, e é, o Santuário, as hospedarias não servem de 

amostra a nenhuma das tipologias da casa saloia, e sobrevivem na sombra do 

Santuário, como objecto de enquadramento e não como construção saloia – não 

lhe valendo nenhuma referência nas notas históricas da respectiva ficha técnica. 

Neste sentido, é possível identificar a inexistência de edificado saloio, de carácter 

doméstico, legalmente protegido, reconhecido e valorizado como tal.

Com base no disposto anteriormente, esta situação propõe uma pequena sín-

tese do valor patrimonial da casa saloia. Ora, em primeiro lugar, considere-se o 

seu valor histórico. A casa saloia, como produto de uma comunidade designada 

“saloia”, cuja descendência remonta aos mouros forros da região de Lisboa no 

séc. XII, é expressão dos seus saberes, costumes, hábitos, modos de vida e 

crenças, e representa um dos arquétipos de arquitectura popular desta região. 

As inúmeras referências históricas, literárias, antropológicas e etnográficas à dita 

comunidade permitem fundamentar um desenvolvimento paralelo desta popu-

lação e dos seus costumes em relação à história da cidade de Lisboa, e às 

tendências de cada época. Assim, a casa saloia prevê-se como uma tipologia 

continua ao longo do tempo, respeitando as necessidades e costumes daquela 

população, muito enraizada na tradição, que terá sofrido pequenas alterações 

ou introduções, muito sóbrias, das relações que estabelecia com a cidade. Em 

segundo lugar, o seu valor local. A casa saloia surge espalhada por uma grande 

área, fronteira à cidade de Lisboa, designada por “região saloia”, que abrange, 

actualmente, vários concelhos, o que demonstra o seu “poder” local, e não ser 

apenas uma situação pontual - como parece sugerir a flauta de Pã de Le Cor-

busier188. Ela representa, de um modo geral, a arquitectura popular rural dos 

188 «Diante da imensa tarefa de reconstruir tudo, cada um foi à sua panóplia arrancar sua flauta de Pã, e 
cada um a toca, tanto nos comitês como nas comissões. Depois se vota resoluções. Esta por exemplo 
merece ser citada: fazer pressão sobre a Companhia da Estrada de Ferro do Norte para obrigá-la a 
construir na linha de Paris-Dieppe trinta estações de estilos diferentes, porque as trinta estações por 
que passam os trens expressos têm cada qual uma colina e uma macieira que lhe pertencem e que 
constituem seu carácter, sua alma etc. Fatal flauta de Pã!»; Le Corbusier - Por uma Arquitectura; Tra-
dução de Ubirajara Rebouças; São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 161.
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arredores de Lisboa até ao período industrial. Numa situação central, a sua ar-

quitectura é o produto do cruzamento das influências do Norte e Sul do país, dos 

recursos da região e dos costumes e saberes da tradição saloia/muçulmana. Em 

terceiro, e último, lugar, considere-se o seu valor artístico – de uma arte popular e 

não erudita. A casa saloia representa uma estética cultural, assente em crenças, 

tradições, e conhecimentos artesanais – como são a “quadrangularidade” da 

forma, ou as cantarias e as olarias de alguns detalhes, que lhe conferem uma 

riqueza popular e vernácula.

Posto isto, tendo em conta o valor do património cultural popular, este, enquan-

to manifestação da criatividade intelectual individual ou colectiva, merece uma 

proteção análoga a que se concede às outras produções intelectuais 189 Logo, a 

salvaguarda da arquitectura saloia, considerando o seu valor cultural, arquitec-

tónico, e regional, deve constituir uma prioridade na preservação do património 

cultural popular da região de Lisboa.

Por sua vez, as vilas operárias, representando um período muito concreto da 

História, testemunham o princípio da concepção de uma arquitectura domésti-

ca para massas que, ainda que influenciada pelo tipo de soluções do resto da 

Europa, encontra uma expressão regional própria – principalmente em Lisboa e 

Porto. Se no Porto este período é caracterizado pelas “ilhas”, em Lisboa são as 

vilas operárias que recordam este período industrial, e que são, assim, parte do 

seu património cultural. Ora, de acordo com Nuno Teotónio Pereira, no “Roteiro 

de Lisboa” do Anuário Geral de Portugal, edição de 1979, estão contabilizadas 

350 vilas, o que dá ideia da importância destes aglomerados no conjunto da ci-

dade 190. 

No entanto, são apenas duas as estruturas sociais reconhecidas pelo IPPAR 

como património industrial, referidas anteriormente – o Bairro Grandela e a Vila 

Berta – em que uma delas é reservada à habitação da pequena burguesia, e a 

outra distingue-se pelo notável exemplo de relação filantrópica, entre o promotor 

189 Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, UNESCO, Paris, 15 de Dezembro 
de 1989; ap. Lopes, Flávio; e Brito Correia, Miguel; op. cit., p  277

190 Teotónio Pereira, Nuno; op. cit., p. 165
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e o operariado, que representa. Na mesma situação encontra-se o Bairro Estrela 

d’Ouro, classificado como Conjunto de Interesse Público. Assim, esta pequena 

amostra de património industrial, legalmente protegido, revela um poder econó-

mico atípico neste tipo de estruturas – que lhes confere tal reconhecimento em 

relação às demais. Das restantes vilas operárias, muitas ruíram ou foram já de-

molidas, e as que ainda sobrevivem encontram-se, na generalidade, em risco de 

descaracterização e ruína – salvo uma ou outra que se vão mantendo com ligei-

ras alterações por iniciativa privada. A título de exemplo serve a dualidade entre 

a Vila Macieira, em estado de degradação progressivo, e a Vila Berta, reabilitada 

e adaptada aos dias de hoje.191

Considerando que as vilas operárias constituem o primeiro modelo inovador de 

um espaço cujo conteúdo, estrutura, forma e função se enquadram na defini-

ção de espaço das áreas proto-industriais de Lisboa192; que a sua arquitectura 

é testemunho de uma racionalização do poder económico e do espaço, e de 

uma aplicação de novas soluções materiais e espaciais; que as suas estruturas 

são, na maioria dos casos, versáteis a novos usos, é necessário reconhecer e 

preservar o seu valor artístico/arquitectónico. Considerando que as vilas operá-

rias são objectos que revelam uma modernização do pensamento e dos hábitos 

tradicionais, e como tal testemunham um tempo de revolução e adaptação a 

uma nova realidade – industrial – elas possuem um valor histórico a conservar. 

Considerando, ainda, que estas estruturas, na sua multiplicidade, assumem uma 

certa importância no tecido urbano de Lisboa; que a sua expressão possui um 

carácter distinto das “ilhas do Porto”, e como tal mais de acordo com as influên-

cias que recebe da região em que se insere, é importante reconhecer o seu valor 

local, característico da história da cidade. 

Nesta medida, destaque-se a necessidade de reconhecer o valor patrimonial 

das vilas operárias que se escondem na malha da cidade. A conservação destas 

estruturas – não só das mais eruditas, ou decorativamente mais ricas, mas igual-

191 Cf. Diário Digital com a Lusa - Vilas operárias de Lisboa, entre a reabilitação e o abandono; publicado 
a 22-12-2014 [Disponível em http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=752630 a 22-12-2014]

192 Madeira Rodrigues, Maria João; op. cit. p. 41

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=752630
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mente das que revelam o testemunho autêntico que as distingue das constru-

ções mais antigas ou mais recentes – é a conservação de uma parte da memória 

da região. 

O Bairro dos Ilhéus parece, neste contexto, constituir, simultaneamente, um 

exemplo de património cultural popular e industrial. Popular na medida em que 

testemunha o mesmo tipo de arquitectura regional – saloia – tipo de actividade 

e modo de habitar. Ao mesmo tempo industrial, por testemunhar, igualmente, 

uma cultura de produção seriada, e um pensamento de vanguarda, em vigor na 

segunda metade do séc. XIX. A par com as hospedarias do Santuário de Nossa 

Senhora do Cabo constituem as únicas correntezas habitacionais de carácter 

saloio – embora o caso das hospedarias diga respeito a um tipo de habitação 

temporária por servir de apoio às romarias. 

O conjunto dos Ilhéus, tal como a casa saloia, parece, então, ir ao encontro da-
quilo que é o património vernáculo segundo o ICOMOS – Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios: Apesar de ser obra do Homem, é também uma criação 
do tempo  (…) O património vernáculo (…) resulta de um processo evolutivo que 
inclui, necessariamente, alterações e uma adaptação constante em resposta aos 
constrangimentos sociais e ambientais 193 Nesta carta, é ainda considerado que 
este tipo de património deve ser reflexo de: 

(1) um carácter marcadamente local ou regional em resposta ao meio 
ambiente; (2) uma coerência de estilo, de forma, de aspecto, bem como 
o uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente estabelecidos; (3) um 
conhecimento tradicional da composição e da construção, que é transmitido 
de modo informal; (4) uma resposta eficaz às necessidades funcionais, 
sociais e ambientais; (5) uma aplicação eficaz das técnicas tradicionais da 
construção  

Porém, e assim como a casa saloia, o Bairro dos Ilhéus é apenas protegido por 

pequenas estratégias municipais, como é o caso da “rota do património” onde 

se insere o dito conjunto – um percurso pelo conselho de Mafra que integra al-

193 Carta sobre o património construído vernáculo, ICOMOS Cidade do México, 17 a 23 de Outubro de 
1999; ap. Lopes, Flávio; e Brito Correia, Miguel; op. cit., pp. 341-342
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gum edificado de valor patrimonial classificado ou não. Neste sentido, o mesmo 

conjunto sobrevive actualmente pela força da ocupação de algumas das suas 

casas, que vai permitindo a sua manutenção e preservação. No entanto, esta 

conservação não é homogénea, havendo igualmente fogos abandonados, em 

risco de descaracterização. Por outro lado, a manutenção não integral do con-

junto conduz muitas vezes à alteração do interior dos fogos e das relações que 

estabelece com o exterior – afectando assim a imagem geral.

Nesta medida, considerando o significado de património cultural e as várias car-

tas e recomendações referidas acerca do mesmo; considerando o actual pa-

trimónio cultural dito popular, e industrial, reconhecido pelo IPPAR; considerando 

a presente situação de preservação do Bairro dos Ilhéus; é necessário proceder 

a uma salvaguarda do mesmo. A sua descaracterização constitui a perda não só 

de uma parte da história da arquitectura popular e regional, bem como de uma 

parte desta cultura.

O valor patrimonial do Bairro dos Ilhéus reside, assim, sobre dois aspectos: po-

pular na sua relação com a casa saloia, e industrial na sua aproximação com 

a arquitectura das vilas operárias. O diálogo que o conjunto estabelece entre 

ambos torna-o parte de um património cultural, testemunho de um tempo e de 

uma cultura.  

Atendendo ao seu valor histórico, o Bairro dos Ilhéus é uma estrutura que surge 

num período de revolução industrial, a par com o tipo de soluções e necessida-

des da época. Como tal, é um produto da manifestação industrial: do fomento à 

produção, em série, do aumento e da especialização dos mercados, da neces-

sidade de mão-de-obra barata, e da aplicação de novas soluções de alojamento 

para esta população operária. Logo, num contexto de expansão e desenvolvi-

mento das cidades, da arquitectura, e de um novo modo de vida; num período 

de êxodo rural e de alargamento dos limites das cidades, fomentando o abando-

no e a descaracterização da periferia. Porém, é uma estrutura que nasce nessa 
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periferia e se opõe ao êxodo rural, ainda que dê origem a várias migrações – dos 

Açores. É, assim, um objecto que, pela sua arquitectura, contribui para o desen-

volvimento de uma cultura local – regional e contrária à descaracterização. No 

seu contexto histórico, o conjunto dos Ilhéus tanto pode representar a chegada 

de uma lógica urbana ao meio rural, como o fomento da evolução de uma cultura 

vernácula - sendo nesse sentido mais um objecto tradicional que moderno. Em 

ambas as situações, o conjunto reflecte o cruzamento de uma história erudita 

com uma história vernácula.

Relativamente ao seu valor local, o Bairro dos Ilhéus, destinado a alojar traba-

lhadores agrícolas oriundos dos Açores, surge na periferia de Lisboa, num meio 

rural muito próprio, de génese saloia. Logo, é com esta população que estabe-

lece relação, e é com ela que se tende a identificar. Contudo, a promoção da 

construção do conjunto nasce de uma lógica erudita, industrial, na sequência da 

edificação das primeiras vilas operárias de Lisboa – é com esse pensamento que 

é concebido. Desta forma, poder-se-ia dizer que, na sua edificação, o plano é de 

certa forma industrial, ou seja, relacionado com a arquitectura das vilas operá-

rias, e a mão-de-obra da construção é saloia, na medida em que é esta a popu-

lação residente nas proximidades. Daqui resulta uma arquitectura naturalmente 

local, tanto vernácula como erudita. Assim, como referido, é uma estrutura que 

contraria a tendência industrial da época – de se inserir em meio urbano, ou às 

portas da cidade, e de reflectir uma arquitectura mais alheia ao lugar e à tradição. 

A sua expressão assaloiada e a relação que estabelece com as vilas operárias 

inserem-no num âmbito de uma cultura regional própria. O conjunto testemunha 

um fenómeno de adaptação de um tipo de habitação vernácula a um tempo de 

modernização. 

Nesta medida, o seu valor artístico/arquitectónico está profundamente enraizado 

nos dois aspectos referidos, histórico e local. O Bairro dos Ilhéus testemunha 

uma preservação da arquitectura saloia sem contrariar a sua contemporaneida-

de. Logo, é nesta inovação, nesta composição de saberes a um tempo verná-

culos, e a um tempo eruditos, que reside o seu grande valor como património 

cultural da região de Lisboa. 
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Fig. 115. A Rua dos Ilhéus. | Fotografia.
Fig. 116. Parte da fachada sudoeste do Bairro dos Ilhéus. | Fotografia.
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Na medida em que as Casas dos Ilhéus se destinam à habitação, e como tal são 

propriedade privada, ora dos actuais proprietários da Quinta dos Machados194, 

ora de pequenos agregados familiares que aí residem, a presente avaliação ao 

estado de conservação do conjunto servir-se-á de ilustrações pontuais e do le-

vantamento efectuado - de reconstituição - de forma a preservar a privacidade 

de cada fogo.

Ao longo dos últimos cem anos, este meio tem sido alvo de inúmeras alterações, 

a começar pelo êxodo rural promovido pelo período industrial, pelo profundo 

alargamento do perímetro da cidade, pelo retorno de parte da população aquan-

do do urban sprawl195, e pela crescente modernização dos modos de vida, de-

pendentes de um meio urbano. 

Neste contexto, considere-se, em primeiro lugar, a alteração da população re-

sidente na Picanceira, de modo particular no Bairro dos Ilhéus. De acordo com 

uma moradora, que cresceu nas ditas casas, a maior alteração tem que ver com 

a ausência de crianças e de movimento na Rua dos Ilhéus. Assim, o número dos 

diferentes agregados que aí residem diminui de forma significativa, sendo hoje 

maioritariamente composto por uma ou duas pessoas.

No que diz respeito à arquitectura, o conjunto esteve praticamente abandonado, 

e em descaracterização progressiva até aos primeiros anos do séc. XXI. Por 

essa altura, surgem as primeiras iniciativas privadas de recuperação de uma e 

outra tipologia para residência ocasional, e que vão pontuando a reabilitação 

do conjunto até aos dias de hoje. Porém, esta recuperação lote-a-lote conduz a 

medidas de definição de propriedade e altera profundamente a homogeneidade 

que caracterizava o conjunto original. Ao nível do desenho das fachadas des-

taque-se, no alçado nordeste, o fecho de uma porta a metade, a introdução de 

uma ou outra pequena janela, e a pintura das molduras dos vãos em algumas 

194 Família Teixeira-Pinto
195 A expressão «urban sprawl» designa o movimento migratório dos centros urbanos para a periferia e 

para o meio rural que se verificou, neste contexto, no período pós-industrial, na primeira metade do 
séc. XX.
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Fig. 117. O Bairro dos Ilhéus em meados do séc. XX. | Fotograia.
Fig. 118. O Bairro dos Ilhéus em 2014. | Fotografia.
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unidades. Se a primeira, por se situar na extremidade parece poder relacionar-se 

com as tipologias do topo norte do edificado, e “integrar-se” na homogeneidade 

do conjunto, a segunda e a terceira quebram e descaracterizam o alçado em que 

se inserem. 

No âmbito das definições de propriedade destaque-se, de modo significativo 

para a compreensão e a memória do conjunto, o parcelamento murado dos di-

tos pequenos quintalórios a sudoeste. A extinção do carreiro que percorria toda 

correnteza e unia as diferentes propriedades de cada unidade é uma das medi-

das que mais vem alterar o sentido comunitário que identifica e distingue o Bairro 

dos Ilhéus do restante casario. 

Desta forma, motivada pela alteração e individualização do sentido de proprieda-

de, o conjunto tende actualmente para uma interpretação casual, e não integral, 

da sua arquitectura – tão caracterizada pelo plano homogéneo e comunitário 

que regula as vilas operárias.

Do ponto de vista técnico, considerando o estado de conservação da estrutura, 

da cobertura, e dos elementos salientes – fornos – do edifício integral, note-se a 

sua situação razoável, pela necessidade de intervenção e homogeneização de 

algumas partes da cobertura – essencialmente das unidades desocupadas.

Neste sentido, é no âmbito das tipologias que se manifestam as alterações mais 

profundas e os problemas de conservação. Contudo, uma vez que o tipo de 

avaliação não é homogénea em todo o conjunto, considerem-se para os devidos 

efeitos: as unidades ocupadas, e as unidades desocupadas, ou abandonadas. 

Relativamente às unidades ocupadas, a tónica não se encontra tanto num es-

tado crítico de conservação, mas sim nas intervenções que sofreram. Conside-

rando que a utilização frequente das estruturas é a melhor solução para a sua 

preservação, dado que permitem uma manutenção regular, e mantêm-nas vivas, 

a ocupação destas unidades do Bairro dos Ilhéus é um aspecto positivo – ainda 

que permita intervenções não controladas de iniciativa privada. Assim, atenden-

do às intervenções feitas às tipologias originais, estas podem ser classificadas 

da seguinte forma:
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Fig. 119. «o fecho de uma porta a metade» no topo Sul. | Alçado. Escala 1:200.
Fig. 120. Uma das pequenas janelas acrescentadas, entretanto, na fachada nordeste. |Fotografia..
Fig. 121. As molduras pintadas. | Fotografia.
Fig. 122. A extinção do carreiro que atravessava os logradouros, e a definição da propriedade de cada 

casa através e peqeunos muros e cercas.. | Fotografia.
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Fig. 123. As escadas, actualmente perpendiculares à correnteza, e com acesso pela casa-de-fora. [em 
cima à esq.] | Fotografia.

Fig. 124. A casa-de-fora alterada, onde se vê o vão das escadas de acesso ao piso inferior no canto in-
ferior esq., e as escadas de caracol que sobem ao piso-sotão, acrescentado. [em cima à dir.] | 
Fotografia.

Fig. 125. O interior de um forno ocupado por uma casa de banho. [em baixo à esq.] | Fotografia.
Fig. 126. Uma pequena casa de banho introduzida no espaço da casa-de-fora, cuja ventilação é feita por 

um pequeno janeluco na fachada nordeste como se vê na Fig.120. [em baixo à dir.] | Fotografia.
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Fig. 127. A Rua dos Ilhéus em 1981 (em cima) e actualmente (em baixo). Note-se particularmente a el-
evação de um dos telhados em relação à forma original. | Fotografias.
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De ordem espacial - que alteram de forma significativa a noção do espaço inte-

rior. Correspondem, neste caso, à maioria das intervenções e dizem respeito: (1) 

à alteração das escadas de acesso ao piso inferior e à sua posição original – pa-

ralela à correnteza; (2) à união de dois fogos, da qual resulta uma maior área da 

unidade de habitação; (3) à introdução de uma casa-de-banho, ora na área da 

casa de fora – gerando uma pequena janela na fachada a nordeste, ora na área 

dos arrumos, ora na área do forno; (4) à introdução de um espaço-sótão aberto 

e servido por uma escada em caracol, também na área da casa-de-fora, e que 

parece aproximar-se da ideia de “falsa”196 da casa açoriana.

De ordem estrutural – alterando medidas de dimensionamento e proporção. São 

intervenções pouco óbvias que, no presente caso, estão relacionadas com o re-

baixamento do pavimento no piso inferior, aumentando ligeiramente o pé-direito 

da cozinha, e com a subida da cobertura de algumas unidades para permitir o 

acrescento de um piso-sótão.

De ordem material – alterando as materialidades originais dos revestimentos. 

Correspondem a intervenções mais estéticas e ao gosto de cada morador, po-

rém são as mais evidentes quando estas não se relacionam, promovendo, as-

sim, uma heterogeneização do conjunto. No caso dos Ilhéus, note-se a substi-

tuição de um pavimento em madeira por outro material diferente, a pintura das 

molduras dos vãos de algumas unidades, e a diferença do tipo de caixilharias 

dos vãos.

Neste contexto, e de um modo geral, as intervenções levadas a cabo nas unida-

des ocupadas, afim de se adaptarem às necessidades, comodidades e gostos 

dos moradores, mantendo viva a estrutura, contribuem para a sua descaracteri-

zação e heterogeneização por individualismo. Daqui resulta uma situação alar-

mante para a salvaguarda da memória de um edificado originalmente distinto. 

Por sua vez, as unidades desocupadas representam o estado crítico de conser-

vação do conjunto. Abandonadas à várias décadas, encontram-se actualmente 

196 Cf. p. 153
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em risco de ruína interior. Das várias anomalias que descrevem a sua situação, 

destaque-se: (1) a estrutura do pavimento do piso superior, e o tabuado de ma-

deira que a reveste em estado grave, por colocar em risco a segurança, prejudi-

car o uso a utilização do espaço, e requerer algum trabalho de execução; (2) a 

estrutura da cobertura e o seu revestimento interior, considerada uma anomalia 

média, por necessitar de algum reforço e arranjo de forma a possibilitar um con-

forto físico e estético; (3) as escadas, também elas uma anomalia média, pela 

mesma razão que a cobertura; (4) os vãos e as suas caixilharias, em estado 

grave, pela mesma razão que o pavimento; (5) paredes exteriores, consideradas 

uma anomalia ligeira, por prejudicar o aspecto e requerer um trabalho de fácil 

execução.

Desta forma, o estado de conservação do Bairro dos Ilhéus é grave, na medida 

em que se encontra num processo de descaracterização acelerado, tanto pelas 

unidades ocupadas como pelas unidades desocupadas. Apesar da ocupação 

da maioria das tipologias, e da sua consequente manutenção, estas tendem 

desviar-se da uniformidade do conjunto e do seu conceito comunitário – alteran-

do a sua imagem. Por outro lado, o risco de ruína das tipologias abandonadas 

contribui para o aceleramento deste processo. Assim, note-se, mais uma vez, a 

necessidade de salvaguardar e recuperar esta estrutura como parte de um pa-

trimónio cultural, popular e industrial.

No sentido de promover a preservação e conservação do Bairro dos Ilhéus, con-

sidere-se a necessidade, no âmbito do disposto anteriormente, de recorrer a 

pequenas soluções de carácter político e arquitectónico.

Relativamente ao primeiro tipo de soluções – políticas – o dito conjunto deve ser 

alvo de uma estratégia de protecção efectiva, estabelecida entre os diferentes 

proprietários e o Estado – seja ele representado pelo IPPAR, ou pelo município. 

Esta estratégia deve prever, não só a salvaguarda do conjunto nos termos em 

que este se insere actualmente – habitação – sem prejuízo para os moradores, 
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como também a homogeneização das intervenções futuras e, se possível, das 

que já sofreu. A mesma estratégia deve estabelecer normas no sentido de bali-

zar a iniciativa privada. Tal como referido no artigo 13º da Carta de Veneza sobre 

a conservação e o restauro de monumentos e sítios197, os novos acrescentos 

apenas podem ser tolerados se respeitarem todas as partes interessantes do edi-

fício, bem como a sua localização tradicional, o equilíbrio da sua composição e 

as suas tradicionais relações com o meio envolvente  Assim, deste acordo entre 

partes, públicas e privadas, deve resultar o reconhecimento e valorização deste 

bem imóvel como património cultural legalmente protegido. Esta solução deve 

ter como objectivo a cooperação entre os vários organismos, entidades e pro-

prietários que visam, respectivamente, salvaguardar, recuperar, e utilizar o objec-

to em questão.

Por outro lado, no que diz respeito às soluções de carácter arquitectónico, es-

tas devem promover uma conservação integrada do dito conjunto, conseguida 

através da conjugação entre a adequação das intervenções, técnicas e materiais 

aplicados, e do uso correcto das estruturas de acordo com uma escolha de 

funções apropriada. Neste contexto, destaquem-se, de forma sumária, alguns 

aspectos e situações de ordem técnica a ter em conta na conservação e recupe-

ração do Bairro dos Ilhéus.

As fundações e paredes estruturais, são quasi sempre a fonte que, a prazo, mais 

problemas traz à conservação das casas, sobretudo situadas fora de contextos 

urbanos.198 Mediante as intervenções sofridas em algumas da unidades ocupa-

das, o acrescento da referida “falsa” ou das casas de banho, ou, por exemplo, 

das escavações que terão sido feitas para aumentar o pé-direito de algumas 

áreas, ou regularizar pavimentos interiores ou exteriores adjacentes à construção 

– como são as traseiras – é importante considerar o acréscimo de peso e os tra-

balhos de execução na estrutura existente. As intervenções nestas áreas devem, 

ainda, evitar a abertura de vãos nas paredes estruturais ou a diminuição do seu 

197 Carta de Veneza sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios, ICOMOS, Veneza (Itália), 
25 a 31 de Maio de 1964; ap. Lopes, Flávio; e Brito Correia, Miguel; op. cit., p  124

198 Abreu Lima, João Gomes de; Calheiros, Maria do Rosário Coutinho; e Mendonça, Isabel Maria Furta-
do - Apontamentos para a recuperação do edificado rural; Ponte de Lima: ADRIL, 2007, p. 15
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volume por substituição de um material mais eficiente. No âmbito da conserva-

ção, é fundamental que as fundações e as paredes estruturais se mantenham 

alheias às águas e humidades de forma a evitar o aparecimento de salitre por 

capilaridade.

A cobertura, constituída pelo telhado e por uma estrutura de madeira, que supor-

ta o telhado. No caso dos Ilhéus a telha original é a telha de canudo, e como tal, 

numa situação de substituição da telha, este deve ser o tipo de telha a manter 

– promovendo um melhor desempenho da cobertura199 e a conservação da sua 

imagem original. Por outro lado, caso a estrutura que suporta o telhado esteja em 

bom estado de conservação, mas não seja eficiente do ponto de vista do confor-

to térmico e acústico, esta deve ser reforçada e conjugada com novos materiais 

isolantes e/ou com uma subtelha – garantindo a estanquidade e o conforto do 

espaço interior.

No que diz respeito ao pavimento, considerando que as materialidades, regra 

geral, estão de acordo com os recursos existentes na região ou com o conceito 

da obra, estas têm preferência sobre todas as outras. Por outro lado, a escolha 

do tipo pavimento e a sua colocação tem implicações no comportamento estru-

tural, no desempenho energético e na vida útil do edifício.200 Assim, é importante, 

se possível, recuperar o pavimento existente, ou substituir por um de tipo se-

melhante, e evitar humidades e alterações do ambiente - uma das operações a 

realizar e que pode ser levada a efeito concomitantemente com o reforço interno 

das fundações é a impermeabilização destas e das paredes que suportam, até 30 

a 50 centímetros abaixo da cota final do pavimento.201

Acerca dos vãos e caixilharias, note-se, em primeiro lugar, a ausência original no 

conjunto, das molduras dos vãos de janela e de porta, e logo, que a sua aplica-

ção não deve ser levada a cabo, sob o risco de descaracterização da sua arqui-

tectura. Em segundo lugar, e atendendo aos níveis de conforto que os diferentes 

199 As telhas de canudo, «pela sua maleabilidade, garantem um melhor ajustamento aos empenos das 
águas das antigas armações.» Porém, exigem alguns cuidados em situações agrestes, pela frequên-
cia e intensidade dos ventos dominantes. Idem, p. 32

200 Idem, p. 41
201 Ibidem
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tipos de caixilharia possam traduzir, é recomendada a utilização do mesmo tipo 

em todos os vãos janela, e o mesmo tipo em todos os vãos de porta, permitindo 

a homogeneização da expressão do conjunto.

Os fornos salientes, por sua vez, são, na generalidade dos casos, ferramentas 

desconhecidas para os hábitos de vida contemporâneos. No entanto, consti-

tuem pequenos espaços facilmente adaptáveis a novos usos, quando a recu-

peração da sua função original não se justifique. A alteração do valor estético e 

formal destes elementos corresponde a um prejuízo para o equilíbrio são de toda 

a arquitectura do conjunto.

As medidas de protecção deverão, se necessário, ser alargadas por novas 
disposições destinadas a reforçar a conservação do património cultural ou 
natural e a facilitar a valorização dos seus elementos construtivos  Deverá, 
assim, ser imposto aos proprietários privados, bem como às autoridades 
públicas (…) o respeito pelas medidas de protecção 202

Porém, considerando que a arquitectura existe na medida em que é habitada, e 

que o valor das pessoas, e os seus hábitos e modos de vida tradicionais devem 

ser colocados em primeiro lugar, a presente dissertação considera que, salvo si-

tuações de perigo ou risco de segurança eminente, em circunstância alguma se 

devem recorrer a medidas de expropriação ou desalojamento a fim de promover 

a classificação ou recuperação do edificado. É, então, fundamental que estas 

medidas de salvaguarda e recuperação, acima referidas, sejam equacionadas e 

empreendidas de forma socialmente justa, no sentido de não promover o êxodo 

dos seus moradores mais desfavorecidos.

202 Recomendação sobre a protecção, no âmbito nacional, do património cultural e natural, UNESCO, 
Paris, 16 de novembro de 1972; ap. Lopes, Flávio; e Brito Correia, Miguel; op. cit., p  183
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Considerando o cruzamento da investigação, da morfologia das amostras reco-

lhidas e da caracterização e análise do caso de estudo, a presente dissertação 

permite considerar que o Bairro dos Ilhéus constitui um testemunho vivo de uma 

arquitectura popular local - saloia - assente numa concepção de arquitectura 

contemporânea.

Através de uma análise morfológica ao conjunto, foi possível verificar que este 

foi concebido com base num jogo de proporções “aquadradadas”, entre os 

2,5/3,5m, correspondentes, por sua vez, ao dimensionamento médio da com-

posição das casas da região saloia. Do levantamento e caracterização resulta, 

também, uma aparente mão-de-obra pouco especializada na edificação do con-

junto - visível na irregularidade de alguns elementos entre fogos semelhantes - 

que se crê certamente desta região, e que, como tal, possa ter tido influência na 

sua arquitectura.

Por outro lado, é indiscutível a relação que existe entre o Bairro dos Ilhéus e uma 

arquitectura popular açoriana das ilhas de Santa Maria e São Miguel - como 

sugere Ana Pagará203. No entanto, a análise decorrente da presente dissertação 

permite verificar que esta relação é complementar à arquitectura do conjunto, 

mas não a define. 

Isto é, a influência que o presente caso de estudo parece receber de uma arqui-

tectura popular dos Açores, tem origem na influência que esta parece partilhar 

com a arquitectura popular saloia, e que é posteriormente adaptada às circuns-

tâncias naturais - estas sim, mais semelhantes com a implantação do Bairro dos 

Ilhéus. Logo, o resultado aparente é açoriano, mas a sua identidade - dentro do 

que é possível afirmar - é profundamente saloia. Da mesma forma que é notável 

a expressão saloia nas casas correntes mais antigas destas ilhas.

Nesta medida, a dissertação conclui com a introdução de uma interpretação 

saloia em relação à arquitectura do Bairro dos Ilhéus.

203 Pagará, Ana; op. cit.
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No âmbito de uma concepção da arquitectura contemporânea, ou seja, de acor-

do com um pensamento moderno, de soluções reais e presentes204, o presente 

estudo permite confirmar, de forma analítica, a relação entre o caso da Picancei-

ra e o conceito mais avançado de habitação popular - dita operária - à época.

Neste sentido, através da comparação entre o Bairro dos Ilhéus, e os exemplos 

de vilas operárias analisadas - e respectivos contextos - a dissertação vem fun-

damentar as sugestões propostas por Nuno Teotónio Pereira em 2000, e Ana Pa-

gará em 2002. Com base nisto, o estudo conclui a relação existente entre ambos 

os casos - evidente no tipo de solução de conjunto e no âmbito de produção em 

que se insere. Logo, permite afirmar não só a contemporaneidade arquitectónica 

do caso de estudo, mas também a sua relação com um tipo de solução urbana 

- mais de acordo com as necessidades do tempo que lhe sucede. Assim, o con-

junto testemunha a “riqueza” das soluções de habitação adoptadas num período 

de transição - evidente, à priori, na composição repetitiva, e seriada, dos alçados 

que permitiu justificar a utilização do termo no título da presente dissertação.

Ora, esta relação que a correnteza estabelece com as vilas operárias dos finais 

do séc. XIX, e que tanto caracterizam a habitação popular desse período, deno-

ta, assim: (1) a capacidade de absorção e interpretação destas novas soluções 

num meio rural profundamente popular; (2) a distinção entre a transversalidade 

das necessidades propostas pela época, e a horizontalidade das erudições de 

carácter decorativo e temporário.

Desta forma, a presente dissertação permite demonstrar a ambivalência do Bair-

ro dos Ilhéus no estudo de uma expressão popular da arquitectura da região de 

Lisboa: por um lado uma solução rural, profundamente popular, saloia, e assente 

num principio de habitação isolada, unifamiliar, e por outro, uma linguagem ten-

dencialmente urbana, contemporânea, e plurifamiliar. 

204 «As casas de hoje terão de nascer de nós, isto é, terão de representar as nossas necessidades, resultar 
das nossas condições e de toda a serie de circunstâncias dentro das quais vivemos, no espaço e no 
tempo  (   ) O problema exige soluções reais e presentes, (   )»; Távora, Fernando - O  Problema  da  
Casa  Portuguesa; Cadernos  de Arquitectura, nº1; Lisboa, 1947; p. 9
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No âmbito conclusivo desta fase do trabalho, e de forma a responder mais clara-

mente aos objectivos propostos inicialmente, o Bairro dos Ilhéus permite, então, 

ilustrar uma ideia de “regionalismo crítico”205 - quase um século antes deste con-

ceito ter sido introduzido na teoria da arquitectura.

Esta expressão, estabelecida num contexto de modernização acelerada, no séc. 

XX, vem distinguir uma arquitectura assente numa cultura de raízes, de uma ar-

quitectura universal. O conceito pretende estabelecer, do ponto de vista crítico, 

um diálogo entre uma arquitectura de cultura regional, num determinado contex-

to local - topográfico, cultural, social, etc - e uma arquitectura contemporânea 

- que responde a necessidades do seu tempo. Assim, a ideia de defesa de um 

“regionalismo” em arquitectura não se trata de revivalismos, mas sim de encarar 

a cultura local como uma identidade que precisa de ser cultivada, e não como 

algo retro e estagnado.

«O termo Regionalismo crítico não pretende fazer denotar o vernáculo do 
modo como este foi, outrora, produzido espontaneamente pela interação 
combinada de clima, cultura, mito e artesanato, mas antes pretende identificar 
as “escolas” regionais recentes, cujo objectivo principal tem sido reflectir os 
limitados elementos constitutivos nos quais se basearam e servir a eles »206

Ora, face à constante evolução dos meios de comunicação, é possível verificar 

uma aproximação progressiva das comunidades. Não se exagera ao afirmar, por 

exemplo, que muitos lisboetas estão mais perto de New-York do que de Miranda 

do Douro; que entendem melhor as reacções típicas dos vaqueiros do Texas do 

que as dos rústicos de Montemuro; que sabem mais dos anseios holiwodescos 

das dactilógrafas norte-americanas do que das aspirações autênticas dos cam-

poneses do Alentejo 207 Com o tempo, esta “comunhão” tende a desconsiderar 

as diferentes culturas, e a fomentar uma cultura homogénea, global. Desta uni-

formização cultural resulta uma necessidade do homem se individualizar perante 

205 Abordado originalmente em 1981 por Dimitris e Susana Antonakakis, retomado posteriormente por 
Alexander Tzonis e Liane Lefaivre, e actualmente defendido por Kenneth Frampton.

206 Frampton, Kenneth - História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes [Tradução de 
Jefferson Luiz Camargo], 2003, p. 382

207 AAP - Associação dos Arquitectos Portugueses (ed.); op. cit., p. xxi



272

SERIAÇÃO DA CASA SALOIA NA REGIÃO DE LISBOA 
O CASO DO BAIRRO DOS ILHÉUS NA PICANCEIRA, MAFRA

a sociedade, e logo, surge a integração e promoção de objectos na cidade com 

uma forte personalidade - e sem relação entre si.

Posto isto, a solução passa por construir uma consciência, activa, de entendi-

mento dos factores históricos e locais. Isto é, compreender a evolução dos sig-

nificados que os diferentes objectos tiveram na história e o seu enquadramento 

na região. 

Como tal, a defesa de um regionalismo crítico não se presta à semelhança entre 

as casas ditas contemporâneas, e as do século passado, mas à promoção de 

uma cultura, e de uma arquitectura que, centrada no lugar em que se insere, não 

seja alheia à modernidade.

Nesta medida, a dissertação permite tomar como exemplo o Bairro dos Ilhéus, 

ainda que a sua construção não tenha, certamente, tido em conta tamanhas con-

siderações. Através do estudo aqui apresentado, é possível concluir que o dito 

conjunto demonstra uma conjugação equilibrada de formas, conceitos e história, 

representativos de um lugar, e igualmente de acordo com uma expressão mo-

derna da arquitectura - não independente do desenvolvimento industrial.

Considerando os seis pontos para uma arquitectura de resistência208, como refere 

Kenneth Frampton a propósito de um regionalismo crítico, este deve ser enten-

dido como uma prática marginal209, ou seja, embora seja crítico em relação à 

modernização, não se deve dissociar desta. No caso do Bairro dos Ilhéus, este 

aspecto torna-se particularmente evidente na relação que estabelece com as 

vilas operárias e um certo urbanismo.

Por outro lado, o acento deve ser colocado sobre o lugar, e nele se deve concen-

trar toda a obra, tanto nos seus limites culturais, como nos seus limites naturais. 

A construção não deve, portanto ser entendida como um objecto independente 

do meio em que se insere - tal como demonstra o dito conjunto. O regionalismo 

208 Cf. Frampton, Kenneth - Towards a Critical Regionalism: Six points for an Architecture of Resistence; em 
Foster, Hal - The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture; Nova Iorque: The New Press, 1998, 
pp. 17-34

209 Frampton, Kenneth - História Critica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes [Tradução de 
Jefferson Luiz Camargo], 2003, p. 396
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crítico é regional na medida em que pretende valorizar especificidades do lugar 

- mais uma vez, culturais e naturais.

De acordo com o mesmo autor, o regionalismo crítico entende, ainda, que o 

ambiente não é somente vivido pela visão. A arquitectura é vista como um facto 

tectónico, e é sensível aos vários sentidos do homem.

Por último, o Bairro dos Ilhéus, não deixando de considerar alguns elementos 

vernáculos no seu conjunto, como partes conjugantes de um todo, opõe-se à 

simulação integral e sentimental do vernáculo local - aproximando-se de uma ar-

quitectura açoriana e operária. Tal como o regionalismo crítico, tende a fomentar 

uma cultura contemporânea, focada no lugar, sem que seja totalmente encerra-

da formal ou tecnologicamente.

A aplicação deste conceito ao presente caso de estudo permite, assim, conside-

rá-lo como exemplo e referência na concepção de uma arquitectura moderna e 

local - que promove uma identidade cultural.
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O trabalho, aqui concluído, serve, portanto, de subsidio ao estudo da arquitec-

tura popular da região de Lisboa. O levantamento, caracterização e análise do 

Bairro dos Ilhéus, levados a cabo na presente dissertação, constituem, nesta 

medida um contributo ao registo e salvaguarda do património cultural da mesma 

região.

Porém, condicionado pela extensão excessiva do estudo, pela acessibilidade 

e disponibilidade da amostra, os casos recolhidos que permitiram uma análise 

comparativa com o Bairro dos Ilhéus, são apenas um número suficiente, e não 

representam uma amostra alargada. Pelo que seria proveitoso um maior número 

de exemplos, tanto mais para confirmação do presente estudo, quanto para a 

inventariação destas arquitecturas - actualmente em extinção. No entanto, con-

sidera-se que o universo estudado possibilitou uma conclusão devidamente fun-

damentada, no âmbito de uma dissertação de mestrado.

Neste quadro, revelou-se, ainda, fundamental a distinção entre teses influencia-

listas e teses coincidencialistas no desenvolvimento do trabalho, e na recolha 

das presentes conclusões. Isto é, na análise do presente caso de estudo, e na 

observação dos resultados obtidos, foi importante para a dissertação, nem con-

siderar como seguras as teses que defendem uma influência entre as comuni-

dades a que se faz referência, e logo, entre a sua arquitectura; nem tão pouco 

inverosímeis as interpretações que consideram a coincidência entre ambas, por 

meio dos aspectos naturais e condicionalismos que as originaram.

Por último, na dificuldade de estabelecer verdades absolutas nas relações que 

este tipo de arquitectura por vezes revela - dado o seu carácter pouco documen-

tado e assente em métodos empíricos, e pouco especializados, ou seja, popula-

res - sem relativizar os resultados obtidos, demonstrou-se essencial considerar a 

presente conclusão como uma possível interpretação e não como uma certeza 

matemática.

Para uma abordagem mais alargada sobre o tema é aconselhável uma investi-

gação em equipa.
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Em virtude da salvaguarda do Bairro dos Ilhéus, a dissertação que aqui se con-

clui não pretende concluir um estudo sobre o assunto, mas antes constituir um 

contributo para uma futuro desenvolvimento. Neste sentido, considere-se impor-

tante dar continuidade ao mesmo, ora através de uma análise mais detalhada e 

igualmente comparativa acerca dos métodos construtivos, ora através de uma 

maior fundamentação histórica com base num eventual arquivo da família Teixei-

ra Pinto - actual proprietária da Quinta dos Machados.

Por sua vez, no âmbito da arquitectura popular da região de Lisboa, o presente 

trabalho releva o interesse e a pertinência de uma investigação, que se pode 

considerar morosa e, certamente, pouco documentada, sobre uma possível evo-

lução da casa saloia.
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