
 

 

 

D

 

Pre

Vog

ESENHO

DISSER
 

      

sidente: Do

gais:  Do

 Do

 Do

  UNIVER
           FAC

 

O E USO 

Su

RTAÇÃO PARA 

     O

     Doutora M
 

       

outora Maria D

outora Teresa 

outora Tânia L

outora Madale

 

RSIDADE T
CULDADE DE

 DO FOG
1930

usana Mira
(Lic

OBTENÇÃO DO

Orientadora Cie

Madalena Cunh

Júri:  

Dulce Loução, P

Marat - Mende

iani Beisl Ram

na Cunha Mato

Lisboa, D

TÉCNICA
E ARQUITEC

GO T3 NA
0 - 2000 

 

 

 

 

 

 

 

anda de B
cenciada) 

O GRAU DE ME

entífica:  

ha Matos  

Professora Aux

es, Professora 

mos, Pós-Douto

os, Professora

Dezembro 2009

A DE LISBO
CTURA 

A CIDADE

Barros 

STRE EM ARQ

xiliar da FA/UT

Auxiliar do ISC

orada da FA/UT

 Associada da 

9 

OA 

E DE LIS

UITECTURA 

TL 

CTE 

TL  

 FA/UTL e Orie

SBOA 

entadora 



 

 

 

D

 

Pre

Vog

ESENHO

DISSER
 

      

sidente: Do

gais:  Do

 Do

 Do

  UNIVER
           FAC

 

O E USO 

Su

RTAÇÃO PARA 

     O

     Doutora M
 

       

outora Maria D

outora Teresa 

outora Tânia L

outora Madale

 

RSIDADE T
CULDADE DE

 DO FOG
1930

usana Mira
(Lic

OBTENÇÃO DO

Orientadora Cie

Madalena Cunh

Júri:  

Dulce Loução, P

Marat - Mende

iani Beisl Ram

na Cunha Mato

Lisboa, D

TÉCNICA
E ARQUITEC

GO T3 NA
0 - 2000 

 

 

 

 

 

 

 

anda de B
cenciada) 

O GRAU DE ME

entífica:  

ha Matos  

Professora Aux

es, Professora 

mos, Pós-Douto

os, Professora

Dezembro 2009

A DE LISBO
CTURA 

A CIDADE

Barros 

STRE EM ARQ

xiliar da FA/UT

Auxiliar do ISC

orada da FA/UT

 Associada da 

9 

OA 

E DE LIS

UITECTURA 

TL 

CTE 

TL  

 FA/UTL e Orie

SBOA 

entadora 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    II 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação visa investigar espaços habitáveis de fogos de tipo T3 em Lisboa construídos 
desde princípio do Estado Novo até ao final do século XX.  

O principal objectivo é caracterizar a evolução ocorrida em termos da resolução projectual do 
tipo T3 e contribuir para repensar o habitar metropolitano contemporâneo. Os atributos 
considerados referem-se às condições físico - espaciais presentes nessas habitações. 

Para o efeito analisou-se um conjunto de vinte e oito fogos, distribuídos pelo concelho de Lisboa, 
onde se definiram quatro fogos por década referenciados aos períodos de concepção, bem como 
à relevância do arquitecto para a época. 

Verificou-se que nem sempre os processos de criação condicionaram as soluções físico -
espaciais adoptadas ou a organização espacial das funções domésticas, sendo que a evolução 
mais significativa desta organização ocorreu na passagem da década de setenta para a década 
de oitenta. 

Concluí-se que a evolução da satisfação das exigências funcionais da habitação esteve, 
sobretudo, relacionada com o desenvolvimento tecnológico ocorrido, em particular no que refere 
à polivalência e versatilidade do fogo T3. 

 

PALAVRAS - CHAVE 

Lisboa 

Evolução Habitacional 

Exigências Funcionais 

Organização Espacial 

Tipo T3 
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ABSTRACT 

 

 

This research attempts to investigate apartments with three bedrooms, typology which was used 
in Lisbon from the beginning of the New State period until the end of the twentieth century. 

The main objective of this dissertation is to characterise the evolution which occurred in the 
typology in order to satisfy the functional demands of the three bedroom apartment and to 
contribute to rethink the way in which we inhabit the modern city. 

To attain the desired results twenty-eight apartments were analyzed. These apartments are 
distributed in the metropolitan area of Lisbon where groups of four were selected pertaining to the 
each decade and referenced to their period of conception, as well as, the relevance which their 
architect had at the time. 

It was verified that the creative process did not always condition the spatial and physical solutions 
which were adopted or the spatial organization of the domestic functions. The most significant 
developments occurred in the transition from the seventies to the eighties. 

In conclusion, it was found that technological advancements played a big significant part in being 
able to satisfy the functional demands required for this typology, in particular when referred to the 
versatility required for a three bedroom apartment.  

 

KEY – WORDS 

Lisbon 

Housing Evolution 

Functional Requirements 

Space Organization 

Three Bedroom Apartments  
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0. INTRODUÇÃO 

 

0.1 Objectivos 

Habitar é um facto permanente, essencial ao próprio Homem. A Habitação plurifamiliar ou 
multifamiliar1 não o é.  

Contudo, o habitat assume uma importância fulcral, constituindo uma característica dominante 
na evolução do Homem. 

Durante o século XX, deu-se a adaptação progressiva do fogo às exigências dos seus usuários; 
transformações de carácter geral que tiveram e têm repercussões importantes no acto de 
projectar e no acto de habitar. O papel do arquitecto ao projectar habitação é saber exprimir no 
desenho as necessidades reais dos futuros utentes. 

É nesta perspectiva que esta dissertação visa analisar fogos de tipo T3 construídos desde o 
início da década de trinta até ao final do século XX, do ponto de vista da evolução das 
exigências funcionais do habitat. Por exigências funcionais, entende-se as condições impostas 
por necessidades humanas com vista à obtenção de um adequado desempenho das actividades 
para que o fogo foi programado. Considera-se que os procedimentos tecnológicos seguidos, as 
formas de organização espacial das funções domésticas, bem como os equipamentos e 
dispositivos existentes são estabelecidos de modo a responder a estas exigências. Com esta 
análise, pretende-se elaborar um instrumento que fixe a memória dessa evolução, e formular 
uma proposta de tipificação, i.e., identificar e caracterizar invariáveis que distinguem e definem 
classes ou invariantes de um espaço habitável, as particularidades que o definem. 

Partindo do princípio que existe em Lisboa um vasto parque habitacional em crescente 
degradação e que a resolução do deficit habitacional passa inevitavelmente pela recuperação 
desse mesmo parque, é importante desenvolverem-se análises de exigência de conforto – físico 
e mental –, não apenas a edifícios antigos mas também àqueles que, apesar de mais recentes, 
começam a evidenciar problemas de espaço. Há urgência de haver uma conexão entre o actual 
projecto de habitação e as modificações dos hábitos domésticos contemporâneos, avaliando-se 
a compatibilidade entre o seu aspecto físico - espacial e as transformações decorridas no uso da 
habitação, ocorridas principalmente nas últimas décadas do século XX. 

                                                            
1 «(…) conjunto de células residenciais que fazem parte da mesma unidade construída (…)», segundo Ariosto Mila 
em O Edifício. São Paulo: FAU-USP, 1987. 
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Ressalva-se que a finalidade desta investigação não é propor novas resoluções projectuais para 
fogos T3; visa-se apenas como um instrumento de verificação de quão equacionada esteve a 
realidade dos modos de vida instalados no quotidiano doméstico, em relação ao projecto dos 
espaços habitáveis. Funciona como meio informador da evolução espacial dos fogos quanto à 
possibilidade de adaptação a novos usos e exigências, na medida em que permite: 

I. Interpretar a concretização dos programas habitacionais do fogo em relação às 
diferentes épocas; 

II. Estabelecer a relação entre os procedimentos adoptados e a sua influência nos 
aspectos sociais; 

III. Compreender o modo como as exigências funcionais da habitação se reflectiram, ao 
longo dos tempos, no habitar e, consequentemente, nas soluções físico - espaciais. 

A opção pelo fogo em edifício colectivo, como tipo de habitação a ser pesquisada, deve-se à 
capacidade da relativa padronização dos delineamentos desses espaços habitáveis. Opera 
como relevante marcador para a análise da relação entre o projecto e as plausíveis formas de 
uso da habitação; para além da percentagem distinta: trinta e um por cento a mais do que as 
moradias na área de Lisboa em relação ao resto do país (Gráfico 1). 

 

% 90 

    70 

    50 

    30 

    10 

 Norte  Centro  Lisboa e Vale do Tejo Alentejo  Algarve 

Gráfico 1 – Alojamento clássico2 ocupado como residência habitual, por tipo de edifício 

Fonte: INE, Destaque - Projecto Habitação: O Inquérito à Habitação 1998. (2000) 
 

Dentro do universo da produção de habitação colectiva em Lisboa, optou-se por centralizar a 
análise no fogo tipo T3, por se tratar de um modelo que alberga uma grande variação familiar 
como usuários, incluindo jovens casais, idosos, pessoas separadas com ou sem filhos, 
solteiros, viúvos, etc. Além da diversidade de grupos domésticos, facto que em si já coteja 
                                                            
2 Segundo o INE: «O Alojamento Familiar é definido como a unidade de habitação que, pelo modo como foi 
construída, ou como está a ser utilizada, se destina a alojar, normalmente, apenas uma família. Classifica-se em 
clássico e não clássico (barraca, casa rudimentar de madeira, improvisado, móvel e outro não clássico)». 
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expressividade à investigação deste tipo de habitação, fortifica esta opção a ocorrência de se 
ter afigurado o tipo T3 como a parcela maior de habitações na cidade, cerca de 4 300 a mais 
que a tipologia abaixo, segundo o INE (Gráfico 2). 
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  4 000 
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0 T0 ou T1  T2  T3  T4 ou mais 

Gráfico 2 – Fogos concluídos em construções novas em Lisboa, segundo a tipologia (1999) 

Fonte: INE, Estatísticas da Construção e Habitação. (1999) 
 

Razão pela qual a opção pelo tipo T3, como tipologia de habitação a ser pesquisada, deve-se 
ao facto de ser a que mais se edificou, sobretudo na última década do século XX, na cidade de 
Lisboa, para além do número distinto do mesmo na área de Lisboa em relação ao resto das 
tipologias. 

Pela multiplicidade de intento projectual, foram propositadamente omissos desta investigação 
os fIats (andar ou parte de andar de uma habitação), assim como os sótãos (águas-furtadas) – 
exemplo formal importado, referido ao perfil singular de pessoas solteiras ou jovens casais. Por 
se encontrarem inclinadas a tão específicos nichos, no que se refere ao uso proposto e ao 
próprio público-alvo, essas tipologias tornam-se antagónicas com os parâmetros delimitados 
para esta investigação. 

Referente à escolha do período analisado (1930-2000), tem como principal objectivo, possibilitar 
uma visão e entendimento histórico-social e arquitectural, que englobe as principais 
transformações decorridas no país e em particular, na cidade de Lisboa, desde o início do 
Estado Novo (1926/30-1974), passando pela entrada da Democracia (1974) até às últimas 
décadas do séc. XX, com levantamentos e classificações de projectos desses períodos na 
cidade; tal como estudos realizados sobre a arquitectura modernista (1925-1940), passando 
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também pela arquitectura pós - Revolução 1974 e início dos anos oitenta, até à arquitectura da 
Expo 98, e a explosão da arquitectura como consequência dessa mesma exposição. 
Investigação que nos auxiliará a compreender melhor a evolução da arquitectura e a sua 
relação para com a sociedade humana, em particular a habitação vertical e o T3. 

 

0.2 Estado da Arte 

Diversos têm sido os trabalhos efectuados no campo de acção da investigação em curso. 
Tendo inicialmente, em consideração a expansão urbana da cidade de Lisboa – Gonçalves 
(1972); Matias Ferreira (1987); Sousa Lobo (1995); ao longo das últimas sete décadas; tal como 
a identificação dos períodos de maior intensidade construtiva, por freguesia, através de dados 
da CML (2001).3  

Uma vez concretizado este facto, teve-se em idêntica consideração a relevância arquitectural do 
autor do edifício, perante as décadas analisadas. Relativo a este critério, teve como base a 
observação de estudos referentes à história da arquitectura portuguesa – Portas (1970/79); 
Duarte (1987); Fernandez (1988); Tostões, Becker e Wang (1997). 

Quanto a estudos realizados no âmbito físico - espacial sobre a habitação na cidade, são 
particularmente no campo das intervenções nos Bairros Históricos, que se evidencia maior 
destaque. Porém, no que se refere ao levantamento das características de organização espacial 
das funções domésticas, não têm sido alvo de análise a não ser na habitação rural – Barros e 
Bastos (1948), e no âmbito da habitação social – Portas e Valente Pereira (1967); Portas (1969); 
RTHS/INH (1983). 

A análise da organização espacial do habitat tem sido sobretudo alvo de trabalhos de 
investigação desenvolvidos no LNEC, desde a década de sessenta – Portas (1969); Valente 
Pereira e Gago (1974) e no âmbito da qualidade dos espaços físicos habitacionais – Reis Cabrita 
(1995); Baptista Coelho e Branco Pedro (1998). Constituem-se numa abordagem 
essencialmente classificativa, dirigindo-se ao apuramento dos níveis do alojamento e das suas 
inter - relações, em específico, vocacionadas para a habitação social.  

                                                            
3 Lisboa em Mapas, (CD-ROM). Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística. Departamento de 
Informação Urbana. Câmara Municipal de Lisboa, 2001. 
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28 (N.º de Obra: 48306/CML/AM); R. Ramalho Ortigão, 20 a 20B com a R. Particular (N.º de 
Obra: 37432/CML/AM); R. Ramalho Ortigão, 18 a 18B (N.º de Obra: 51488/CML/AM); R. Trinas, 
59 (N.º de Obra: 50628/CML/AM); Av. António Augusto de Aguiar, 163 a 163H com a Av. 
Ressano Garcia, 2 (N.º de Obra: 52781/CML/AM); R. Eiffel, 9 (N.º de Obra: 47677/CML/AM).   
Os seleccionados dos anos trinta: Bairro do Alvito, 47 (N.º de Obra: 25023/CML/AM); Pç. 
Francisco Sá Carneiro, 8 a 8B (N.º de Obra: 1783/CML/AM); R. Marquês de Subserra, 9 (N.º de 
Obra: 52573/CML/AM); R. Almeida e Sousa, 57 a 57A (N.º de Obra: 52573/CML/AM). 

Década de quarenta: R. Coelho da Rocha, 118 (N.º de Obra: 53124/CML/AM); R. Coelho da 
Rocha, 126 (N.º de Obra: 20940); R. Ferreiros à Estrela, 68 com a R. Imprensa, 25 a 25D (N.º de 
Obra: 52613/CML/AM); Av. António Augusto de Aguiar, 15 a 15A (N.º de Obra: 4151/CML/AM). 
Os seleccionados dos anos quarenta: Av. António Augusto de Aguiar, 9 a 9B (N.º de Obra: 
2106/CML/AM); Av. Sidónio Pais, 14 (N.º de Obra: 3403/CML/AM); Av. António Augusto de 
Aguiar, 19 a 19C (N.º de Obra: 1917/CML/AM); Av. Paris, 3 a 3B (N.º de Obra: 1271/CML/AM). 

Década de cinquenta: Av. Fontes Pereira de Melo, 3 a 3E com a Av. Sidónio Pais, 2 a 2C (N.º 
de Obra: 33397/CML/AM); Av. Elias Garcia, 166 a 166C com a Av. Poeta Mistral, 2 a 2A (N.º de 
Obra: 31400/CML/AM); Av. António Augusto de Aguiar, 1 a 1B com a Av. Fontes Pereira de 
Melo, 5 a 5C (N.º de Obra: 26911/CML/AM); R. Marquês da Fronteira, 92 a 92C (N.º de Obra: 
34868/CML/AM); Av. D. Rodrigo da Cunha, 8 a 8F (N.º de Obra: 31565/CML/AM); Pç. das Águas 
Livres, 8 a 8I (N.º de Obra: 17623/CML/AM). Os seleccionados dos anos cinquenta: R. Pedro 
Ivo, 13 a 13B (N.º de Obra: 19055/CML/AM); Av. dos Estados Unidos da América, 28 a 28A (N.º 
de Obra: 31592/CML/AM); Av. do Brasil, 132 a 132B (N.º de Obra: 34665/CML/AM); R. General 
Silva Freire, 55 a 55A (N.º de Obra: 39793/CML/AM). 

Década de sessenta: Av. dos Estados Unidos da América, 70A a 71 (N.º de Obra: 
51007/CML/AM). Os seleccionados dos anos sessenta: R. General Silva Freire, 14 a 16 (N.º 
de Obra: 39444/CML/AM); Av. Cidade de Luanda, Lote 479 (N.º de Obra: 55205/CML/AM); R. 
Eng. Rodrigues de Carvalho, Lote 8A (N.º de Obra: 2158 (CML/DMH); R. Cidade da Beira, Lote 
90 (N.º de Obra: 55144/CML/AM). 

Década de setenta: R. Eduardo Viana, 3 (N.º de Obra: 60591/CML/AM); Av. das Forças 
Armadas, 103 a 103D (N.º de Obra: 26041/CML/AM). Os seleccionados dos anos setenta: Pç. 
Raul Lino, Lote 248 (Vol. de Obra: 2901/CML/DCH); R. Adães Bermudes, Lote 249 (Vol. de 
Obra: 2824/CML/FFH); R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau) (Proc. N.º: 2142/CML/DMPGU); R. 
Maria Veleda, 4 a 4A (N.º de Obra: 59560/CML/AM). 
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Década de oitenta/seleccionados: Av. Eng. Arantes e Oliveira, 6 a 6A (N.º de Obra: 
60292/CML/AM); R. Prof. Francisco Gentil, 32 a 38 (N.º de obra: 60951/CML/AM); R. Prof. Mark 
Athias, 4 a 4B (N.º de Obra: 61436/CML/AM); R. Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3 a 3A (N.º 
de Obra: 61520/CML/AM). 

Década de noventa: R. do Alecrim, 26 a 30E (Proc. N.º: 66449/CML). Os seleccionados dos 
anos noventa: Av. Maria Helena Vieira da Silva, 14 a 14C (N.º de Obra: 61677/CML/AM); 
Passeio das Musas, 3.09.05 (Proc. N.º: 0025/OEP/02.1/01-CML/DPE-UPPN); Av. D. João II, 
(Proc. N.º: 1.13.03 0071/OEP/02/96-CML/DPE-UPPN); Passeio de Neptuno, 3.04.1A a 3.04.1O 
(Proc. N.º: 0069/OEP/02.3/98-CML/DPE-UPPN). 

Dos quarenta e oito exemplares, apenas vinte e oito foram seleccionados como amostra. Ou 
seja, quatro exemplares por cada década. Acontecimento este se dever, sobretudo ao limite de 
paginação. Prevalece como critério de selecção os especímenes que melhor caracterizem, 
segundo a observação, uma reprodução precisa do tipo T3 nas épocas estudadas, para além do 
relevo do autor para década analisada, isto é, a notoriedade do trabalho do autor/arquitecto 
perante a década. 
 

0.4 Notas Metodológicas 

A metodologia seguida foi estruturada em dois níveis: o nível I trata da leitura e caracterização 
da área de estudo (AE), i.e., refere-se o contexto espacial onde se localizam o objecto de estudo; 
cidade - bairro - edifício - fogo. 

O nível II refere-se à caracterização do interior do fogo para efeitos de proposta de tipificação. 
Isto é, a verificação do conceito de projecto empregado pelo arquitecto, e não a construção ou a 
utilização do fogo por parte dos usuários. 

O nível II foi subdividido em duas partes: primeiro fez-se o levantamento de um conjunto de 
dados contendo o valor da área útil de cada fogo, e depois de cada divisão, sob a forma de sub 

áreas, conforme se observa a seguir: 

I. Vestíbulo 
II. Antecâmara 
III. Sala Comum (estar + jantar) 
IV. Sala de Estar 
V. Sala de Jantar 

VI. Sala de Costura 
VII. Circulações 

VIII. Quartos 
IX. Cozinha 
X. Área de Serviço 
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XI. Despensa 
XII. Instalações Sanitárias (Privadas e 

Sociais) 
XIII. Quarto da Empregada 
XIV. Instalação Sanitária da Empregada 

XV. Arrumos 
XVI. Escritório  

XVII. Copa 
XVIII. Varandas Fechadas 

XIX. Varandas Abertas 
 

Visando uma leitura regularizada do cálculo4 das áreas úteis parciais acima listadas, os 
desenhos das plantas dos fogos foram processados através de software gráfico5; este processo 
permitiu ainda a uniformização da linguagem gráfica, auxiliando a conexão entre os dados das 
unidades habitacionais observadas. Os desenhos das plantas e respectivas informações 
baseiam-se exclusivamente no material gráfico colectado, tendo sido acrescentadas apenas as 
dimensões que não constavam nos desenhos originais, o que foi feito segundo uma dedução 
analógica em relação a valores normalmente constantes (ex: espessura de parede de dez ou 
quinze centímetros; largura das portas de setenta ou oitenta centímetros – usando a 
aproximação). 

Ainda que para cada lançamento conste a área útil oficialmente fornecida pelos autores do 
projecto nos processos de arquitectura (estes obtidos nos dados do Arquivo Intermédio da 
Câmara Municipal de Lisboa), o cálculo das mesmas efectuadas pelo software gráfico acusou 
discordâncias com relação às áreas oficiais e como tal optou-se pela elaboração dos cálculos 
indicativos do desenvolvimento das áreas úteis dos fogos, segundo os valores obtidos através do 
cálculo computorizado. 

Por fim, na terceira parte identificam-se, para cada fogo investigado, a área útil total e a área útil 
de cada sub área; verificou-se ainda, a distribuição funcional das mesmas e as variações de 
valores em relação ao todo – área útil – através das quais procurou-se estabelecer uma relação 
com o uso atribuído aos fogos, ao longo do período investigado.  

Refira-se que, apesar de se procurar uma tipologia do parque habitacional, i.e., «as constantes e 

invariantes da organização do espaço, a concretização funcional dos “programas da época” e o 

reflexo dos procedimentos tecnológicos (e a sua implícita lógica estrutural/construtiva)» (Reis 
Cabrita:1990), considera-se que o seu processo de desenvolvimento é contínuo e evolutivo. Isto 
significa que, a par de períodos em que é possível precisar condições constantes (invariantes), 
                                                            
4 Com arredondamento ao segundo algarismo decimal de forma a eliminar os algarismos de menor insignificância. 
 
5 AutoCad, versão 2008. (software de desenho) 
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ocorrem períodos de transição caracterizados pela coexistência de soluções substancialmente 
diferentes. Como menciona Appleton (1996), «basta pensar no peso da tradição que é 

particularmente forte no sector da construção, que gera uma natural inércia que justifica que a 

par das inovações se mantenham práticas muito conservadoras». 

No Quadro 1 apresenta-se um esquema com a metodologia desenvolvida. 
Décadas    O quê?   Como? 

       Bibliografia 

1930 - 1940      Regulamentos 

1950 - 1960           Características físico – espaciais        Levantamento de arquivo 

1970 - 1980           Processos de obra: 

1990 - 2000            - Projectos 

              - Memórias descritivas 

Quadro 1 – Metodologia adoptada 
 

A caracterização físico - espacial foi ainda estruturada em dois campos: 

I. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL. Abrange as divisões: sociais, privadas e serviços; 
II. ESPAÇOS ESPECIAIS. Abrange as varandas fechadas e abertas (de origem). 

Em Anexo, apresentam-se as plantas dos fogos T3 seleccionados, que demonstram a 
observação arguida no Capítulo IV. Esse Anexo é composto por oito fichas por cada duas 
décadas, ou seja, por exemplo de 1930 a 1940 é elaborado um conjunto de quatro modelos de 
fogos por cada década. 

Essas fichas definem-se da seguinte forma: 

Ficha xx.yy.zz Cor que identifica o edifício na planta da cidade (Anexo) 
e número de exemplo 

        Número de folha; 

    Ano; 

           Década. 

Espécimen, Ficha 30.38.01   – Ficha década de trinta, ano de 1938, folha número um. 
Cor de identificação de década de trinta e exemplo número 
três. 

a) Identificação do(s) arquitecto(s) autor(es) por fotografia(s) – (quando disponível); 
b) Reconhecimento do quarteirão; 
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c) Identificação do edifício (fotografia(s)). 
 

d) Morada com o respectivo número de polícia; 
e) Freguesia; 
f) Equipa técnica responsável pelo projecto de arquitectura; 
g) Identificação do(s) promotor(es); 
h) Período de concepção do edifício obtido através da consulta dos processos camarários; 
i) Tipo de intervenção; 
j) Número do processo de obra, obtido através do Arquivo Municipal; 
k) Área útil do fogo em causa; 
l) Pé-direito do fogo em causa. 

Composição do fogo 

Na caracterização dos fogos, foram apenas identificadas os tipos T3 presentes nos edifícios 
seleccionados e aplicou-se o mesmo levantamento, definido pelos seguintes itens: 

O número de assoalhadas 

Corresponde ao somatório de todos os espaços existentes. Para cada um dos espaços do fogo, 
foi atribuída a cor correspondente à função atribuída. 

• A área útil (valor máximo e mínimo) do fogo 

As áreas foram determinadas através das plantas dos fogos, obtidas nos arquivos da Câmara 
Municipal de Lisboa, sendo sempre consideradas as áreas compreendidas entre as faces 
interiores das paredes que subdividem os vários espaços. 

• O número de espaços existentes 

Pretendeu-se definir quais os compartimentos existentes. 

• Os compartimentos maiores e as menores do fogo 

O objectivo é destacar os compartimentos com maior e menor área no fogo. 

• A disposição corrente 

Apresentar a disposição frequente, ou seja, a organização espacial corrente. 

• As divisões servidas por iluminação e ventilação natural 

Analisar de que forma é que a iluminação e ventilação natural atingiam os diversos espaços do 
fogo. Para tal definiram-se quatro hipóteses possíveis: fachada principal, fachada tardoz, secção 
intermédia (clarabóias, saguões ou nenhuma) e iluminação zenital. 

• Os compartimentos dispostos do lado da fachada principal 
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Pretendeu-se definir os espaços que se encontram dispostos sobre a frente do edifício. 

• Os compartimentos dispostos na secção intermédia 

Definidos os espaços situados no centro do fogo. 

• Os compartimentos dispostos do lado da fachada tardoz 

Pretendeu-se descrever todos os espaços situados junto à fachada tardoz do edifício, ou seja, a 
localizada nas suas traseiras. 

• Os espaços especiais 

Descrever as áreas das varandas (fechadas e abertas), a sua localização e quais os espaços 
confinantes. 

No fim de cada grupo das oito fichas de exemplos de fogos, apresenta-se uma nona ficha. Essa 
ficha exibe as observações das oito fichas anteriores sintetizadas (Quadro 2). 

ESPÉCIMEN 

     Freguesias abrangidas 

     ARQUITECTOS 

     N.º de divisões 

     Área útil (VALOR MÁXIMO) 

     Área útil (VALOR MÍNIMO)  

     COMPARTIMENTOS EXISTENTES 

     DIVISÕES MAIORES 

     DIVISÕES MENORES  

     DISPOSIÇÃO CORRENTE 

   Junto à fachada PRINCIPAL  

   Secção INTERMÉDIA 

   Junto à fachada TARDOZ 

VARANDAS FECHADAS (área) 

Localização 

  Espaços adjacentes 

VARANDAS ABERTAS (área) 

Localização 

  Espaços adjacentes 

Quadro 2 – Organização do quadro síntese de caracterização físico - espacial dos fogos 
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0.5 Organização Geral do Trabalho 

A organização geral do trabalho assume-se em cinco capítulos: 

Após a introdução, onde se expõe todo o processo da investigação, apresenta-se o capítulo I. 
Este capítulo tem como suporte uma breve ambientação histórico-social do processo de 
modernização da sociedade portuguesa. Também neste capítulo descreve-se, de forma sucinta, 
a evolução arquitectónica e urbana na cidade de Lisboa, segundo épocas relevantes e não 
segundo décadas. 

O capítulo II traça as transfigurações dos modos de vida urbanos, ocorridas no final do século 
XX. Em função, tanto das tendências sociais e familiares em Portugal, sobretudo em Lisboa, 
como da invasão das novas tecnologias no espaço doméstico; passando pelas alterações nos 
hábitos domésticos. 

No capítulo III, definem-se as necessidades funcionais na habitação, tendo em consideração 
diversos aspectos relevantes, como por exemplo: a disponibilidade de área com utilidade 
diversificada e a disposição espacial; a funcionalidade, a elasticidade e a versatilidade; a 
acessibilidade física e visual ou a intimidade/privacidade versus apropriação/identificação do 
espaço. Ainda nesta etapa destacam-se, estas necessidades aludidas, em trâmites de 
legislação. 

O capítulo IV constitui uma etapa fundamental na investigação. Analisa o espaço habitável dos 
fogos de tipo T3, lançados na cidade de Lisboa entre 1930 a 2000. Com apoio em 
levantamentos de plantas e outras peças desenhadas dos fogos edificados nestes períodos, 
estuda-se a evolução do delineamento das unidades habitacionais de duas em duas décadas, 
ao longo das sete décadas. Observando a caracterização física-espacial e a inserção urbana 
dos fogos, assim como a forma espacial, espaços existentes (circulação, sociais, privados e 
serviço), análise funcional e espaços especiais (varandas abertas e fechadas). 

No capítulo V, expõe-se uma observação da produção arquitectónica, i.e. pensar o espaço como 
objecto, reflectir sobre a sua apropriação e por fim observar a (re) visão dos modos de habitar. 

Por último, surgem as considerações finais. Reflexões sobre as transformações observadas no 
capítulo IV, tendo em consideração as alterações na sociedade ao longo das sete décadas. 
Repercussões sobre as novas tendências e protótipos para o espaço habitável perante a 
contemporaneidade urbana.   
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1. CAPÍTULO I 

CONTEXTO – DE 1930 A 2000 

 

1.1 Contexto Histórico, Social e Político em Portugal 

«Na década de trinta o país é marcado pela reestruturação do aparelho de Estado e do 

funcionamento da sociedade civil».6 Numa era de medos à proporção internacional, um homem, 
António de Oliveira Salazar, ganha uma grandeza messiânica junto dos Portugueses, ao 
conseguir milagres como a estabilidade orçamental, o fim da violência nas ruas e mais tarde o 
afastamento do espectro da guerra. 

Os Portugueses acreditam em Salazar, que ascende com naturalidade de Ministro das Finanças 
a Presidente do Conselho e fundador de um regime: o Estado Novo. Portugal vive agarrado a 
uma insólita estabilidade, onde os Portugueses acreditam estar perante uma nação regenerada 
e auto-suficiente, graças ao homem de Santa Comba Dão; que em breve é objecto da maior 
idolatria prodigalizada a uma figura pública nacional. Durante quatro décadas decorrem sob o 
signo do salazarismo, poder absoluto na política que também se infiltra no quotidiano, impondo a 
castração da sociedade civil. Para tal, o Regime recorre à persuasão e mentalização, que vai da 
censura prévia à polícia política, com discricionários poderes de detenção, tortura e custódia 
ilimitada de presumíveis opositores, condenados ou não. A sociedade atemoriza-se, resigna-se, 
conforma-se, integra-se, seja por convicção, seja por inacção. 

Mais do que forçar o seu conceito de ordem, Salazar idealiza um modelo de sociedade: anti-
cosmopolita, paroquial, protegida de perniciosas influências estrangeiras, voluntariosa, puritana, 
disciplinada, não consumista, industrializada só no essencial, onde patrões e operários vivam em 
harmonia, abastecendo e abastecendo-se no império colonial.7 Embora com aparente 
desinteresse, Salazar trabalha com persistência para conquistar e conservar o poder, afastando 
da Ditadura os militares que a fundaram, neutralizando a extrema-direita e anulando uma a uma 
as intentonas do que resta de oposição republicana.8 E assim o país vai suportando a 

                                                            
6 AA.VV., Salazar e o Salazarismo. Lisboa: Dom Quixote, 1989. 
 
7 Maria Filomena Mónica, Artesões e operários. Indústria, capitalismo e classe operária em Portugal, 1870-1934. 
Lisboa. Instituto de Ciências Sociais, 1986.  
 
8  Luís Farinha, O Reviralho - Revoltas Republicanas contra a Ditadura e o Estado Novo (1926-1940). Lisboa: 
Estampa, 1998. 
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autoridade, que a segurança e uma sensação de progresso compensam. Há até lugar para o 
optimismo, o júbilo e a celebração que a propaganda do Regime tão bem sabe difundir.9 

A situação económica e financeira está igualmente consolidada e a moeda é forte. O país 
conhece a plena pujança demográfica; não é que a fertilidade aumente, mas sim a mortalidade 
que declina.10 Além disso, a crise mundial suspende o fluxo migratório português e como 
resultado, Portugal da década de trinta tem a taxa de crescimento mais alta da Europa. Para o 
fenómeno, auxiliam a progressiva melhoria das condições higiénicas - sanitárias, o aumento da 
taxa de nupcialidade e uma ligeira diminuição da idade média do casamento. Talvez devido à 
nova moral dominante, regista-se também uma queda acentuada no número de divórcios. Mas a 
esperança média de vida dos Portugueses não ultrapassa os cinquenta anos, sinal do 
persistente atraso nacional nos domínios da saúde.11 

Portugal neste decénio mantém, em termos económicos, uma agricultura tradicional pouco 
produtiva, uma indústria incipiente e um sector de serviços exíguo. No campo, trabalha ainda 
cerca de metade da população activa e a estatística regista até um aumento da população rural 
entre 1930 e 1940.12 Com a porta da emigração fechada e a falta de novas indústrias, há um 
exército de deserdados no limiar da subsistência, ranchos migratórios de famílias inteiras a 
palmilhar o país, encontrando ocupação sazonal em época de colheitas. Já o operariado vive, se 
não melhor, pelo menos com menos dificuldades. Com uma indústria dispersa e pouco 
desenvolvida, são escassas as manchas proletárias: Lisboa e arredores. Só nos cimentos, nos 
tabacos e na refinação de açúcar há fábricas com mais de duzentos operários, o que também 
ocorre nos estaleiros navais.13  

Ainda nos anos trinta, Portugal, conhece um notável aumento do movimento turístico. Pobre mas 
situado na rota entre a Europa e Estados Unidos da América, Portugal vê passar os aeroplanos, 
e os hidroaviões, que partem do estuário do Tejo e fazem escala nos Açores. É todo o seu 

                                                            
9 Luís Nuno Rodrigues, A Legião Portuguesa: a milícia do Estado Novo (1936-1944). Lisboa, Editorial Estampa, 
1996. 
 
10 Censo da população de Portugal no 1º de Dezembro de 1930: 7º recenseamento geral da população. 
(monografia) Lisboa: Direcção Geral de Estatística, 1933.  
 
11 Direcção dos Serviços de Saúde. Relatório dos serviços de saúde. (periódico) Lisboa: Imprensa Nacional, 1939. 
 
12 Repartição Provincial dos Serviços de Economia. Comércio externo e produções agrícolas. Lisboa: Repartição 
Provincial dos Serviços de Estatística, 1966. 
 
13 Boletim do trabalho industrial. Lisboa: Direcção Geral das Industrias, 1933. 
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contributo para a circulação internacional de pessoas. Quanto às deslocações internas, também 
aumentam devido ao desenvolvimento da camionagem, nascendo assim grupos excursionistas, 
que percorrem a nova rede de estradas entretanto reparadas ou rasgadas por uma ousada 
política de obras públicas posta em prática pelo Estado Novo.14 

Ao abrir a década de quarenta, parece inevitável que a explosão alastrada a partir do Centro da 
Europa engula também a Península Ibérica, mas Salazar impede que Portugal entre na II Guerra 
Mundial.15 Porém, a guerra muda o mundo e os sinais da mudança são logo anunciados pelo 
fluxo de refugiados que na viragem do decénio começam a invadir o país, saídos dos territórios 
que os Alemães vão aniquilando. Lisboa torna-se no único porto de embarque para a liberdade 
americana.16 

Os refugiados trazem consigo hábitos que abalam a moral portuguesa: as mulheres fumam na 
rua, sentam-se sozinhas nas esplanadas e tomam banho com maillots escandalosos; os homens 
usam roupa informal, dispensam o chapéu e andam de tronco nu na praia. Contra tais hábitos, o 
Regime toma medidas administrativas. Medidas essas, que não contrariam os novos costumes 
sociais que os Portugueses, sobretudo nos grandes meios urbanos como Lisboa, vão copiando 
dos refugiados, mas também dos filmes de Hollywood, cada vez mais populares em Portugal 
apesar da censura.17 Lisboa vive, na verdade, um paradoxo: a capital da mais simples das 
ditaduras é agora a mais cosmopolita das cidades europeias, a única onde aterram com 
regularidade no mesmo aeroporto aviões ingleses, alemães, americanos, italianos e espanhóis. 

O fluxo de estrangeiros, apesar de chocar com a mentalidade de Salazar, é, porém, o menor dos 
problemas com que o ditador tem de se confrontar. As verdadeiras dificuldades consistem em 
manter a estabilidade do país: no plano exterior, evitando o envolvimento directo no conflito 
enquanto se preserva a posição estratégica e os interesses territoriais no mundo; no plano 
interno, sobrevivendo à agitação social causada pelas carências da economia de guerra e à 

                                                            
14 Gonçalo Canto Moniz, Arquitectos e Políticos. A arquitectura institucional em Portugal nos anos 30. DC Papeles, 
13-14, Barcelona: Departament de Composició Arquitectónica Universidad Politécnica de Catalunya, Out.2005. 
 
15 Fernando Rosas, Portugal entre a Paz e a Guerra. Lisboa: Estampa, 1990. 
 
16 Fugindo a Hitler e ao Holocausto – Refugiados em Portugal entre 1933-1945. (catálogo) Lisboa: Goethe-Institut 
Lissabon, 1994. 
 
17 Lauro António, Cinema e Censura em Portugal. 1926-1974. Lisboa: Arcádia, 1978. 
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agitação política motivada pela derrocada dos principais fascismos europeus.18 A manutenção 
da neutralidade portuguesa depende da gestão de uma complexa rede de interesses que 
Salazar, enquanto Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai 
equilibrando até ao limite do insuportável.19 Mas mesmo com o fim da II Guerra Mundial, não 
finda o conflito que Salazar tem pela frente, a mais alargada movimentação oposicionista que o 
seu Regime jamais sofreu. São centenas de milhares de trabalhadores nas indústrias e nos 
campos, grevistas ou até amotinados, insatisfeitos com o congelamento dos salários, as 
requisições da produção agrícola, a subida de preços, a especulação, a falta de géneros e o 
racionamento de produtos.20 Até os seus próprios fiéis estão insatisfeitos, primeiro por opostas 
simpatias pelos contentores estrangeiros, depois entre os que advogam a já tardia 
industrialização do país e os que defendem a conservação do modelo de hegemonia agrária. 
Contudo, Salazar não ratifica qualquer reforma, antes tenta equilibrar conservadores e 
moderados. Garantida a manutenção do salazarismo junto das potências vencedoras da guerra, 
a oposição sofre uma contrariedade e o Presidente do Conselho pode, apesar de tudo, continuar 
a sua rotina governativa. 

Em 1948, Portugal recusa a adesão ao primeiro Plano Marshall21, com que os Estados Unidos 
da América promovem a reconstrução europeia do Pós-Guerra. Salazar mostra-se desconfiado 
de um poder Americano que nada tem a ver com os seus valores e onde julga adivinhar 
intenções imperiais. A negativa representa a recuperação da ala conservadora do Estado 
corporativo. Mas Salazar não pode manter o seu isolamento no mundo. Apesar das suas juras 
de neutralidade, tivera de aceitar na guerra as regras de atracção dos blocos, sacrificando os 
Açores à secular dependência portuguesa da esfera britânica. No mundo do Pós-Guerra, cada 
vez mais interdependente, são os Americanos a tomar o lugar dos Ingleses – nos Açores e no 
resto do globo. Portugal recebe um convite: ser co-fundador da NATO22, aliança ocidental de 
prevenção anti-soviética sob a hegemonia de Washington. É sob reserva dos pressupostos 
políticos do Tratado, que Salazar se vê obrigado a aceitar esta entorse à sua restrita política 

                                                            
18 Maria de Fátima Patriarca, A questão social no Salazarismo: 1930-1947. Lisboa: Casa da Moeda, 1995. 
 
19 António de Figueiredo, Portugal - cinquenta anos de ditadura. Lisboa: Dom Quixote, 1976. 
 
20 Fernando Medeiros e Alfredo Margarido, A sociedade e a economia portuguesas nas origens do salazarismo. 
Lisboa: A Regra do Jogo, 1978. 
 
21 Fernanda Rollo, Portugal e o Plano Marshall. Lisboa: Estampa, 1990. 
 
22 NATO ou OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estabelecida em 1949, tinha um significado e um 
objectivo paralelo, no domínio político-militar, aos do Plano Marshall no domínio político-económico. 
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externa (assim como a aderir ao segundo Plano Marshall). Encerrando a década com a oposição 
esmagada, Salazar acaba também ele enfraquecido pela lógica da geopolítica. 

Na década de cinquenta a vida política nacional estagna; porém, o Presidente do Conselho, 
pouco interessado no crescimento da classe média, aconselha prudência na industrialização, 
receando que o fecho das pequenas unidades crie uma crise de emprego: «A agricultura, pela 

sua maior estabilidade, pelo seu enraizamento natural no solo e mais estreita ligação com a 

produção de alimentos, constitui a garantia por excelência da própria vida, e, devido à formação 

que imprime nas almas, manancial inesgotável de forças de resistência social», defende o chefe 
do Estado Novo numa conferência em 1953. Cinco anos mais tarde, num comício eleitoral, é 
ainda mais explícito: «Por mim preferia ir um pouco mais lentamente no âmbito de uma vida 

modesta que sujeitar o país a novas formas de colonização estrangeira», Salazar (1959). A 
Salazar repugna a abertura económica do país ao investimento estrangeiro. O processo de 
integração económica europeia, então iniciado entre a França e a Alemanha, é para Salazar 
(1959): «(…) uma sorte de liquidação nacional (…)», preferindo «(…) formar no espaço 

português [colónias incluídas] uma economia nacional (…)».  

Contudo, a nação portuguesa move-se, apesar da relutância salazarista, a industrialização, mais 
rápida ou mais lenta, é um facto inelutável. Os sinais dos novos tempos notam-se desde o início 
da década, aflorando na realização anual da Feira das Indústrias, em Lisboa.23 É certo que à 
época a principal faceta de Portugal é ainda rústica, e que os desenvolvimentistas, são afligidos 
pela crise económica da viragem do decénio. Mas sabe-se que a autarcia provocará uma crise 
social ainda mais profunda do que os possíveis efeitos de um processo fabril, que se tenta 
implantar com as cautelas necessárias para não romper os equilíbrios socais alcançados pelo 
Estado Novo e que o sustentam. Essa política é consagrada através de Planos de Fomento com 
a duração de seis anos e cujo declarado objectivo central consiste na modernização do país.24 

A década termina com a adesão do Governo Português à Associação Europeia de Comércio 
Livre (EFTA)25, um grupo de países que procuram eliminar barreiras alfandegárias e símbolo da 
busca de novos mercado por Portugal. Neste cenário, a indústria portuguesa sofre o seu grande 
impulso, passando, para o fim da década, a constituir pela primeira vez a parte principal do 

                                                            
23  José Maria Brandão de Brito, A industrialização portuguesa no pós-guerra: 1948-1965: o condicionamento 
industrial. Lisboa: Dom Quixote, 1989. 
 
24 Plano de Fomento. Lisboa: Ministério da Economia: Ministério do Ultramar,1953. 
 
25 Fundo da EFTA para o desenvolvimento industrial de Portugal. (monografia) Local de ed.: Geneve, Lisboa: INE. 
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produto nacional. Já não se pode dizer que o país é sobretudo agrícola. A população activa rural 
desce de quarenta e oito por cento do total em 1950 para quarenta e dois por cento em 1960.26 
A população rural começa a evacuar os campos, rumando em massa a esse novo Eldorado que 
são as cinturas industriais das grandes cidades do litoral; Lisboa não é excepção. 

Expandem-se as classes médias, que reclamam a sua quota de conforto típica do mundo 
ocidental dos anos cinquenta e que se traduz pela explosão do consumo, em particular esse 
«(…) maravilhoso produto da mais moderna tecnologia electrónica (…)», que dá pelo nome de 
«(…) televisão»27 e é em Portugal a novidade da década. Na capital é possível detectar sinais 
externos de um certo desafogo económico, embora os salários se mantenham modestos. O 
desenvolvimento é lento28, assim como a evolução de tudo: o sistema político, a abertura do 
regime, a renovação do pessoal dirigente e o aumento da participação dos cidadãos. 

Com a entrada da década de sessenta, chega a Portugal o tempo das grandes roturas. Os 
equilíbrios da sociedade portuguesa, sujeitos a surdas tensões ao longo de todo o anterior 
decénio, tornam-se insustentáveis nos anos sessenta. Explode a guerra no Ultramar Português 
(Angola, Guiné e Moçambique), abandona-se os campos em busca de melhor vida, rompe-se a 
fina membrana que protegia a economia das contaminações externas, revolta-se a juventude. 
Sucedem-se movimentos sociais que assumem grandes proporções para uma pequena nação 
como Portugal: um milhão de emigrantes partem para o estrangeiro, centenas de milhares de 
camponeses mudam-se para as grandes periferias urbanas, 150 000 militares (dos quais dois 
terços da metrópole) chegam a estar envolvidos em cada ano nas três frentes da guerra 
colonial.29 

A nação atravessa o período de mais rápido crescimento económico em toda a sua história até à 
data. Iniciado ainda nos anos cinquenta, o expansionismo industrial e comercial é puxado pelos 
fios invisíveis que regulam a economia e que o poder político já não consegue domesticar. 

                                                            
26 X recenseamento geral da população no continente e ilhas adjacentes às 0 horas de 15 de Dezembro de 1960. 
(monografia) Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1960. 
 
27 Vasco Hogan Teves, História da Televisão em Portugal -1955/1979. Lisboa: TV Guia, 1998. 
 
28 José de Melo Torres Campos, A produtividade da população activa do continente português de 1950 a 1960. 
Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Industrial, 1964. 
 
29 Oliveira Marques, Evolução da população portuguesa segundo os censos de 1940, 1950 e 1960: métodos dos 
potenciais. Revista Centro de Estudos Demográficos, N.º 17, 1966. 
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Também é inútil clamar pelo espaço económico português, abrangendo as colónias. Entre 1960 
e 1970, o comércio da metrópole com as colónias diminui de vinte e seis para catorze por cento, 
enquanto, nesse circuito e no mesmo intervalo, o peso da Europa (juntando a Associação 
Europeia para o Comércio Livre – EFTA – de que Portugal já faz parte, e a Comunidade 
Económica Europeia – CEE) aumenta de quarenta e três para sessenta e dois por cento.30 

Portugal vive na verdade uma série de paradoxos durante os anos sessenta: o desenvolvimento 
económico convive com persistentes sinais de subdesenvolvimento e desequilíbrios estruturais; 
a industrialização, criando mais e melhores empregos, não estanca a emigração; o 
proteccionismo económico coexiste com a invasão de empresas estrangeiras; o Governo opta 
pelo isolamento diplomático ao mesmo tempo que os Portugueses, mercê da emigração, da 
guerra, da televisão, do turismo e das novas tendências juvenis, nunca estiveram tão abertos às 
influências exteriores.31 

O Regime começa a perder autoridade, ou pelo menos o vigor. A eclosão da guerra em África 
introduz um factor de profundo agravamento nas condições de sobrevivência do Regime, criando 
à sua volta um progressivo isolamento diplomático que afecta as capacidades de defesa da 
integridade do império colonial. Salazar envereda pela única via que conhece: a resistência.32 
Resistir é a palavra de ordem, até ao último soldado, se necessário, mas negociar nunca. E, se 
não há aliados, luta-se «orgulhosamente só», como afirma Salazar (1967) aos quadros da União 
Nacional33 em Fevereiro de 1965. 

Este é outro dos paradoxos da década: enfraquecido pela crise de 1958, obrigado a um esforço 
excepcional para sustentar a tropa nas campanhas africanas, o Regime acabará por encontrar 
um novo fôlego com a abertura das frentes de guerra fazendo reverter, a prazo, a situação a seu 
favor. «Angola é nossa», canta-se a toda a hora, e quem discordar é traidor. O Governo explora 
os sentimentos nacionalistas, porque é Portugal – diz-se – que está a ser atacado. Longe de 
derrubar a ditadura, é a guerra que a partir de agora mantém a ditadura.34 

                                                            
30 Alguns aspectos da Economia Portuguesa. Lisboa: Banco Português do Atlântico, 1967. 

31 José Maria Brandão de Brito, Sobre as ideias económicas de Salazar. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1989. 
 
32 Teresa Mesquitela, O último império: a política colonial de Salazar. In História, N.º 92, Jun. 1986. 
 
33 A União Nacional (UN) o único partido político legalmente constituído, ainda que, segundo os seus estatutos, este 
agrupamento não tivesse o nome de partido. 
 
34 René Pélissier, História das Campanhas de Angola, Resistência e Revoltas. Lisboa: Estampa, 1986. 
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Com a guerra, a emigração é outro elemento da radical mudança da paisagem humana operada 
em Portugal na década de sessenta. E é ainda fonte de mais um dos paradoxos da década: o 
Governo tenta limitar as saídas para o estrangeiro, para evitar uma desertificação populacional 
que acaba por afectar as regiões do interior e as actividades económicas. 

Se na década anterior foram desenvolvidas indústrias estratégicas e infra-estruturais (energia, 
cimentos, estradas, siderurgia – aberta já em 1961), agora é a vez da expansão das indústrias 
transformadoras (e também de serviços, como o turismo).35 As unidades concentram-se em 
regiões de fácil acesso e disponibilidade de mão-de-obra, ou seja, no litoral e em especial à volta 
de Lisboa. Os campos despovoam-se ainda mais e a agricultura estagna; com uma taxa de 
crescimento de apenas um por cento ao longo da década, enquanto o sector industrial atinge 
uma média de nove por cento.36 Portugal perde a identidade rústica, assumindo por fim um perfil 
de país industrial.  

Outra grande evolução é a do emprego das mulheres, que a ideologia do Regime já não basta 
para manter no lar. A falta de mão-de-obra masculina devido à guerra abre novas oportunidades 
de trabalho ao sexo oposto e põe em evidência o trabalho da mulher.37 Numa década marcada 
pela liberalização dos costumes no mundo industrializado, as mulheres portuguesas conquistam 
por direito próprio maior autonomia e mais forte poder de compra. Mas, apesar de tudo e, uma 
vez casadas, «(…) têm de pedir autorização ao marido para abrir uma conta bancária, montar 

um negócio, tirar um passaporte ou viajar ao estrangeiro».38 

Corolário do desenvolvimento é a expansão das classes médias, com as suas novas exigências 
ao nível do consumo. «As classes médias vêem televisão, lêem revistas e jornais, fazem 

comparações com o estrangeiro, abrem-se aos novos costumes e seguem as modas».37 
Estudantes contagiados pelos valores da rebeldia juvenil típicos da década e importados de fora, 
depressa aderindo às modas do twist e do ié-ié, no início do decénio, para logo passarem para a 
música pop-rock e para o fascínio pelo movimento hippie, pelos acontecimentos de Maio de 
1968 em França. Em relação ao seu próprio país, encontram razões de inquietação na rigidez do 
Regime e na perspectiva de um salto directo da escola para a floresta africana, para arriscarem 
                                                            
35 Portugal na década de 60: industrialização e emigração. In Revista Expresso, N.º 59, Set. 1974. 
 
36 Recenseamento das explorações agrícolas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1965. 
 
37 João Moura, Modernização industrial e emprego. Revista Análise Social, N.º 2, Vol. I, 1963. 
 
38 António Barreto, A Situação Social em Portugal (org.) (Vol. 1: 1960-1995 e Vol. 2: 1960-1999: indicadores sociais 
em Portugal e na União Europeia). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2000. 
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a vida num conflito infindável. No fim dos anos sessenta, a rebelião estudantil no ensino superior 
é quase permanente, assim como a persistência de uma atitude juvenil vista como claramente 
marginal aos valores tradicionais da sociedade portuguesa.39 

Em 1968, Salazar sofre um acidente, que lhe origina um traumatismo cerebral e que o obriga a 
ceder o lugar. A solução de substituição recai no delfim: Marcelo Caetano. O país acolhe a 
mudança com calma. Mas o mundo político agita-se, com os seus variados grupos de interesses, 
cada um empurrando para um caminho diferente. São enormes as expectativas com que 
Caetano é observado. O novo Presidente do Conselho não se compromete, inventando logo à 
partida a fórmula evolução na continuidade, para agradar à sua esquerda e à sua direita.40 

No começo da década de setenta, o import/export faz-se sobretudo com a Europa, o que se 
reforça ainda mais pelo fluxo migratório, que prossegue em grandes quantidades tendo por alvo 
principal a França.41 A emigração e a guerra fazem baixar o desemprego para valores residuais, 
mas os trabalhadores estão insatisfeitos com as condições de trabalho, com os salários e com a 
ausência de liberdade sindical.42 

Mais pessoas vivem em alojamentos com electricidade, água canalizada e esgotos, mas muitas 
outras ambicionam essa melhoria. Os jovens têm mais possibilidades de acesso ao ensino 
superior, mas, influenciados pelos novos valores dos anos sessenta, não aceitam as normas 
escolares, o policiamento das universidades e as imposições da moral dominante. Há um 
espartilho que sufoca a sociedade portuguesa. Porém, não é um partido da oposição ou uma 
camada social a tomar a iniciativa de mudar o estado das coisas, mas sim um grupo de oficiais 
intermédios do Exército, cansados pela eternização da guerra colonial. 

Os oficiais adquiriram já a consciência da profundidade do problema da guerra, que bloqueia o 
país e depois da publicação de «Portugal e o Futuro» do General António Spínola dizendo que 

                                                            
39 J. David Miranda, A população universitária e a população portuguesa: um confronto da sua composição social. 
Revista Análise Social, N.º 25-26, Vol. VII, 1969. 
 
40 Romeu Costa Reis, Capitalismo, fascismo, e indústria: a industrialização em Portugal: de Salazar a Marcelo 
Caetano. In História - Lisboa, N.º11, Set. 1979. 

41 Alfredo de Sousa, O desenvolvimento económico e social português: reflexão crítica. Revista Análise Social, N.º 
27-28, Vol. VII, 1969. 
 
42 Mário Pinto, Reestruturação sindical: tópicos para uma questão prévia. Revista Análise Social, N.º 32, Vol. VIII, 
1970. 
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Portugal já perdeu a guerra, está dada a luz verde para o Movimento dos Capitães (rebaptizado 
MFA43) desencadear o 25 de Abril.44 

Desfeito o espartilho, o país não se limita a uma mera substituição de instituições políticas e dos 
seus agentes. Enquanto se desmantelam as velhas estruturas, a maioria julga que o poder se 
conquista na rua e bate-se por isso. Ao mesmo tempo desenrola-se nos bastidores a decisiva 
disputa pelo controlo do país. Mas até ao fim da década, os militares continuarão a tutelar o novo 
regime português, invocando uma legitimidade que lhes advém do derrube da ditadura e de tudo 
o que se passou durante o PREC.45 Mas o país consolida um sistema democrático em rápida 
aproximação à Europa. 

Claro que depois da embriaguez vem a ressaca, e é preciso pagar a factura dos desmandos 
cometidos durante a estúrdia que foi o PREC: subidas descontroladas de salários, quebra de 
rendibilidade do trabalho, ocupações ilícitas e nacionalizações. Depois porque o mundo 
industrializado atravessa uma crise causada pelo choque petrolífero de 1973. A Europa tem 
excesso de trabalhadores e os Portugueses deixam de emigrar, reduzindo-se o movimento a 
valores residuais de dez mil saídas por ano (quando em 1970 esse número ultrapassou 170 
000).46 Sem investimento e sem remessas dos emigrantes, tudo concorre para obrigar o 
Governo Português à medida drástica que é negociar um empréstimo avalizado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI)47, impondo à população um desconfortável aperto do cinto. 

No domínio da estrita política, os Portugueses, quando solicitados pela primeira vez na história a 
exprimir a sua vontade através do sufrágio secreto, livre e universal, revelam uma clara 
inclinação para soluções moderadas. Portugal, e apesar de um segundo choque petrolífero, 
aposta assim numa maioria política estável, cujo principal programa é a modernização, a 
integração europeia, a devolução dos militares aos quartéis e o desenvolvimento da sociedade 
civil. 
                                                            
43 Movimento das Forças Armadas (MFA), responsável pelo golpe militar que terminou com o Estado Novo em 
Portugal, em 25 de Abril de 1974. 
 
44 Sérgio Ribeiro, De como um golpe militar pode começar um processo revolucionário ou a História de Portugal que 
nós escrevemos hoje. Lisboa: Prelo, 1975. 

45 O Processo Revolucionário em Curso (PREC) decorreu entre Março e Novembro de 1975. 
 
46 Nayade Anido e Rubens Freire, A existência de ciclos emigratórios na emigração portuguesa. Revista Análise 
Social, N.º 45, Vol. XII (1.º), 1976. 
 
47  Organização internacional que pretendia assegurar o funcionamento do sistema financeiro mundial pelo 
monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, através de assistência técnica e financeira. 
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A década de oitenta é dominada por um acontecimento central estruturante do país e da 
sociedade: a adesão à Europa, em vigor depois de 1 de Janeiro de 1986. É o culminar de um 
ciclo de profundas transformações históricas por que passa Portugal a partir de 1974: 
instauração da democracia, fim do império, integração comunitária.48  

Embora recebida sem a mesma euforia, da entrada no bloco europeu se poderá dizer, assim 
como da revolução doze anos antes, que há um antes e um depois de 1986.49 Ocorrida a meio 
da década, a integração europeia divide estes dez anos em duas partes rigorosamente iguais no 
tempo, mas radicalmente diferentes para os Portugueses: salta-se da inconstância política para 
a estabilidade, da crise económica para o crescimento, da poupança para o consumo, do 
confinamento ao espaço nacional para a livre circulação em meio continente. Nem tudo se deve 
à adesão europeia, mas neste momento parecem convergir os mais importantes factores que 
rematam a modernização nacional. 

É um dos elementos com que nos anos oitenta se completa o Portugal Novo, são as novas 
preocupações dos Portugueses. Isto é, chega o tempo em que o conforto físico se sobrepõe às 
preocupações ideológicas. Consome-se mais do que em qualquer outro período anterior. As 
multidões acorrem aos primeiros hipermercados e aos novos e gigantescos centros comerciais, 
de que o das Amoreiras, em Lisboa, é eleito como catedral do consumismo.50 Entre 1981 e 
1990, os cidadãos canalizam os seus gastos para bens, que os aproximam dos padrões 
europeus. Sobe em flecha a compra de automóveis, electrodomésticos, equipamentos 
electrónicos, roupa e calçado. Pela primeira vez, a percentagem de núcleos familiares 
proprietários da sua própria habitação ultrapassa os sessenta por cento, número elevado mesmo 
em termos europeus.51 

A expansão económica da segunda metade da década de oitenta foge aos cânones tradicionais. 
Mantendo-se a redução do peso do sector agrícola e industrial, cresce o sector dos serviços: 
banca e outras actividades financeiras, comércio, turismo, informática, meios de comunicação, 
ensino e formação profissional. O contributo do sector terciário para o Produto Interno Bruto 
                                                            
48 Alice Monteiro Pita Brito da Cunha, À descoberta da Europa: a adesão de Portugal às comunidades europeias. 
Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros - Instituto Diplomático, 2007. 
 
49 A opinião pública portuguesa e a CEE. Lisboa: Centro de Estudos Europeus do Instituto Amaro da Costa, 1986. 
 
50 Beja Santos, Este consumo que nos consome: olhares sobre a sociedade de consumo actual. Porto: Campo das 
Letras, 2006. 
 
51 Inquérito aos Orçamentos Familiares. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1990.  
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(PIB) ultrapassa pela primeira vez os cinquenta por cento, assim como o seu peso no emprego.52 
A maior parte do pessoal ocupado no sector terciário é já, no início dos anos oitenta, do sexo 
feminino, e essa proporção vai continuar a crescer, com a progressiva entrada de mais mulheres 
no mercado de trabalho.53 

O triunfo de uma tecnocracia urbana pós-industrial, em grande parte formada por mulheres, 
proporciona o retorno ao fato e gravata e à cuidada elegância feminina, em contraste com o 
estilo descontraído que vingou nos rebeldes anos setenta. O contexto expansionista 
internacional estimula o novo chique. Neste universo, onde a solidariedade e o espírito colectivo 
cedem lugar à competição e ao êxito individual, ganha relevo a imagem física, importante para 
se alcançar o sucesso profissional.54 

A vocação dos Portugueses já não consiste em defender na rua uma convicção política ou 
social. O que não significa total alheamento dos combates políticos, que serão disputados 
apenas nas urnas. 

É preciso chegar ao derradeiro decénio para que Portugal viva os seus dez anos mais tranquilos 
de todo o século XX. Gozando de um nível de bem-estar inédito na sua história, os Portugueses 
a partir de 1990 deixam de ser o país menos desenvolvido da Europa comunitária. O espírito é 
de descontracção, de urgência em saborear a vida, de despreocupação com o dia seguinte. Esta 
é a primeira década plena de integração europeia. Um país quase sempre pobre que da noite 
para o dia se descobre no clube dos países mais ricos do mundo. E as luzes europeias do 
consumo em larga escala atraem os cidadãos. À procura do tempo perdido, a população acorre 
aos hipermercados e centros comerciais cada vez maiores que se instalam por toda a parte. Aí 
gasta-se o que se tem e o que não se tem. A taxa de endividamento individual salta de menos de 
vinte por cento do rendimento disponível em 1990 para quase oitenta por cento em 1999.55 
Apesar dos apertos orçamentais com vista a cumprir os objectivos de aproximação aos padrões 
comunitários, o Estado permite-se acompanhar a vaga gastadora do povo, investindo, em 

                                                            
52  Séries Retrospectivas de Indicadores Monetários e Financeiros. Faro: Direcção dos Serviços de Estudos 
Económicos, 1990. 
 
53 Mulheres e homens em Portugal nos anos 90. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2002. 
 
54 José Manuel Teixeira da Silva, Adriana Veríssimo Serrão e A. Oliveira Cruz (prefácio), O destino do eu: ascensão 
e queda do indivíduo na modernidade. Lisboa: Instituto Piaget, 2004. 
 
55 Dados do INE, Estatísticas Monetárias e Financeiras - 1999. Publicado em 2000. 
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grande parte com dinheiros europeus, tanto em infra-estruturas de comunicações como em 
espaços destinados ao lazer e à cultura. 

A euforia atinge o clímax na Expo`98, a primeira exposição universal que o país se abalança a 
realizar no seu território e que remodela parte da face da capital. «Espaço de apresentação e de 

abertura de Portugal ao mundo».56 

A atmosfera de década encontra correspondência na estabilidade política. A tranquilidade 
democrática, experiência jamais vivida pelos Portugueses, é um inesperado efeito da integração 
europeia. Pouco nomes se salientam assim em tal rotina política vivida em velocidade de 
cruzeiro. Aquele que mais marca este período histórico é o Primeiro-Ministro eleito, Aníbal 
Cavaco Silva. É ele que preside a uma fase de excepcional crescimento e desenvolvimento do 
país. No palco europeu, decide atirar Portugal para o grupo de países que se colocam na 
vanguarda do processo de integração, aderindo em 1991 ao Tratado de Maastricht57, que 
transforma as Comunidades Europeias numa protofederação – a União Europeia (UE) – e 
optando por integrar o processo de fundação da moeda única europeia – o Euro. Ele é ainda o 
Primeiro-Ministro que leva a cabo o desmantelamento do sector económico estatal herdado do 
fervor revolucionário de 1975, iniciando a privatização ou reprivatização de uma série de 
empresas industriais e de serviços, com a da venda de acções ao público.58 

A meio da década de noventa, em termos políticos fica assinalada pela mudança, tanto do 
Primeiro-Ministro como do Presidente da República. Mas aos Portugueses pouco interessa as 
transformações políticas. O que lhes importa é a oportunidade de investir mais tempo e mais 
dinheiro nos seus ócios.59 

Há mais gente a gozar férias, a sair à noite, a frequentar bares e discotecas, a adquirir objectos 
de luxo e equipamentos de lazer. Como já se anunciava na década anterior, também nos anos 
noventa, o corpo ocupa um lugar central na vida social e nos tempos livres: veste-se o corpo 
para transmitir uma mensagem, exercita-se o corpo para rejuvenescer. 

                                                            
56 António Barreto, Portugal, Um Retrato Social 07- Gente Diferente. Lisboa: Público Ed., 2007. 
 
57 Também conhecido como Tratado da União Europeia (TUE). O seu resultado mais evidente foi a substituição da 
denominação Comunidade Europeia pelo termo actual União Europeia. 
 
58 Luís Barreiros, País europeu. (periódico) N.º 1, Dez. 1994 e N.º 17, Mar. 2000. Seixal: E. Barreiros, 1994-2000. 

59 António Barreto, Uma Década – Retrato da Semana, 1991-1999. Lisboa: Relógio d`Água, 1999. 
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Por paradoxal que pareça, a intimidade é cada vez mais pública, e para essa tendência concorre 
a televisão privada, introduzida a partir de 1992. A televisão transforma-se num fenómeno a 
diversos níveis; a sua persistência na busca de notícias, a sua agressividade para com alguns 
centros de poder e a sua presença em ocorrências dramáticas molda a opinião pública de uma 
forma imprevisível.60 

Ao longo dos anos noventa aprofundam-se as tendências de terciarização do país, cada vez 
menos industrial e mais dedicado ao sector de serviços, enquanto a agricultura se transforma 
numa sombra do que foi. O país continua a envelhecer, o que não é novidade atendendo à 
evolução demográfica dos anos anteriores em Portugal, onde a esperança média de vida à 
nascença se anuncia inferior a setenta e sete anos.61 

Ao findar o século, a controvérsia que impera em Portugal tem sobretudo a ver com a entidade 
autónoma do país. Fala-se do desígnio europeu e do papel dos Portugueses nesse contexto. 
Essa é a grande metamorfose do século em Portugal.  

                                                            
60 Joe L. Wheeler, David Vasco (tradução), Comandos à distância: como a TV o afecta a si e à sua família. 
Sacavém: Atlântico Ed., 1997. 
 
61 Censos Demográficos, 2001. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2001. 
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1.2 Evolução Arquitectónica e Urbana da Cidade de Lisboa 

O período compreendido entre 1930 e 2000 assistiu-se a uma mudança notável na maneira 
como um vasto número de pessoas vivia, como resultado de inovações tecnológicas, médicas, 
sociais, ideológicas e políticas. Mudanças que entraram em uso comum e significaram 
influências directas ou indirectas na vida quotidiana das pessoas. 

Para além da sua extensão de sete décadas, mas acima de tudo por mudanças tecnológicas e 
económicas, se analisado sob o ponto de vista arquitectónico, este período marcou 
inevitavelmente a arquitectura e o urbanismo português. Especialmente entre 1930 e 1960, os 
efeitos da aplicação de uma tecnologia avançada (betão armado), juntamente com uma 
economia moderna, traduziram-se na mais significativa ampliação e modernização da linha de 
produção arquitectónica nacional. A cidade de Lisboa, que desde o início do século XX, firmara a 
sua posição do centro do processo industrial, passou a oferecer grande diversidade de 
possibilidades profissionais e novas alternativas de investimentos, transformando-se em foco de 
imigrações, em grande parte, provindas do campo. «Viver na cidade atraía e fixava, significando 

um progresso individual e uma forma superior de existência».62  

 

1.2.1 De 1930 a 1948: A ARQUITECTURA DE REGIME 

O período ditatorial nacionalista traduziu-se em projectos de habitação, nalguns aspectos, 
culturalmente contraditórios: Salazar exigiu o poder absoluto para impor o saneamento 
financeiro, mas encontrou um Ministro das Obras Públicas capaz de dar a imagem da 
modernização acelerada do país, começando pela redução dos défices gritantes de infra-
estruturas e equipamentos públicos. Aproveitou para tal a maioria dos arquitectos e engenheiros 
que, nessa altura, eram também os responsáveis pelo primeiro surto do modernismo puro de 
expressão internacional. Mas se as obras emblemáticas do regime durante a primeira década 
são, na sua grande maioria, entendidas como modernistas, os vários bairros sociais, de pequena 
dimensão e, para a época, periféricos, vão cruzar formas dos siedlungen e da garden city - talvez 
para evitar a habitação colectiva e permitir o alinhamento de casinhas unifamiliares, resultantes, 
nalguns casos, dos modelos propostos pelo teorizador da casa portuguesa, Raul Lino63, e, 
noutros casos, dos modelos funcionalistas da casa mínima, disfarçando na maioria dos casos as 
                                                            
62 António Barreto, Portugal, Um Retrato Social 01- Gente Diferente. Lisboa: Público Ed., 2007. 
 
63 Raul Lino, A Casa Portuguesa (1992); Casas Portuguesas – Alguns Apontamentos sobre o Arquitectar das Casas 
Simples (1933). 
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volumetrias cúbicas com o telhado cerâmico, as chaminés ou alpendres de entrada. 
Contemporaneamente, segundo Portas (1970/79 e 1982); Teotónio Pereira, Fernandes (1981) e 
Fernandez (1988), Salazar e Duarte Pacheco também se preocuparam com a adequação ao 
projecto nacional da linguagem arquitectónica dos prédios da burguesia, sobretudo na capital, 
onde os mesmos arquitectos modernistas vão cinturar as Avenidas Novas por novas ruas ou 
alamedas de «(…) edifícios para arrendamento, em betão armado, revestidos ou rematados a 

pedra, fortemente coloridos e inevitavelmente cobertos a telha (…)»64: a nudez dos planos de 
fachada, o rasgamento de envidraçados e a cobertura em terraço eram afinal as perversas 
importações que importava combater, pelo menos na residência, para ricos e pobres. «Será a 

primeira crise de sinal pós-modernista (…)», que, quanto se pode perceber, era já então mais do 
que um simples efeito de censura estilística e «(…) reflectia (…)» antes «(…) a fragilidade das 

próprias convicções dos seus protagonistas culturais».65 Não havendo (quase) bairros, havia sim 
a ideologia do bairro, e para o efeito Duarte Pacheco vai importar um urbanista centro - europeu, 
Étienne de Gröer, que a partir de 1935 vai tratar da expansão de Lisboa ao longo da foz do Tejo, 
adoptando o figurino da cidade - jardim às suaves encostas sobre o estuário. O repertório deste 
discípulo de Jacques Bardet era simples mas seguro para o projecto conservador do regime: 
praças, alamedas, ruas – com recurso às novidades do modelo de Radburn e alinhamento de 
árvores nas vias públicas – garantindo jardins e quintais privados às classes média e alta – e 
mesmo às baixas, quando se tratava de incluir algum bairro social, como é o caso do Bairro Dr. 
Oliveira Salazar, posteriormente do Alvito, do arquitecto Paulino Montez (Ficha 30.37.00). «De 

evidência formal (…)», as suas habitações foram «(…) traçadas dentro de uma linguagem 

purista (…)» que obedecia «(…) estritamente a razões de ordem económica».66 De Gröer fazia 
escola e os planos de salvaguarda ou de expansão67 multiplicaram-se, recorrendo mais uma vez 
ao mesmo grupo de arquitectos de antecedentes modernistas. O modernismo, de maior ou 
menor qualidade, está amplamente representado na capital, chegando a fazer frentes de rua de 
dimensão apreciável, rodear quarteirões, dominar bairros; são diversos os exemplos 
representativos, entre eles: o quarteirão da Praça e Bairro do Areeiro. Esta praça, tal como o 
bairro, revelou-se a materialização, no âmbito de um ideário simbólico, que recuperava os «(…) 
                                                            
64 Luís Miguel Silva Saraiva, Os Tipos de Habitação do Estado Novo. Lisboa: Universidade Lusíada, 1998. 
 
65 José Manuel Fernandes, Arquitectura Modernista em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1993. 

66 Paulino Montez, O Bairro Económico Dr. Oliveira Salazar. Revista Arquitectura, 1939. 

67  Margarida Sousa Lobo, Plano de Urbanização à Época de Duarte Pacheco. Porto: Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano/Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1995. 
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modelos habitacionais da aristocracia setecentista portuguesa e os projecta como imagem do 

Estado Novo».68 Inclui edifícios alinhados que a envolvem, também estes com um desenho 
tradicional - historicista e seguindo um modelo que o autor, Luís Cristino da Silva (Ficha 
30.38.000), procurava contemporaneamente afinar no projecto, tanto habitacional como urbano. 
Possivelmente, o Areeiro marca, até como símbolo, «(…) a transição da arquitectura portuguesa 

da fase modernista dos anos vinte e trinta para a neo-tradicionalista dos anos quarenta e 

cinquenta».69 

A guerra veio endurecer as coisas. A vertente policial e censória do regime tornou-se mais visível 
desde então, embora dirigida especificamente ao domínio político e menos à polémica estilística 
do modernismo versus nacionalismo. Até ao desaparecimento da cena política, quer do 
secretário da Propaganda António Ferro, quer de Duarte Pacheco, que tinha dado oportunidades 
aos arquitectos do primeiro modernismo, o Estado Novo não tinha querido ou podido impor uma 
política cultural conservadora sem ambiguidades, nem antes nem depois da celebração imperial 
de 1940. Nesta década de quarenta, a prioridade de investimento vai para a segunda tentativa 
de modernização do aparelho produtivo (plano Ferreira Dias), com sacrifício do ritmo dos novos 
equipamentos, mantendo-se as contradições internas quanto às orientações oficiais sobre a 
arquitectura. As políticas de habitação e a rápida evolução urbanística de Lisboa entre 1940 e 
1970 são a prova dessas contradições. Em termos quantitativos, a habitação, segundo Saraiva 
(1998) «(…) nunca passou, neste período, de uma expressão insignificante». Apesar disso, as 
principais realizações testemunham o melhor da arquitectura portuguesa na sucessão dos 
conceitos de desenho urbano dos conjuntos residenciais, podendo fazer-se facilmente o seu 
paralelismo com os melhores êxitos das contemporâneas sociais-democratas europeias. Mas o 
que nestas era a regra, em Portugal era a excepção. Os programas que se sucederam 
sobretudo na capital – que nos anos quarenta a sessenta passa de uma cidade a uma área 
metropolitana que duplica a sua população70 –, foram na prática um simulacro de política de 
investimento na habitação promovida pelo Estado, que não estava disposto a aumentar esse 
investimento, por ter outras prioridades. 

                                                            
68 Jorge da Costa, Bairros do Estado Novo. Porto: Civilização Editora, 2001. 

69 Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal, uma Interpretação. In Bruno Zevi, História da 
Arquitectura Moderna. Lisboa: Arcádia, 1978. 

70 Vítor Matias Ferreira, A Cidade de Lisboa. De Capital do Império a Centro da Metrópole. Lisboa: Dom Quixote, 
1987. 
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Pode perguntar-se onde e como se urbanizaram as centenas de milhares de famílias 
empobrecidas ou remediadas que nesse período deixaram os pequenos centros e aldeias para 
procurarem na cidade um futuro melhor. A resposta é tríplice: em primeiro lugar nos chamados 
bairros de lata e nas extensas urbanizações ilegais, em segundo lugar; e finalmente, para as 
camadas solventes, na demolição e reconstrução edifício a edifício das ruas de Lisboa, permitida 
pela Lei n.º 2030, de 1947.71 

Paulatinamente, as moradias ou os pequenos edifícios foram substituídos por edifícios com um 
número maior de pisos, tendo o alargamento das ruas como álibi, e assim aumentando o número 
de fogos, como isco para os proprietários e construtores. Exemplo desse espírito é o conjunto 
edificado no início da década quarenta nas chamadas Avenidas Novas, dois quarteirões 
delimitados pelas avenidas António Augusto de Aguiar e Sidónio Pais. Nela trabalharam diversos 
arquitectos modernos na procura de uma linguagem arquitectónica nacionalista e mais conforme 
com um regime político conservador. Arquitectos que, curiosamente, foram corpo de um 
movimento de apoio a esta lei de congelamento das rendas. E nela viam o instrumento 
necessário para a renovação urbana radical que, à imagem da Carta de Atenas, não deveria ser 
dificultada por critérios patrimonialistas então julgados reaccionários. Aliás, a Carta de Atenas 
seria nessa época publicada na revista dos estudantes de engenharia do IST, em tradução de 
dois jovens arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Costa Martins, e teria o seu eco no I Congresso 
Nacional de Arquitectura de 1948. 

 

1.2.2 De 1949 a 1974: A ARQUITECTURA MODERNA 

O bairro de Alvalade representa o momento da aplicação dos princípios da Carta de Atenas e é, 
sintomaticamente, uma versão urbana do modelo Radburn projectada por Faria da Costa. «O 

bairro foi um estaleiro de inovações técnicas como um exemplo de “mix” social e de actividades 

e espaços livres generosos, na sua maioria privados, sem procurar a ruptura com os conceitos 

de avenida, rua e edificação contínua, de média altura».72 A tentativa de ruptura de sentido 
corbusiano virá com os projectos dos discípulos, nos quais a linguagem do estilo internacional se 
afirma com a altura dos imóveis, já perpendiculares às principais vias, com o recurso a habitação 
duplex servidas por galerias e sem privatização do espaço livre entre blocos – por exemplo no 

                                                            
71 António Fonseca Ferreira, A Política de Habitação em Portugal. Porto: Afrontamento, 1975. 
 
72 João Pedro Costa, Bairros de Alvalade. Lisboa: Horizonte, 2002. 
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projecto de Sebastião Formosinho Sanchez e Ruy d`Athouguia (Ficha 50.50.00), dito das 

Estacas, aludindo ao uso dos pilotis, ou estacas.  
 

Os edifícios organizados em bloco são desenvolvidos segundo os cinco pontos para uma nova 

arquitectura, com a cobertura em laje coberta por chapa ondulada permitindo o desenho puro dos 

volumes, com grandes vãos em comprimento e varandas corridas moduladamente interrompidas 

com grelhas de betão protectoras das zonas de serviço, com quebra-luzes verticais colocadas na 

fachada poente de modo a controlar a incidência solar. 

Sebastião Formosinho Sanchez, Blocos de Habitação na célula 8 do Bairro de Alvalade73 

 

Reivindicava-se os valores da topografia, da insolação, do programa, das zonas verdes úteis, da 
racionalidade e do funcionalismo como novos dados programáticos. 

Na década de cinquenta, consolidada a modernidade, os edifícios de habitação colectiva tendem 
a actualizar-se para atender às transformações do quotidiano da família citadina. Em antítese 
aos espaços de áreas amplas, como era habitual projectar-se na década de quarenta, os novos 
espaços de morar passaram a ser condensados e reduzidos. 

A cidade crescia ainda no interior do seu concelho, mais afirmativamente ao longo do eixo viário 
da avenida dos Estados Unidos da América, de vários autores, com evidência para Vasco Croft, 
João Vasconcelos Esteves e Pedro Cid (Ficha 50.55.00); ou, a seguir, no conjunto da avenida 
do Brasil, de Jorge Segurado (Ficha 50.58.00). 

De facto «os bairros dos últimos anos do Estado Novo (…)», não eram os das excepções cultas, 
mas sim, por omissão do Estado, os «(…) das extensas urbanizações periféricas nascidas na 

sua maioria como loteamentos ilegais».74 De facto, estas sub - urbanizações em extensão só 
eram possíveis num regime autoritário, porque eram tudo menos clandestinas, mas ofereciam às 
classes populares da capital ou mesmo às poupanças das camadas médias, a oportunidade de 
construírem casa própria, de ampliar ou melhorar, ou de instalarem actividades produtivas mais 
ou menos marginais que a cidade planeada ou regulamentada já não podia integrar. 
Arquitecturas populares, em parte auto - construídas ou construídas pelos pequenos 
                                                            
73 Sebastião Formosinho Sanchez, Blocos de Habitação na célula 8 do Bairro de Alvalade. Revista Arquitectura, N.º 
53, Nov./Dez. 1954. 

74 Bairros Construídos ao Abrigo do Decreto-Lei n.º 42454 no Período de 1961 a 1969. Boletim Gabinete Técnico de 
Habitação, N.º 20, 1971. 
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construtores para vender e/ou alugar, já que, também eles, tinham perdido o seu papel no centro 
urbano ao vingarem os blocos em altura e a iniciativa do capital financeiro. E assim, Lisboa, no 
início da segunda metade do século, é uma cidade metrópole urbanisticamente dualista. Apesar 
deste défice quantitativo, os últimos bairros das décadas de cinquenta e sessenta, novos em 
Lisboa – Olivais e Chelas – são concebidos como nova cidade dentro da cidade e construídos 
entre 1959 e 1970; juntaram mais uma vez os arquitectos portugueses modernos. O resultado 
mostra a diversidade das atitudes e vicissitudes da polémica cultural, que no exterior levariam à 
«(…) crítica interna dos Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna e logo à sua 

dissolvência».75 Na verdade, o plano do bairro dos Olivais partia da organização em células, 
corrente nas novas cidades nórdicas, que logo foram interpretadas por equipas de arquitectos, 
na sua maioria jovens, de acordo com ideias de arquitectura habitacional e urbana já então muito 
diversificadas, quando não opostas. Foi o segundo laboratório, após o do bairro de Alvalade, 
esse caracterizado pela coerência entre o traçado urbanístico e a relativa unidade tipológica. 
Olivais, como Chelas, de forma ainda mais acentuada, «(…) é o primeiro “grand-ensemble” 

português de e por arquitectos (…)», reflectindo mais «(…) o experimentalismo das linguagens 

particulares»76 do que uma matriz urbana unificadora que num e noutro caso tinham sido 
propostas mas não resistiram à pulverização tipológica e compositiva. Em Chelas, tal como se 
sucedeu nos bairros italianos da primeira geração e à arquitectura standard nórdica, ou mesmo 
em algumas tentativas de grande escala, como Toulouse-le-Mirail, Sheffield ou Gallaratese, os 
episódios discordantes sucederam-se ou alternam-se, deixando entre si mais ou menos espaços 
intersticiais incapazes sequer de articular os pedaços de autor em que se decompunham. 77 

Avultam grande variedade de soluções de qualidade de edificação para habitação colectiva nos 
Olivais e em Chelas; destaque entre os muitos exemplares ao conjunto habitacional dos 
arquitectos Artur Pires Martins e Cândido Palma de Melo. (Ficha 60.60.00) O projecto expunha o 
conceito moderno de espaço doméstico flexível, onde as áreas de convívio e quartos de dormir 
deveriam ser determinadas através de divisórias e armários leves, de acordo com cada grupo de 
usuários. 

                                                            
75  Eric Mumford, The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. Nossa 
tradução do ingles. 

76 Hélder Tércio Guimarães e Elias Cachado Rodrigues, Olivais e Chelas, um percurso. Boletim GTH, N.º 50-51, 
1986. 

77 Fernando Gonçalves, A Propósito do Plano de Chelas, Urbanizar e Construir para Quem? Porto: Afrontamento, 
1972. 
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As dificuldades no plano dos Olivais como de Chelas foram decerto a grande dimensão – « (…) 
as ambiguidades suscitadas pela vontade de criar espaços mais opostos à cidade tradicional 
(…)», e o arrastamento no desenvolvimento do plano e da construção; «(…) criaram espaços 

sem relação (…)»78 onde se salientam, apenas pelas qualidades próprias, alguns edifícios e 
conjuntos. É o caso do conjunto projectado por José Pacheco e Raul Cerejeiro (Ficha 60.66.00). 

 

1.2.3 De 1974 a 1975: A METAMORFOSE E AS OPERAÇÕES SAAL 

A ruptura política e social de 1974 apanhou alguns destes programas ambiciosos, como foi o 
caso do bairro de Chelas, em ritmo lento, e outros, como o Restelo, na fase de projecto, 
significando uma denúncia generalizada da insuficiência da política de alojamento popular do 
anterior regime. «De facto, enquanto gestores públicos e arquitectos se entusiasmavam com a 

experimentação tipológica ou linguística destinada a menos de dez por cento do défice 

habitacional, a grande maioria da procura social tinha construído, nas ilhargas da capital e por 

detrás da legalidade urbanística (…)»79, uma cidade espontânea em extensão, sobre centenas 
de loteamentos clandestinos, transmutando parte do aumento habitacional num défice de infra - 
estrutura urbanística e de equipamento que, até hoje tem vindo a ser suportado pelos municípios 
periféricos. 

Conjecturava-se, no entanto, com compreensível impaciência e algum irrealismo, que a nova 
governação democrática de 1974 invertesse a lógica da herança do anterior regime – isto é, 
maior descentralização dos projectos, cometendo-os aos municípios, às cooperativas e aos 
próprios moradores associados. Para os arquitectos e suas equipas técnicas, estas novas 
entidades promotoras «(…) deveriam constituir os clientes directos e oferecer situações de 

discussão de programas, prioridades, tipologias e modalidades de construção potencialmente 

inovadoras».80  Por outras palavras, a mudança devia e podia começar pelo processo de 
promoção e projecto, enquanto o Estado devia assegurar aos novos actores a confiança no 
financiamento e a disponibilidade dos solos. Os resultados dos anos iniciais, do ponto de vista 
habitacional, foram interessantes – com relevo para a experiência conhecida pelo nome de 
                                                            
78 Teresa Valsassina Heitor, A vulnerabilidade do espaço em Chelas. Uma abordagem sintáctica. Porto: Fundação 
Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2001. 
 
79 Alexandre Alves Costa (texto), 1974-1975, o SAAL e os anos da revolução. In A Arquitectura do Século XX: 
Portugal. (catálogo) de Ana Tostões, Annette Becker e Wilfried Wang, München, Portugal - Frankfurt, 
Lisboa/Deutsches Architektur-Museum, Frankfurt am Main/Prestel-Verlag, 1997. 
 

80 Livro Branco do SAAL, 1977. 
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SAAL. Esta deu origem, na capital, a diversos bairros, entre eles, o Bairro Portugal Novo de 
Manuel Vicente (Ficha 70.75.000). 

No entanto, a prática dos arquitectos começa a evidenciar um formalismo em que o projecto se 
volta para a resolução interna dos problemas que as formas colocam a si próprias. O revivalismo 
sob a forma de recuperação das raízes da arquitectura moderna, de historicismo figurativo ou de 
vernacularismo, torna-se um recurso cada vez mais frequente. Ou seja, recuperarem os valores 
da cidade tradicional e, paradoxalmente, de uma procura de perfeição que, podendo resultar de 
uma opção pré concebida ou da economia de meios inerente à habitação, especialmente social, 
remete para as fases mais duras e ortodoxas do Movimento Moderno. 

A suspensão traduziu-se «(…) num afastamento dos arquitectos das questões da cidade e do 

país, e também num abandono da posição experimentalista que vigorava desde os anos 

cinquenta», diz Costa (1997). 

O país que saía do processo revolucionário era um país novo. A irreverência, a reivindicação, a 
iniciativa privada (ainda não institucional, mas já pessoal) generalizara-se após os dois anos em 
que a população não urbana se vira forçada a absorver uma nova cultura político-social; o 
processo continua com o progressivo abandono dos campos, o crescimento das periferias e a 
multiplicação de população na cidade - o retorno dos emigrantes que haviam partido no início da 
década de sessenta. 

 Os arquitectos e os poderes públicos vêem-se confrontados à entrada dos anos oitenta com 
uma situação em que era necessário intervir para controlar áreas que haviam tido em poucos 
anos um desenvolvimento sem qualquer ordenação. 

 

1.2.4 De 1976 a 1985: O COMBATE À DESILUSÃO 

Entre 1976 e 1985, a arquitectura habitacional vive uma situação de algum ostracismo. Os 
resquícios do processo revolucionário, as desilusões de muitos arquitectos que haviam 
depositado fortes esperanças na nova situação política emergente do golpe de Estado, levaram 
a que a arquitectura deixasse de estar no centro das preocupações. De uma maneira geral, esta 
acalmia na actividade corresponde aos anos em que o próprio país permanecia pulverizado, 
vogando ainda nos ideais do processo revolucionário, mas movido pela urgência das 
necessidades concretas. 
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Por entre o auto-afastamento, a crise económica e o desterro, no final da década de setenta 
parecia definir-se um quadro de afirmação de diferenças arquitectónicas, inicialmente mais 
implícitas do que expressas. Favorecia-o a situação do país, mas também a Europa. A primeira 
crise petrolífera em 1973, a queda do optimismo tecnológico e do progresso permanente, as 
angústias ecológicas, a descoberta dos primeiros sinais de fatalidade da sociedade capitalista – 
o desemprego e a inflação – formavam o pano de fundo. 

Institucionalmente, imiscui-se a uma certa estabilização e ordenação. Após anos tumultuosos, 
assiste-se «(…) ao retorno da actividade de arquitecto na habitação (…)»81, sobretudo 
promovida pelo Estado, por intermédio da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL).82 
Foi o caso do conjunto habitacional na avenida Eng. Arantes e Oliveira do arquitecto Tomás 
Taveira (Ficha 80.78.00). Tomás Taveira é quem lidera, em meados da década de oitenta, «(…) 
um processo de afirmação de uma arquitectura baseada em valores alheios à razão e como 

fonte de prazer, sobretudo pela novidade e pela força da afirmação e expressão das suas obras, 

que veiculavam imagens de uma clareza cenográfica(…)»83, que a arquitectura lisboeta não via 
desde os anos quarenta. 

As tendências que durante a década de oitenta predominaram provinham duma primeira 
ordenação durante a última metade dos anos setenta. «De um ponto de vista urbano, as 

teorizações sobre a cidade tradicional e as obras de origem italiana tornaram-se motivo de 

interesse. Ao nível do objecto arquitectónico não é menor o volte face, com absorção de valores 

nos antípodas da tradição do século XX».84 Década e meia depois de feito, o «Inquérito à 

Arquitectura Regional Portuguesa» é publicado, como «Arquitectura Popular em Portugal», 
impõe-se um novo cosmopolitismo, mais urbano e português. Os sinais e as tendências vão-se 
multiplicando. A recuperação da história e a monumentalidade kahniana primeiro85, a banalidade 

                                                            
81 1975-85 análise de 10 anos de arquitectura. Jornal Arquitectos, N.º 45, Mar. 1986. 
 
82 Fundada em 1971 por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. 
 
83 Exposição Tomás Taveira Arquitectura, desenhos e Objectos. (catálogo) Lisboa: Galeria Espaço, 1986. 

84 José Manuel Fernandes, 15 anos de arquitecturas marcantes em Lisboa 1970-1985. Jornal Arquitectos, N.º 42, 
Dez. 1985. 
 
85  Manuel Vicente e Hestnes Ferreira haviam estudado no final da década de sessenta com Louis Kahn na 
Universidade da Pensilvânia. 
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das construções clandestinas, o kitsch urbano e os grafismos da cultura popular86, introduzidos 
na senda das primeiras divulgações das teses de Venturi, e finalmente o classicismo, com 
carácter cenográfico de algumas realizações americanas. Este ambiente permitiu que durante a 
primeira década de oitenta se promovessem acções públicas de divulgação do pós-modernismo. 

 

1.2.5 De 1986 a 1996: A BANALIZAÇÃO DA ARQUITECTURA 

Após os anos de dispersão dos poderes públicos pelos assuntos político - económicos do país, 
assiste-se a partir do início dos anos oitenta a uma crescente protagonização das instituições 
públicas e privadas no campo da arquitectura habitacional. As razões radicam na alteração da 
conjuntura geral do país. À estabilização política e à recuperação financeira da iniciativa privada, 
junta-se a adesão à CEE, o que proporciona a sobrevalorização da bolsa de valores e o 
surgimento de novas necessidades, pronta a ser satisfeitas com o incentivo da publicidade e da 
comunicação como meio de manipulação de massas. Enfim, o clima apoteótico do milagre CEE 

reflectia-se no empenho do português médio em atingir a própria prosperidade. 

Não é, portanto, de admirar que o meio empresarial e os poderes públicos tenham começado a 
descobrir as virtudes da arquitectura como fenómeno de comunicação. Depois de promulgada a 
Lei das Rendas em 197487, o arrendamento deixou de ser uma actividade rentável, o que 
ampliou as formas de produção dos edifícios, passando-se a construir para vender. Em forma de 
condomínios, um incorporado quotizava o pagamento do terreno e da construção, através de 
uma cooperativa de compradores de fogos. A ausência de limites rigorosos de orçamento desse 
sistema cooperativista favoreceu voos altos nas propostas arquitectónicas, resultando em 
edifícios de projectos arrojados, voltados à burguesia sofisticada. Foi o caso do empreendimento 
realizado na rua Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira de João Paciência (Ficha 80.86.00). 

Nos anos posteriores, o desenvolvimento económico, resultante da conjugação da vinda dos 
Fundos Europeus e da melhoria da crise financeira mundial, fez despontar na paisagem novos 

                                                            
86 Este tipo de interesse tem duas origens. Por um lado, a evocação do Inquérito leva a que uma nova geração de 
arquitectos proponha a banalidade urbana e popular como fonte de soluções, tal como já o fora o Inquérito. Por 
outro lado, a influência junto de vários dos novos arquitectos das teses de Robert Venturi veiculadas directamente 
pelos seus dois textos seminais, Complexity and Contradition in Architecture (1966) e Learning from Las Vegas 
(1973), mas também por via indirecta, através de Manuel Vicente, que tinha contactado com o círculo de arquitectos 
que havia constituído o núcleo inicial de discípulos de Louis Kahn; entre os quais o próprio Venturi. 
 
87O Congelamento das Rendas Urbanas. Lisboa: CNAPI, 1995. 
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edifícios de habitação, alguns apresentando a discussão da Pós-Modernidade na ampla 
variedade de posturas produzidas pela crise definitiva do Movimento Moderno. 

No entanto, em fins de oitenta e inícios de noventa, a cidade de Lisboa desertificava-se e 
envelhecia, assistindo «(…) à contínua implantação de novos edifícios, sobretudo de escritórios, 

hotéis e centros comerciais».88 Após o período de grande euforia de modernismo económico das 
décadas prévias, uma realidade pouco esperançosa pela hiper-inflação e pelo acréscimo do 
desemprego, parecendo enfraquecer a persuasão na irreversibilidade do intróito do país no rol 
dos desenvolvidos. 

A crise económica, assinalada no início da década noventa, pela perda efectiva do poder de 
compra dos salários, fez especialmente as classes médias descerem diversos degraus (sob 
endividamento); no entanto, e mesmo com o decréscimo económico, a classe média manteve o 
padrão ao qual se acostumara durante as épocas prósperas até ao final do século. O que 
significou, na unidade imobiliária, um aumento significativo de ofertas, em contraste com as 
décadas anteriores. 

Utilizando-se da media como instrumento de persuasão, construtores passaram a expor o tão 
ansiado status de morar, exibindo lançamentos de edifícios de habitação com frases e 
expressões de efeito, como engodos, sempre associadas à elevação da qualidade de vida do 
futuro proprietário – muito mais anunciada do que realmente praticada. Exemplo disso é o 
edifício Gil Eanes do arquitecto Troufa Real (Ficha 90.96.00). A disposição do absolutismo do 
mercado imobiliário para viabilizar a produção e a comercialização dos fogos traduziu-se, em 
meados da década, numa arquitectura de padrão. 

 

1.2.6 De 1997 a 2000: A ARQUITECTURA DE LISBOA PARA O MUNDO 

A habitação encontra-se no final de século em estado de graça. Depois de quase um século em 
que a habitação foi objecto de exaltações nacionalistas que tendiam ora para a reconstrução 
mistificada, ora para a destruição com fins de estabelecer um neomonumentalismo89, assistiu-se 

                                                            
88 Helena Martins e Luísa R. Marques, João Paciência, Luís Jorge Bruno Soares, Michel Toussaint e Nuno Teotónio 
Pereira falam-nos sobre Lisboa. Jornal Arquitectos, N.º 12/13, Nov./Dez. 1982. 
 
89 O melhor exemplo deste tipo de atitude terá sido a destruição da Alta de Coimbra nos anos quarenta, para dar 
lugar à Cidade Universitária. 
 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    38 

à crescente «(…) vontade de preservar a todo o custo a herança habitacional».90 Apesar de 
controlada por diversas regras administrativas, desenvolvidas sobretudo nas duas décadas 
anteriores, o projecto habitacional evoluiu. Sobretudo, depois do último evento arquitectónico no 
final do século na capital, a Exposição Internacional de Lisboa de 1998 (Expo`98). O 
acontecimento celebrativo proporcionou não só a reconversão e revitalização de uma área 
considerável da capital, como a edificação de novos edifícios de habitação. Onde os arquitectos 
portugueses confirmaram na habitação a imposição da segurança e da acessibilidade. O 
conjunto habitacional do atelier Entre Planos (Ficha 90.98.00) na rua das Musas é exemplo 
disso. 

No final do século e com o findar da Expo`98, dá-se início ao anseio da autarquia na 
requalificação da cidade, não nos bairros seculares, como nos finais da década de oitenta, mas 
em áreas apagadas, como é o caso de Entrecampos com a extinta Feira Popular. Uma das 
maiores urbanizações financiada pela EPUL «(…)abrange 650 fogos, 600 residências de 

estudantes, um grande bloco de escritórios (…), 5 000 lugares de estacionamento  (…)».91 

  

                                                            
90 Victor Neves, A arquitectura dos anos 90: crónicas dispersas. Sintra: Sintra Ed., 1993. 

91 Memória Descritiva do empreendimento Praça de Entrecampos, (http://www.promontorio.net/hou_08.html) – 
Página visitada em 12 de Junho de 2008. 
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2. CAPÍTULO II 

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES SOCIAIS E FAMILIARES EM PORTUGAL 

 

A família mudou. Nas últimas décadas do século XX, o habitante da cidade de Lisboa parece ter 
tendido a viver sozinho ou a se agrupar em tipos familiares que diferem da família nuclear 
estabelecida nos séculos XVIII e XIX – e tão divulgada pela máquina televisiva e cinematográfica 
como padrão a ser seguida, em meados do século XX. A família nuclear (constituída de um 
homem, chefe e provedor do sustento material, uma mulher, administradora do lar, e filhos, 
partilhando a mesma unidade habitacional) correspondia desde o início do século até a meados 
da década de setenta, a uma concepção de unidade habitacional extremamente seccionada e 
compartimentada: zona social – as salas – zona privada – quartos – e zona de serviços – 
cozinha, casas de banho, dependências da empregada. A sociologia justifica aquele «(…) 
desmoronamento de modelos de comportamentos e ideologias» a características típicas da pós-
modernidade, como a «despadronização», os quais passam, também, a influenciar a formação 
de novos modelos familiares, segundo as sociólogas Aboim e Wall (2002).92 

Desmontado o modelo perfeito de família, abre-se espaço para outras possíveis formas de 
arranjos, tais como pessoas vivendo sós, famílias monoparentais93, casais sem filho, ou sem 
vínculo formal, casais formados por indivíduos de sexo diferente, ou não, partilhando, ou não, o 
mesmo espaço residencial, com filhos que podem não descender dos mesmos pais. Há ainda a 
versão contemporânea do modelo tradicional de familiar nuclear, ainda preponderante em 
números estatísticos, no qual se compara uma redução do controle patriarcal e um sentido de 
independência individual, inerente a cada membro do grupo. 

 

2.1 Tendências Gerais nos Agregados Domésticos 

Profundas transformações atingiram os modos de viver da sociedade nas últimas décadas do 
século XX. Alguns factos reflectiram-se directamente no quotidiano dos fogos, entre eles: o 
aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, tendo passado a acumular as 
funções de mãe, dona de casa e de profissional. Uma vez cristalizados, esses factos passaram a 
                                                            
92 Sofia Aboim e Karin Wall, Tipos de família em Portugal: interacções, valores, contextos. Revista Análise Social, 
N.º 163, Vol. XXXVII, 2002.  
 
93  «Grupos familiares constituídos em torno só da mãe ou só do pai, separados, com ou sem novo cônjuge», 
segundo Chiara Saraceno e Manuela Naldini in Sociologia da Família. Lisboa: Ed. Estampa, 1997. 
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dar espaço a novos movimentos contemporâneos como a transformação das características 
tipológicas dos grupos domésticos, alterando a concepção clássica de família nuclear, e a 
crescente informatização do espaço habitado, estabelecendo uma conexão irreversível entre o 
acesso em grande escala às novas tecnologias e a facilitação das actividades quotidianas 
domésticas, assim como uma provável tendência ao individualismo, alterando os padrões de 
sociabilidade entre o grupo doméstico. 

 

2.1.1 Enquadramento Demográfico 

Relativo à década de oitenta, a análise de dados sobre a família revela a ocorrência de «(…) 
transformações significativas em suas formas de organização, ao mesmo tempo que evidencia a 

permanência de padrões tradicionais que se mantêm ao longo do tempo», segundo o INE.94 
Quanto aos resultados, o INE confirmava que a população lisboeta havia decrescido desde 
1981: menos 287 000 mil habitantes nos últimos vinte e cinco anos, uma quebra de trinta e seis 
por cento. Mesmo assim e apesar da perda de população nos últimos anos, Lisboa continuava a 
ser o concelho mais populoso do País. O concelho representa meio por cento do território 
nacional e em 2001: 564 657 habitantes, que representa seis por cento do total nacional. 
Concluindo ainda que as mulheres representam mais de metade da população, com 314 657, 
contra 250 000 para os homens (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – População residente no concelho de Lisboa 

Fonte: INE, Censos Demográficos. (2001) 

 

                                                            
94 Dados do INE, Censos Demográficos 2001.  
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E segundo a análise, Lisboa apresentava uma população com uma estrutura etária envelhecida 
em relação ao continente, onde vinte e oito por cento da população tinha mais de sessenta e 
cinco anos de idade, quando a média do país era de apenas metade, catorze por cento (Gráfico 
4). 
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Gráfico 4 – Estrutura etária da população residente em Lisboa e no continente 

Fonte: INE, Recenseamentos da População e da Habitação. (2001) 
 

2.1.2 Queda da Taxa de Fecundidade 

A generalidade dos países europeus registou um equilíbrio entre as taxas de fecundidade e de 
mortalidade, que resultou num crescimento demográfico quase nulo no século XX, até finais da 
década de trinta. Na década seguinte operou-se uma inversão desta tendência, com um 
crescimento rápido das taxas de fecundidade acompanhadas por uma estabilização das taxas de 
mortalidade. Depois de meados da década de sessenta e até finais da década de setenta, 
operou-se uma nova regressão da fecundidade. Contudo, Portugal manteve até final da década 
de oitenta uma taxa de natalidade superior à média da UE. 

Mas o ritmo de queda foi muito superior ao verificado nos outros países comunitários e hoje 
Portugal é dos países que tem menos nascimentos em média. É patente a queda da taxa de 
fecundidade nos grupos etários dos vinte aos vinte e quatro e dos vinte e cinco aos vinte e nove 
anos, que não é contrariada pelo aumento nos grupos etários dos trinta aos trinta e quatro e  dos  

14 

28 
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trinta e cinco aos trinta e nove anos (Gráfico 5). Em 1971, Portugal «(…) registava em média por 

mulher três filhos, dois filhos em 1981 e um filho em 1991», segundo Barreto (2000).95 
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Gráfico 5 – Taxa de fecundidade por faixas etárias em Portugal 

Fonte: INE, Estimativas da População Residente e Estimativas Demográficas. (2001) 
 

Actualmente em Lisboa, mais de metade das famílias não têm qualquer filho e vinte e quatro por 
cento optam por ter um único filho. Apenas três por cento dos casais têm três ou mais filhos. «A 

queda da natalidade começou no início dos anos sessenta, até que em 1986 atingimos o 

indicador da fecundidade actual, que é de um filho por mulher», explica Leston Bandeira.96 

Os números mostram, antes de mais, que é a partir na década de setenta que a procura pelos 
métodos contraceptivos, sobretudo a pílula, aumenta, e consequentemente a taxa de 
fecundidade desce drasticamente. Mas, como lembra Nunes de Almeida et alt97, «(…) é evidente 

que não teríamos uma procura de contracepção se não tivéssemos hoje valores diferentes em 

relação à família, aos casais, ao papel da mulher e à criança».  A queda da fecundidade é, em 
                                                            
95 A Situação Social em Portugal (org.) (Vol. 1: 1960-1995 e Vol. 2: 1960-1999: indicadores sociais em Portugal e na 
União Europeia). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2000. 

96 Demografia e Modernidade – Família e Transição Demográfica em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa 
da Moeda, 1991. 

97 Fecundidade e Contracepção: Percursos de Saúde Reprodutiva das Mulheres Portuguesas. Lisboa: ICS, 2004. 
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primeiro lugar, fruto de uma mudança de mentalidades. «Sem contracepção e sem o controlo da 

natalidade, as mulheres continuariam a ter o mesmo papel na sociedade. A mulher libertou-se 

das maternidades sucessivas e isso é um progresso», conclui. Hoje, as mulheres já não ficam 
em casa a tomar conta dos filhos. Pelo contrário, enchem as universidades, trabalham, têm uma 
carreira, ocupam cada vez mais lugares de chefia. «Isso é positivo, mas tem consequências», 
declara a socióloga. A primeira é o adiamento da decisão de ter filhos. Não é por casualidade, 
que actualmente as lisboetas têm o seu primeiro filho aos vinte e oito anos (Gráfico 6). 

 

28,5 

    28 

     Continente   27,5 

     Lisboa    27 

    26,5 

26 

25,5 

25 

24,5 

24 

Gráfico 6 – Idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho 

Fonte: INE, Estimativas da População Residente e Estimativas Demográficas. (2004) 
 

2.1.3 Aumento da População Idosa 

O lisboeta está mais velho. Mas «(…) até o início dos anos oitenta, Lisboa ainda mostrava traços 

bem marcados de uma população predominantemente jovem», refere Lemos Figueiredo et alt.98 
Mas, desde 2001 que os idosos com mais de sessenta e cinco anos são já uma percentagem da 
população superior aos jovens de menos de quinze. O índice de dependência99 dos idosos teve 

                                                            
98 Jovens em Portugal: Análise Longitudinal de Fontes Estatísticas (1960-1997). Oeiras: Celta - Colecção Estudos 
Sobre Juventude, N.º 3, 1999. 

99 Segundo INE, é a relação entre a população idosa e a população em idade activa. Habitualmente definido como o 
quociente entre o número de pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos e o número de pessoas 
com idades compreendidas entre os quinze e os sessenta e quatro anos. 
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um acentuado crescimento de 1991 até 2001, sobretudo na capital, cerca de sessenta por cento 
de aumento, em comparação com o continente, que teve apenas um aumento de trinta e seis por 
cento (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Índice de dependência dos idosos 

Fonte: INE, Anuário Estatístico de Portugal. (2004) 
 

As estimativas indicam que esse índice deverá crescer ainda mais a partir da diminuição da 
proporção da população de crianças (redução da taxa de fecundidade) e do elevado ritmo de 
crescimento do contingente de idosos. Vivem cada vez mais sozinhos, com as famílias nucleares 
reduzidas a duas gerações e com índice de dependência elevado. 

 

2.1.4 Famílias Monoparentais 

O crescimento significativo da família monoparental, ocorrido na última década, teve as suas 
consequências, sobretudo para as mulheres, que passaram a estar inseridas no mercado de 
trabalho – mais recentemente ocupando funções antes reservadas aos homens – qualificando-as 
profissionalmente, tornando-as menos dependentes financeiramente do casamento, e capazes  

 

 

198,5

138,6 

100,2 

63,5 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    45 

de arcar, em parte ou integralmente, com as despesas da casa e dos filhos (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Famílias monoparentais, em Lisboa 

Fonte: INE, Censos. (1991 e 2001) 

 

No universo de famílias monoparentais em 2001, a chefia feminina é a mais significante. O 
homem chega aos vinte e quatro por cento, como responsável por uma família monoparental, 
enquanto a mulher chega aos trinta e cinco por cento. A família lisboeta do final do século XX 
desvincula da família típica para a atípica.  

 

2.1.5 Formas de União 

Ainda que estatisticamente predomine a união consensual (registo religioso ou civil), a 
comparação dos Censos de 2001 com os de 1981 e 1991 do INE mostra que a união de facto foi 
a forma de união que mais cresceu nas últimas décadas (Gráfico 9).  

 

 

 União consensual  

 União de facto 

 Outros 

 

 

    1981  1991  2001 

Gráfico 9 – Distribuição percentual de formas de união no total de uniões 

Fonte: INE, Estimativas da População Residente e Estimativas Demográficas. (2001) 
 

Conforme Valente Rosa (2000) «O casamento entre os jovens de vinte a vinte e nove anos caiu 
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vinte e três por cento em Lisboa, entre 1991 e 2000».100  A razão, considera Barreto (2007), é 
que a juventude «(…) decidiu casar mais tarde para não atrapalhar a carreira profissional». Na 
faixa etária entre o que os estatísticos chamam de «adulto jovens», os filhos passaram a adiar 
não só o casamento, mas a decisão de deixar a casa dos pais até que atinjam estabilidade 
financeira. Referindo-se a uma «cultura de solteiros», que aos poucos vem sendo adquirida 
pelos portugueses, o sociólogo afirma ainda que os casais tendem a se unir apenas por pouco 
tempo, de maneira informal, evitam filhos, e boa parte permanecerá formalmente solteira durante 
toda a vida. «Reduzida a imposição da sociedade quanto ao casamento formal, coabita-se com 

um(a) companheiro(a) com menos preconceito do que há vinte anos atrás»101 – Barreto. 
Segundo o INE, embora numa escala de valores da família esse tipo de união ainda seja o 
menos aceitável, a resistência diminuiu e de facto hoje já é aceito com menos resistência. 

 

2.1.6 Isolamento 

O crescente número de pessoas que vivem sós é visto por estudiosos como uma tendência das 
grandes cidades dos países ocidentais. Em Lisboa, esse tipo de habitante era, em 1960, perto 
de 48 000 (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Dimensão da família no concelho de Lisboa  

Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação. (2001) 

                                                            
100 Notas sobre a população - a quebra do número de casamentos. Revista Análise Social, N.º 156, 2000. 
 
101 Portugal, Um Retrato Social. 07 Um País como os Outros - A Formação de uma Sociedade Europeia. Lisboa: 
Público Ed., 2007. 
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Já no final da década de noventa, segundo Rosalina Nunes (2000) «(…) esse número 

aproximava-se de 54 000 habitantes».102 Lisboa é a cidade portuguesa que apresenta, em 
números absolutos, o maior número de moradores que vivem sós: em 2001, «(…) uma pessoa, 

em cada grupo de trinta, morava desacompanhada na capital lisboeta», segundo dados do INE 
(2001). Este crescimento do número de pessoas vivendo sozinhas associa-se a diversas 
condições, como o aumento do número de divórcios, onde se destacam as mulheres. Ou seja, 
por «(…) cada cem pessoas separadas ou divorciadas, sessenta e quatro são mulheres e trinta e 

seis são homens.» 103 Números que, segundo o INE, se devem ao facto de existir uma maior 
esperança de vida para as mulheres e pela tendência que os homens têm de voltar a casar em 
menor espaço de tempo. Outras das condições do aumento do número de pessoas que vivem 
sós, segundo valores de Amaro (2004), são as famílias unipessoais104: «(…) registaram maior 

variação entre 1991 e 2001, apresentando um crescimento de quarenta e cinco por cento; sendo 

que sessenta e cinco por cento das pessoas que vivem sozinhas são mulheres».105 Nos anos 
noventa, o número de pessoas que viviam sós em Lisboa passou a contar especialmente com 
mulheres entre trinta e setenta anos. Nunes de Almeida classifica as estatísticas como uma 
«pirâmide de solidão feminina», referindo-se ao facto de que, a partir dos trinta anos, a 
probabilidade de a mulher permanecer sem algum tipo de união conjugal cresce com a idade. 

 

2.2 Novas Tecnologias 

A diversificação de agregados familiares não deve ser abordada, isoladamente, como único 
provável elemento propiciador de alterações nos modos de vida e hábitos domésticos 
contemporâneos. Em conjunção com esse factor, a acelerada absorção de tecnologia pelo 
espaço doméstico – ocorrida ao longo da segunda metade do século XX, e marcada pela 
automação e, mais recentemente, pela informatização das habitações urbanas/metropolitanas – 
concorrem para uma profunda transformação desses hábitos, delineando novos usos do espaço 
físico da habitação. 
                                                            
102  Área Metropolitana de Lisboa em Números. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística - Núcleo de Estudos 
Regionais, 2000. 
 
103 Censos Demográficos, 2001. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2001. 

104 «(…) são constituídas por pessoas solteiras, divorciadas, separadas ou viúvas, mas sem filhos», segundo 
Fausto Amaro in A família portuguesa. Tendências actuais. Revista Cidade Solidária, Jul. 2004. 
 
105 A família portuguesa. Tendências actuais. Revista Cidade Solidária, Jul. 2004. 
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Os últimos trinta anos do século XX assistiram a transformações profundas das dimensões 
espaciais da vida quotidiana, resultantes da invasão e da banalização dos electrodomésticos e, 
especialmente – já no final desse período – das novas medias, como a televisão por cabo ou por 
satélite, telefone móvel, e o acesso à rede internacional de informação – a Internet. «A 

potencialização dos meios de comunicação passou a conferir às habitações a liberdade de 

funcionar à distância, relacionando-se entre si numa urbe virtual, quase independentemente do 

espaço concreto».106 

Essa influência, impressa nos modos comportamentais nas áreas sob influência cultural 
metropolitana – na medida em que reuniões, encontros, compras, tendem a dispensar espaços 
concretos, podendo valer-se da sua presença na forma de bits107 – termina por trazer consigo a 
promessa de determinar, numa escala específica, o próprio redesenho do espaço doméstico. A 
invasão pela tecnologia do espaço doméstico passou a repercutir-se em alterações de 
comportamentos e usos do fogo, no cômputo que a prática de actividades relacionadas aos 
novos equipamentos passaram a atribuir e sobrepor novas funções às tradicionalmente referidas 
a cada sector da habitação. «A propagação do uso do computador pessoal no espaço de habitar 

passou a significar para os hábitos domésticos, além de ferramenta de trabalho, um novo canal 

de consulta e lazer, integrando funções de informática e multimédia (…)», segundo Almeida 
(2002). Numa propensão de centralização de actividades, o entretenimento electrónico, o 
teletrabalho e a realização de tarefas por meio virtual ampliaram o tempo de permanência do 
usuário dentro do fogo, transformando a opção entre o isolamento ou o convívio familiar 
condicionada, entre outras actividades, à conexão – ou não – a alguma forma de media, em 
algum dos compartimentos do fogo. 

 

Sociedade de Consumo 

Conforme um estudo divulgado pelo INE (2000), as condições materiais hoje consideradas 
banais nos lares lisboetas conheceram a sua difusão em meados da década de oitenta, 
aproximadamente. Segundo a análise, em 2000, noventa e oito por cento dos agregados 
familiares dispunham de televisão a cores, enquanto no início da década de noventa, este 
equipamento estava ao dispor de menos de metade das famílias. Evoluções favoráveis 
                                                            
106 Filipe Almeida, Organizações, pessoas e novas tecnologias. Coimbra: Quarteto,  2002. 
 
107 Os computadores entendem impulsos eléctricos, positivos ou negativos, que são representados por um e zero, 
respectivamente. A cada impulso eléctrico, damos o nome de Bit (BInary digiT). Um conjunto de oito bits reunidos 
como uma única unidade forma um Byte. 
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observaram-se, ainda, ao nível da disponibilidade de telefone, máquina de lavar roupa, vídeo - 
gravador e microondas. A um nível intermédio, sublinhe-se o crescimento da proporção de 
agregados familiares que dispõem de automóvel (que passou de trinta e seis por cento, em 
1987, para cinquenta por cento, em 2000), arca congeladora (de vinte e sete por cento para 
cinquenta e quatro por cento) ou computador pessoal (de três por cento para vinte e um por 
cento). São ainda notórios, fenómenos de emergência de alguns equipamentos, em especial 
relevo o telemóvel que, em 2000, estava ao dispor de quarenta e sete por cento dos agregados 
familiares, mas também da antena parabólica, da TV por cabo ou do computador com ligação à 
Internet (Quadro 3), INE (2000). 

 

                                                                                  1987         1989/90              1995              2000 

     Antena parabólica x x 8 11 

     Arca congeladora 27 36 54 54 

     Automóvel 36 36 52 60 

     Computador pessoal 3 5 10 21 

          com ligação à Internet x x x 14 

     Fogão 97 98 99 99 

     Frigorifico 86 87 95 97 

     Leitor de CD x x 18 38 

     Máquina de lavar loiça 6 6 13 17 

     Máquina de lavar roupa 44 50 73 82 

     Microondas x x 12 13 

     Telefone 33 41 72 76 

     Telemóvel x x 2 47 

     Televisão       preto e branco 83 49 x x 

          cores x 48 96 98 

     TV por cabo x x x 19 

     Vídeo - gravador x 16 41 50 

Quadro 3 – Evolução da disponibilidade de equipamentos nas famílias, em percentagem 

Fontes: INE, Indicadores de Conforto. (2000) INE, Inquérito aos Orçamentos Familiares. (1989/90, 1995 e 2000) 

 
«A estabilidade monetária alcançada a partir de meados dos anos noventa, juntamente com o 

aumento do poder aquisitivo dos portugueses, trouxe grande euforia consumista, reflectida de 
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modo particularmente acentuado no interior das habitações», refere Beja Santos (2007). Após o 
período de recessão vivido no início dos anos oitenta, as camadas populares, antes à margem 
do mercado de consumo, puderam fruir de equipamentos a preços acessíveis. Por sua vez, 
prossegue Beja Santos «(…) as classes médias ansiosas por se actualizar (…)», segundo os 
novos padrões de consumo, equipavam o interior das suas habitações com «(…) novidades 

electrónicas, renovando o desejo de espelhar ascensão social (…)»108 através da produção do 
espaço doméstico. 

A relativa redução dos preços e a facilitação de pagamentos dos produtos electrónicos – item 
propiciador fundamental do consumo de tecnologia em larga escala para o espaço doméstico – 
levou à aquisição em ritmo acelerado de televisores, vídeo - gravadores, aparelhos de som 
compactos de alta-fidelidade, telefones sem fios, atendedores de chamadas, computadores 
pessoais, impressoras, máquinas fotográficas digitais, leitores de CD e vídeo - jogos. 

Reduzido o tempo consumido entre o desenvolvimento de novas tecnologias e sua chegada ao 
mercado, o ambiente doméstico português rapidamente incorporou opções de entretenimento 
electrónico, integrando-se à tendência mundial de substituir pelo lazer doméstico, a diversão na 
rua. Durante a década de 1990, verificou-se um estrondoso aumento no número de usuários da 
Internet, que passou de menos de seis por cento, em 1997 para, em 2001, vinte e três por cento 
acedendo à rede mundial.109 

 

2.3 Novos Hábitos Domésticos 

A modificação dos modos de consumo, cujos traços na habitação são assimilados pelo acumular 
de mecanismos tecnológicos, propicia, ao mesmo tempo que sustenta, o estabelecimento de 
novos hábitos contemporâneos e, em última instância, de uma nova dinâmica no quotidiano 
doméstico. À condensação tecnológica dentro do espaço do fogo passa a condicionar-se o bem-
estar físico doméstico, o qual, segundo Rybczynski (1986) «(…) alterou não somente 

qualitativamente, mas também quantitativamente, convertendo-se num produto em massa».110 

 

                                                            
108 A felicidade do consumidor. Lisboa: Vértice, 2007. 
 
109 De acordo com os dados do estudo da Marktest, (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~10d5.aspx) – Página 
visitada em 12 de Junho de 2008. 
 
110 A Short History of an Idea. New York: Penguin Group, 1986. Nossa tradução do inglês. 
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Desestabilização de Vínculos Familiares 

Tendo sido verificada no final dos anos noventa, entre habitantes dos grandes centros urbanos 
da Europa, a tendência a voltar-se ao ambiente doméstico na busca pelo conforto, intimidade e 
segurança, como forma a oporem-se ao stress e à agitação do ritmo de vida das cidades, surge, 
como consequência desse movimento, a progressiva transferência do trabalho e do lazer para o 
espaço físico da habitação. Essa centralização de actividades é enfatizada num relatório 
elaborado pela Fundação Europeia para a Melhoria da Qualidade de Vida e Ambiente de 
Trabalho, como característica primordial inerente ao habitar da casa electrónica.42 O relatório 
salienta o modelo individualista que se estabelece entre os membros do grupo doméstico 
contemporâneo. De acordo com a Fundação Europeia para a Melhoria da Qualidade de Vida e 
Ambiente de Trabalho, a nova casa electrónica e os aparelhos portáteis de comunicação 
aumentaram as condições de cada membro do grupo doméstico de organizar individualmente 
seu tempo e espaço. O aumento da função empregue à televisão como babysitter faculta aos 
adultos efectuarem outros trabalhos domésticos, enquanto cuidam das crianças; o uso do 
microondas permite o consumo individual de comida pré-cozinhada, o que faz com que as 
refeições passam a ser realizadas de acordo com a disponibilidade de tempo de cada 
indivíduo.111 

Ainda que se tenha aumentado o tempo de permanência no espaço habitado, viu-se reduzido o 
convívio entre os membros do grupo familiar. Na opinião de Wall (2003):  
 

(…) a individualização do entretenimento doméstico alterou os padrões de sociabilidade familiar, 

tendo o contacto pessoal perdido espaço, e a comunicação entre os indivíduos passado a dar-se 

de forma indirecta. Observa-se, por exemplo, o fim da congregação da família nos horários de 

refeições, ou a prática do conceito de televisão pessoal, pulverizada nos quartos. 

Karin Wall, Famílias monoparentais 

 

Ainda sob um ponto de vista sociológico, Fernández-Arnesto (2002) estabelece uma correlação 
entre a perda da prática das refeições, realizadas em horários e local definidos, como ritual de 
socialização do grupo doméstico, e a desestabilização do modelo familiar. Para o sociólogo, por 

                                                            
111 Rosalyn Moran, (co-autor), The Electronic Home: Social and Spatial Aspects – A scoping report. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 1993. Nossa tradução do inglês. 
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exemplo, o microondas exerce uma acção de «erosão social (…)» que, ameaça «(…) nos fazer 

retroceder para uma fase de evolução pré-social (…)» uma vez que, «(…) com a ajuda desse 

electrodoméstico, as pessoas podem aquecer facilmente qualquer prato pronto que estiver à 

mão (…)», não sendo necessário:  

(…) fazer nenhuma consulta ao gosto das outras pessoas da casa. (…) Os horários das refeições 

foram modificados para adaptar-se aos novos horários de trabalho. (…) O almoço desapareceu, 

dando espaço ao hábito de comer aos poucos durante períodos prolongados. O pequeno-almoço 

em família é algo que as rotinas sobrecarregadas acabaram por excluir do quotidiano das 

pessoas. À noite, pode não haver refeição para ser compartilhada com os familiares e se houver, 

pode faltar com quem compartilhá-la. 

Felipe Fernández-Arnesto, Meals make us human112 

 

Consumo dos Media e Individualismo 

A veemência da incorporação na habitação de novas tecnologias de comunicação e informação 
parece estar relacionada, segundo Baudrillard (2007) com «(…) o paradigma de comportamento 

mundial contemporâneo (…)»: a predominância do hábito de se consumir informação – «Nas 

sociedades urbanas, o consumo de informação é a segunda maior categoria de actividade 

depois do trabalho e, certamente, a actividade predominante nas casas», refere Baudrillard.113 

Considerando o facto de que consumir ou ser espectador/ouvinte de media não se constitui, 
necessariamente, uma actividade exclusiva, isto é, essa acção combina-se, em geral, com a 
prática de outras actividades como refeições familiares e interacção social. E considera-se a 
presença da media – em especial a televisão – um tecido de fundo, uma constante no quotidiano 
doméstico; o ambiente audiovisual com ao qual interagimos constante e automaticamente. 
«Acima de tudo, a televisão está quase sempre ligada nas casas. Uma característica importante 

numa sociedade na qual os números de pessoas com mais de sessenta e cinco anos a viverem 

sozinhos cresce significativamente».114 

                                                            
112 Nossa tradução do inglês. 
 
113 A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007. 
 
114 De acordo com dados da Marktest / MediaMonitor, (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~b39.aspx) – Página 
visitada em 6 de Julho de 2006. 
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A banalização da televisão e da concepção de home office115, assim como das facilidades de 
comunicação à distância através do computador conectado à Internet, aparelhos telefónicos e 
fax, associam-se à individualização dos membros do grupo familiar, na medida que passa a ser 
possível constituir-se ambientes virtuais individuais e, como propõe o arquitecto, urbanista e 
filósofo Virilio (1993), o verbo «isolar-se» passa a significar «estar» em contacto com o mundo – 
neste caso, a partir da segurança do fogo. Segundo uma análise de Nunes et alt (1987) das 
apropriações de uso que os jovens fazem do espaço doméstico, identificaram-se como «objecto 

do desejo» da maioria dos adolescentes inquiridos, «um quarto próprio», sem ter de dividi-lo com 
outros irmãos. Uma vez atingida essa meta, a próxima, segundo «(…) passaria a ser apetrechar 

o próprio quarto com diversos equipamentos electrónicos: vídeo - jogos, televisão, computador, 

etc».116 

 

Trabalho em Casa 

A desobrigação da contiguidade física para a comunicação de mensagens e dados, sejam eles 
de carácter utilitário, cultural ou informacional – pressupõe a faculdade de que se estabelecem 
contactos profissionais desde o espaço da habitação e, portanto, planeamento e viabilização de 
uma vida profissional dentro desse espaço, lado a lado com as actividades quotidianas 
domésticas. Encaradas por Transmontano (1995) como «(…) uma tendência contemporânea de 

transformação das relações profissionais (…)», o regresso117 do trabalho para o espaço 
doméstico está «(…) associada a factores como a descentralização e a redução do tamanho das 

unidades produtoras de serviços, e a atribuição aos escritórios centrais de funcionar apenas 

como locais de reunião entre profissionais», refere.118 

 

                                                            
 

115 Ambiente especialmente preparado para o trabalho de escritório praticado na habitação. 
 
116 A Convivialidade e a Relação com os Outros. Colecção Juventude Portuguesa: Situações, Problemas e 
Aspirações, N.º 6, Lisboa: IPJ/ICS 1987. 
 
117 As relações patronais estabelecidas na habitação medieval, juntamente com as relações familiares, alteram-se 
com o advento, na Europa, da industrialização e de actividade terciárias, as quais passam a ser desenvolvidas em 
edifícios próprios para essa finalidade. 
 
118 Habitação Contemporânea – Riscos Preliminares. São Carlos: EESC/USP, 1995. 
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A questão vem sendo tratada como uma transformação sócio económica contemporânea que 
implica uma crescente mudança do espaço de habitar e da demanda de habitações 
personalizadas. Arquitectos chegam a prever uma transformação do actual modelo urbano, «(…) 
com o fim das cidades como são conhecidas actualmente (…)»119, uma vez que o trabalho em 
casa passa a representar um factor de redução dos deslocamentos diários para jornadas de 
trabalho e uma solução para os actuais congestionamentos dos centros urbanos. 

Seja o trabalho em casa uma actividade realizada à distância – substituindo-se o serviço 
efectuado em um ambiente de trabalho tradicional pela prática no espaço da habitação – seja ele 
praticado por independentes - freelancers, mantendo-se uma comunicação on-line com clientes 
ou escritórios centrais, ou simplesmente, seja essa actividade um serviço complementar trazido 
do escritório convencional para casa, o facto é que, cada vez mais, tecnologias de comunicação 
à distância permitem que o trabalho, tradicionalmente realizado em escritórios, possa ocupar o 
espaço do casa/fogo.120  

                                                            
119 Manuel Graça Dias, Manual das Cidades. Lisboa: Relógio d`Água, 2007. 
 
120 Prós e Contras de trabalhar em Casa. In Mulher Portuguesa, 25 Outubro 2004, 
(http://www.mulherportuguesa.com/noticias/197-carreira/4008) – Página visitada em 28 de Janeiro de 2006. 
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3. CAPÍTULO III 

DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DA HABITAÇÃO 
 

3.1 Conceito 

EXIGÊNCIA: acto de exigir, necessidade absoluta e imprescindível, precisão, requisito, condição 
imposta, conforme Brunswick (1978). 

Segundo Allen (1982) um edifício é constituído por três níveis diferentes comparados entre si: 
suporte, espaço construído e instalações especiais. Destes três níveis de Allen, apenas 
extraímos para esta investigação, o espaço construído do edifício. Figurado por meio dum molde 
arquitectural através da edificação; possuído, quando a construção é cessada, pelos utentes 
desse espaço. Sendo que esse espaço tem a sua própria interpretação cultural, psicológica e 
emocional. 

O espaço habitacional, neste facto, procura responder a um programa funcional pré-estabelecido 
definido de modo a satisfazer as precisões básicas dos seus usuários e facultar o correcto 
desempenho das actividades para as quais foi programado. Estes requisitos são designados por 
Exigências Funcionais, segundo Gomes (1971) e decorrem de aspecto de natureza diversa, 
intrínsecas aos utilizadores, também designados por Exigências ou Necessidades Humanas, 
Blachère: (1966); D`Havé (1976). 

De acordo com D´Havé, «(…) as exigências humanas podem ser sistematizadas em 

necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais e financeiras (…)»121, ocorrência última de 
limitado interesse para a circunstância, isto porque a análise proposta não diferencia os custos 
financeiros, ou seja, tanto analisa a edificação para classes altas como a edificação de baixos 
controlados. 

As exigências fisiológicas são exteriorizadas pelo Homem enquanto ser vivo; decorrem de 
factores de bem-estar físico relacionado com aspectos sensoriais e metabólicos; e de factores 
ergonómicos referentes aos movimentos sujeitos ao corpo humano, - circulação e manobra de 
equipamento. 

As necessidades psicológicas reportam-se à capacidade de adaptação, em termos psicológicos 
aos espaços. 

                                                            
121 Notes sur les Travaux Relatifs aux Exigences Humaines. CIB, 1976. Nossa tradução do francês. 
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Quanto às exigências sociais, estão referidas com condições de natureza sócio - cultural, 
conforme Rappoport (1969). «Compreendem, em específico, questões de reconhecimento entre 

o espaço edificado e o seu utilizador, ou seja, a acomodação funcional».122 

E por termo, sem consequência para o estudo em causa, as exigências económicas que derivam 
de questões respeitantes à restrição do custo global relacionado com as despesas de 
investimento e de funcionamento (i.e. manutenção e gestão) e à duração do edifico tanto em 
termos de existência útil como da competência para responder a novas pretensões por parte dos 
utentes. 

 

3.1.1 As Necessidades Funcionais na Habitação 

Na edificação habitacional, as exigências práticas remetem-se ao apropriado desempenho das 
acções inerentes ao acto de habitar, i.e. as actividades domésticas – dormir, comer, 
estar/receber, lavar/higiene, trabalhar, segundo Portas (1969). A acção de habitar pode ser 
compreendida como a consequência da adequação quotidiana do espaço pelos seus ocupantes, 
i.e., «(…) o modo de ordenamento dos espaços de forma a possibilitar o exercício diário das 

acções domésticas (…)»123, refere Reis Cabrita (1995); «(…) desenvolvidas separadamente ou 

em grupo restrito [i.e., agregado familiar] de maneira a responder apropriadamente às 

necessidades humanas»124, indica D`Havé (1976). 

A primordial carência do Homem, imposta ao espaço habitacional, consistia em factores de 
segurança/protecção. Com o suceder das épocas, as exigências exigidas para o espaço 
habitacional deixaram de comportar, exclusivamente, a função de segurança/protecção, para 
responder de um modo mais abrangente a carências de ordem fisiológica, psicológica, 
sociológica e financeira relacionadas com o conforto e de bem-estar presente e futuro. 

Blachère (1966) metodizou essas necessidades com apoio numa listagem de requisitos 
humanas no âmbito da habitação, mas sem o estabelecimento de limites concisos entre as 
exigências fisiológicas, psicológicas, sociais e económicas. 

                                                            
122 House Form and Culture. Milwaukee: University of Wisconsin, 1969. Nossa tradução do inglês. 
 
123 O Homem e a casa. Definição individual e social da qualidade de habitação. Lisboa: Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil/Departamento de Edifícios, 1995. 
 
124 Notes sur les Travaux Relatifs aux Exigences Humaines. CIB, 1976. Nossa tradução do francês. 
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De forma semelhante às necessidades humanas de Blachère, Gomes organizou as exigências 
funcionais aludidas especificamente também à habitação. O autor pondera cinco conjuntos de 
exigências: «segurança, saúde, economia, conforto e satisfação». Sendo que neste trabalho 
apenas interessa as exigências de conforto e de satisfação. As de conforto estão relacionadas 
«(…) com factores de bem-estar provenientes da organização espacial, bem como das 

condições acústicas e visuais; nas exigências de satisfação (…)», Gomes considera todas 
aquelas que são complementares das exigências fundamentais, equivalendo a necessidades 
menos essenciais. Porém, o autor sustenta que «(…) a satisfação deste género de exigência 

acarreta equivalências na qualidade de vida e logicamente, na estabilidade da saúde psíquica 

dos usuários por proporcionar melhores condições de bem-estar e facilidade nas funcionalidades 

do habitar». O autor vê este tipo de requisito a ser «(…) satisfeito através da adaptação dos 

espaços às funcionalidades inicialmente projectadas (…)»125; da facilidade de uso para que as 
actividades desenvolvidas na habitação se realizem com o mínimo de dificuldade e de 
desconforto; i.e. um padrão de exigência como factor de melhoria das condições do mesmo 
(fogo). 

Com apoio nos trabalhos citados têm-se para esta investigação somente, como Necessidades 
Funcionais no Habitat, a propriedade de um espaço (físico - espacial) onde se deve assegurar a 
execução das actividades domésticas sob protecção dos usuários da habitação, sem prejuízo 
para a saúde e em circunstâncias de bem - estar (habitabilidade). Estas necessidades derivam 
de distintos aspectos, entre eles: 

 

I. Disponibilidade de área com utilidades diversificadas e disposição espacial 

A habitação deve estar munida de espaços distintos para a realização de distintas 
funcionalidades. Diversas análises têm evidenciado este aspecto, Lamure (1976) e Kent (1990). 
Em Portugal reporte-se os trabalhos desenvolvidos no LNEC: Portas (1966), Valente Pereira e 
Gago (1974) e Baptista Coelho e Branco (1998). 

A inter - conexão dos espaços deve resolver-se de forma a comportar uma sucessão 
estabelecida quando há funções que se complementam; e a estarem isolados quando sejam 
actividades diferentes, ligado a espaços próprios e diferenciados dos demais. A formulação 
deste requisito depende da actividade que se desenvolver no seu interior, do nível social e 
cultural do utente e ainda da situação geográfica da edificação; i.e., «(…) as exigências relativas 
                                                            
125 Necessidades Funcionais da Habitação e Modos da sua Satisfação. Lisboa: LNEC, 1971. 
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ao espaço interno e à sua subdivisão não podem ser desligadas dos usos de vida, dos tipos de 

habitação e do enquadramento exterior, de ambiente e de serviços e equipamentos comuns, do 

local de habitação», declara Gomes (1971). 

 

II. Disponibilidade em termos de áreas  

Este requisito refere-se à necessidade da habitação dispor de áreas, visando os mínimos 
regulamentares, assim como a conexão entre dimensões e forma geométrica do espaço. 

Diversos são os trabalhos executados neste sector das áreas mínimas de habitabilidade, 
diligenciando esclarecer valores mensuráveis (como áreas mínimas, índices de ocupação) 
proporcionadores de graus de satisfação. Reporte-se os trabalhos pioneiros: do Congresso 
Internacional da Arquitectura Moderna II, em 1929 (Existenzminimum); de Chombart de Lawe, 
em 1959 (Famille et Habitation); e em 1969 da Organização Mundial de Saúde (The International 

Health Regulations). 

A nível nacional destacam-se os realizados pelo LNEC já referidos, e os estudos elaborados no 
âmbito dos projectos normativos de habitação social.126 

O Regulamento Geral das Edificações Urbanas legisla, desde 1951, todos os aspectos de 
disposições interiores em edificações. O dimensionamento e configuração geométrica dos 
espaços está referido com: 

I. Número médio antevisto de ocupantes; 
II. As actividades mais habituais referidas ao modo de vida imaginável do conjunto 

familiar e seu desenvolvimento; 
III. Espaço exigido para a actividade das pessoas e pelo equipamento e mobiliário 

comuns, dependentes a cada actividade; 
IV. As inter - ligações e justaposições entre essas actividades. 

 

III. Funcionalidade, elasticidade e versatilidade 

Qualquer actividade desenvolvida no interior de um espaço habitacional deve, segundo Baptista 
Coelho e Branco (1998) realizar-se com o mínimo de dificuldade e de desconforto por parte dos 
                                                            
126 Recomendações Técnicas para Habitação Social (Portaria n.º 580/83 de 17 de Maio); MHOP, LNEC, 
IPHPE/FFH (Instruções para Projectos de Habitação Promovida pelo Estado); Maria da Conceição Redol – As 
normas e regulamentos na evolução da dimensão dos espaços no fogo – Ordem dos Engenheiros, 1977. 
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seus utilizadores, através de um «adequado desempenho das várias funções e actividades 

residenciais, organizadas num conjunto coerente e eficiente (…)». Quanto à elasticidade e 
versatilidade de espaços, reporta-se para Baptista Coelho e Branco «(…) à capacidade de 

organização espacial adaptada e, alterada quando necessário (…)». 

 

IV. Acessibilidade física e visual 

A acessibilidade está inventariada com a comodidade na aproximação aos diversos ambientes 
espaciais. «É de salientar que existe a facilidade de aproximação normal, de todos os dias e de 

todos os grupos de habitantes e existe a acessibilidade especial, eventualmente com frequente 

carácter de urgência e muitas vezes obrigado a condições físicas mais exigentes do que as 

normais». Esta condição de comodidade está relacionado com a forma como a transferência 
entre dois espaços se pode realizar: 
 

 (…) mais ou menos directamente, com as maiores ou menores interferências e influências 

humanas, espaciais e ambientais registadas nessa comunicação e ainda com a percepção 

essencialmente visual (directa ou memorizada) de aspectos representativos de outros espaços e 

ambientes, nomeadamente os contíguos ou próximos.  

 António Baptista Coelho e João Pedro Branco, Do Bairro e da Vizinhança à Habitação - 
Tipologias e Caracterização dos Níveis Físicos Residenciais 

 

V. Intimidade/privacidade versus apropriação/identificação dos espaços 

«A privacidade é a qualidade do que é íntimo, (…) oferecida por um dado espaço num dado 

ambiente», segundo Baptista Coelho e Branco (1998). A privacidade essencial para o 
desenvolvimento de certas actividades deve satisfazer-se na ligação interna do próprio agregado 
familiar e na ligação da habitação com o exterior. 

Quanto à apropriação de um espaço, está arrolada com o acto de o tornar pessoal, através da 
notação do território por componentes simbólicos, que determinam os espaços com significados 
próprios, expressa Baptista Coelho (1998): «A apropriação tem, assim, a ver com o acto de 
tornar pessoal e “identificar-se com” um dado elemento residencial».127 

  

                                                            
127 Apropriação e satisfação residencial. Revista Sociedade e Território, N.º 25/26, Fev. 1998. 
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3.2 Interpretação das Necessidades em Regras 

A qualidade da habitação é representada por regras que descrevem as características da 
habitação, nomeadamente, nos aspectos relacionados com a segurança, a habitabilidade e o 
conforto. A regra é quantificável e indica-se num catálogo de qualidade. O nível de satisfação 
mínima de uma exigência estabelece o limite abaixo do qual se torna impraticável satisfazer um 
uso Chombart de Lauwe e Fichey-Poitret (1959); Portas (1969). 

A indispensabilidade de regulamentar é tão antiga como a própria actividade de arquitectar. A 
regulamentação de essência prescritiva que expunha à partida as soluções passíveis de 
satisfazerem as exigências estabelecidas, tem-se desenvolvido no sentido de se adoptar uma 
regulamentação de base exigencial que define a qualidade requerida sem distinguir o modo da 
sua satisfação. 

A noção de necessidade funcional e a descrição de necessidades mínimas de habitabilidade 
foram admitidos, em Portugal, na década de sessenta com base nos estudos desenvolvidos no 
LNEC. Até então a regulamentação visava apenas as condições mínimas de segurança, 
higiene/salubridade e de saúde. 

Mais tarde os modelos mínimos de habitabilidade foram progredindo, nomeadamente com o 
avanço de tecnologias aplicadas aos diferentes equipamentos presentes nos edifícios (redes 
prediais, electricidade, sistemas de aquecimento, sistemas de ventilação, entre outros), e a 
chegada de novos materiais de construção que permitiram conceber edifícios mais seguros e 
confortáveis, com soluções de organização espacial, cada vez mais díspares, e adaptadas a 
cada utilizador ou conjunto familiar. 

No princípio do século XX, as construções encontravam-se sujeitas a normas de âmbito genérico 
que abrangiam as técnicas construtivas, as categorias de higiene e de salubridade e a qualidade 
dos materiais a aplicar, bem como aspectos de carácter estético. 

Em 1903 é aprovado o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas, de 14 de 
Fevereiro, onde se descreviam aspectos genéricos relativos à construção de edifícios. Este 
regulamento encontrava-se composto em três capítulos. O capítulo I desenvolvia aspectos 
referentes à salubridade dos terrenos, o capítulo II à salubridade dos prédios e no capítulo III 
definiam-se disposições gerais. No referente à higiene dos edifícios, para além dos 
procedimentos construtivos a atender na execução das várias partes da edificação, eram 
estabelecidas as características dos reservatórios de água/tubos de queda/sifões/tubos de 
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ventilação/latrinas/pias e fossas. Definiam-se ainda as alturas das fachadas/o pé-direito mínimo 
de cada andar, o volume dos quartos de dormir e a grandeza das janelas. 

Em 1918 face à inserção do novo material – o betão armado – surge o primeiro regulamento que 
descreve as normas de cálculo a seguir na construção de edifícios que agregam este material. 

Em 1930 a Câmara Municipal de Lisboa admitiu o Regulamento Geral da Construção Urbana 
para a Cidade de Lisboa (30 de Agosto de 1930), no qual se propunha os materiais de 
construção a aplicar, os desígnios a atender na construção das várias partes constituintes do 
edifício, bem como aspectos referidos com salubridade das construções, designadamente 
iluminação, ventilação, escoamento de esgotos, redes de água e gás, áreas dos 
compartimentos. Regimes especiais contra fogos e aspectos arrolados com a estética dos 
edifícios também eram considerados. 

Em 1932 aparece o Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto que veio mudar a 
desactualizada legislação existente. Neste regulamento estabeleceram-se as regras a seguir em 
projectos de saneamento e na realização das instalações dos prédios urbanos. 

Em 1935 surge o novo Regulamento de Betão Armado. 

Em 1938 foi aceite o Regulamento Geral de Abastecimento de Águas, através do qual se 
constituíam as condições gerais a que deviam satisfazer as canalizações, peças acessórias e 
mecanismos de uso aplicados em sistemas de distribuição de água. 

Em 1951, com a necessidade de se actualizarem as disposições do Decreto-Lei n.º 34 472, de 
31 de Março de 1945, é promulgado o Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, o 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Este regulamento busca ajustar as condições de 
salubridade, estética e segurança das edificações. Define dimensões mínimas arroladas com os 
compartimentos, casas de banho, cozinhas, quartos, corredores, pé-direito mínimo e delibera 
regras de organização espacial (i.e. casa de banho incorporada no perímetro da habitação). 

Em 1958 é divulgado o Regulamento de Segurança em Construções contra Sismos com o 
propósito de acautelar a ruína das construções em resultado de abalos sísmicos, pretendendo 
garantir a seguridade de pessoas e bens. 

Na mudança para a década de sessenta, aparecem dois novos regulamentos, em 1961 o 
Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes e em 1967, o Regulamento de Estrutura de 
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Betão Armado. Ambos são precisos segundo um modelo exigencial ao inverso do que se 
possuía aferido até então. 

Na década de setenta foram promulgadas várias portarias, duas das quais relativas às condições 
mínimas de habitabilidade das edificações, a Portaria n.º 398, de 21 de Julho de 1972 e, já na 
década de oitenta, a Portaria n.º 243, de 17 de Abril de 1984, respeitante às condições mínimas 
de habitabilidade exigíveis em edifícios clandestinos. 

Já na década de noventa foram publicadas três decretos-lei relevantes no que se refere à 
habitação: o Decreto-Lei n.º 64, de 21 de Fevereiro de 1990, que anulava o capítulo III a partir do 
título V do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, 
de 7 de Agosto de 1951, relativo à segurança contra incêndios; o Decreto-Lei n.º 40, de 6 de 
Fevereiro de 1990, alterado pelo Decreto-Lei n.º 118, de 7 de Maio de 1998, alusivo às 
necessidades de conforto térmico e de qualidade do ambiente interior dos edifícios; e o Decreto-
Lei n.º 127, de 22 de Maio de 1997, referente às normas técnicas para a melhoria da 
acessibilidade dos cidadãos com mobilidade condicionada. Este decreto último foi divulgado no 
sentido de dar execução a obrigações publicada no Decreto-Lei n.º 43, de 8 de Fevereiro de 
1982, que alterava vários preceitos do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

  



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    63 

4. CAPÍTULO IV 

EVOLUÇÃO DO TIPO T3 
 

Após um estudo das alterações dos grupos domésticos urbanos em Portugal, mais 
concretamente em Lisboa e da invasão das novas tecnologias ao espaço da habitação nas 
últimas décadas do século XX (Capítulo II), passa-se a observar nesta etapa, o processo 
evolutivo do desenho de espaços habitáveis tipo T3 situados no concelho de Lisboa, sob foco da 
dinâmica e contínua transformação dos diversos grupos usuários. 

Nesta fase, através de um levantamento de fogos T3 lançados no mercado imobiliário lisboeta 
desde a década de trinta até à de quarenta, depois as décadas de cinquenta e sessenta e assim 
sucessivamente até ao final do século XX, observam-se, a partir da análise evolutiva da área útil 
do todo e área útil da cada sub área desses fogos, tendências projectuais e implicações no 
programa arquitectónico dos espaços internos dos fogos. 

 

4.1 Edifícios Construídos nas Décadas de Trinta e Quarenta 
4.1.1 Introdução 

Os edifícios construídos ao longo das décadas de trinta e quarenta sofreram alterações formais e 
construtivas face aos gaioleiros das décadas de dez e vinte, devido essencialmente à introdução 
de um novo material de construção – o betão armado. 

Durante os primeiros anos do século, a edificação esteve dependente das propriedades e 
características oferecidas pelos materiais (i.e., da madeira, da pedra, da areia, do barro e da cal). 
Estes foram sendo utilizados sem grandes alterações e apesar da introdução do ferro e do aço, a 
partir do século XIX, os procedimentos tecnológicos até então aplicados não sofreram grandes 
alterações como refere Appleton (1996): «Só após a entrada do (…) betão (…) é que a prática 

construtiva teve uma revolução, que atingiu a arquitectura (…)». 

Com efeito, a divulgação do betão armado foi determinante para o gradual esquecimento das 
técnicas de construção tradicionais utilizadas durante séculos. Engenheiros e arquitectos, ao 
descobrirem a vocação estruturalista e a capacidade plástica do betão armado, abandonaram 
definitivamente a tradição conservadora «(…) que se mantinha quase imutável há séculos», 
refere Appleton. 
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Embora a utilização do betão armado na construção de edifícios habitacionais surja em Lisboa 
pontualmente na década de vinte, é na década seguinte que se generaliza. De onde se 
destacam (do ponto de vista arquitectónico) as modificações introduzidas no tratamento das 
fachadas, e subtis alterações na organização espacial dos fogos. 

A utilização deste novo material foi acompanhada por estudos técnicos acerca do seu 
comportamento e pela publicação de normas de projecto e de regulamentos de apoio à 
concepção e à execução das novas estruturas. Data de 1918 a publicação do I Regulamento 
Português sobre o Betão Armado (Decreto n.º 4 036, de 28 de Março). «Era simples, baseado na 

regulamentação alemã de 1904 e sobretudo na francesa de 1906», diz Viseu (1993). Na 
sequência deste regulamento foram surgindo alguns estudos destinados à divulgação dos 
processos de cálculo. 
 

Destacam-se Betom Armado, Um Sistema de Cálculo de Construção de Vigas, de J. J. Jorge 

Coutinho, ed. Ferin, 1924 (autor com obras construídas na época e colaborador da revista 

Arquitectura Portuguesa, cerca de 1927, com artigos sobre o uso do betão); e Betão Armado, de 

Delfim de Oliveira Ferreira, 1928).  

José Manuel Fernandes, Arquitectura Modernista em Lisboa, 1925-1940 
 

Mais tarde, em 1935, publica-se o II Regulamento sobre Betão Armado (Decreto n.º 25 948, de 
16 de Outubro de 1935). «Baseia-se nos regulamentos dos Estados Unidos de 1924, no Alemão 

de 1932 (…) no Belga de 1929, no Italiano de 1932 e noutros»128, completa Viseu (1993). 

O betão armado era um material sobre o qual não existia experiência acumulada no que 
concerne às suas propriedades e comportamentos em uso, ao contrário dos materiais 
tradicionais consagrados por séculos de experiência e, como tal, nunca sujeitos a normas ou 
regulamentação. 

 

4.1.2 Caracterização Física - Espacial 
4.1.2.1 Inserção Urbana dos Fogos Seleccionados 

Em 1918 é institucionalizada a habitação promovida pelo Estado. «Apareceram vários projectos 

de bairros sociais, tais como o Arco do Cego ou a Ajuda - Boa Hora. [Esses projectos não saíram 

                                                            
128 História do Betão Armado em Portugal. Lisboa: Regulamento Principais - Associação Técnica da Indústria do 
Cimento, 1993. 
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do papel até à década de 30.] O Estado Novo promoveu a construção de bairros em grande 

escala destinados às classes baixa e média-baixa. Não seriam porém bairros sociais, mas sim 

bairros de casas económicas, como Salazar gostava que fossem tratados».129 

Em 1926, a Câmara Municipal iniciou o «(…) estudo de bairros operários que mais tarde (…)», 
em 1928, «(…) se veio a reflectir no projecto dos Novos Bairros», expressa Vicente Baptista 
(1999). O bairro do Alvito (Ficha 30.37.00) foi um dos primeiros a ser erguido. Projectado por 
Paulino Montez e construído em 1937, onde o autor procurou «(…) recuperar traços da 

arquitectura vernacular».130 Privilegiando a habitação unifamiliar, adoptando-a a soluções de 
moradia geminada com pequeno jardim na frente e quintal nas traseiras, distribuídas ao longo de 
uma estrutura radial concêntrica com impasses. 

Em 1938, Duarte Pacheco toma posse como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e marca 
o início de uma nova época em termos de gestão urbana. «Nesta altura, uma nova geração de 

arquitectos passa a integrar os serviços técnicos do gabinete de urbanismo da Câmara Municipal 

de Lisboa».131 Entre eles destaca-se o autor do plano do Bairro do Areeiro, o arquitecto Faria da 
Costa. Encarregue da concepção da Praça do Areeiro (Ficha 30.38.00) esteve o arquitecto Luís 
Cristino da Silva. Erigida entre 1938 e 1949 com um de desenho austero, clássico, «(…) 
procurando a perenidade num padrão tradicionalista de estilização seiscentista, no sentido de se 

obter (…)», tanto na praça com nos edifícios, que a alinham «(…) características monumentais e 

nacionalistas».132 

Em simultâneo com a Praça do Areeiro, a freguesia de Campolide sofria algumas modificações; 
um conjunto de sete edifícios de rendimento projectados por Vasco Lacerda Marquez edificado 
entre 1938 e 1940. (Ficha 30.38.000). Em sistema esquerdo/direito; com habitação desde do 
rés-do-chão até ao sexto piso, definindo um plano de fachada continuado a partir do primeiro 
piso até aos cinco seguintes. Este conjunto habitacional evidencia-se, quer pela composição da 
fachada principal, quer por um conjunto de pormenores onde se destaca o desenho da porta 

                                                            
129 Luís Vicente Baptista, Cidade e Habitação Social. O Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em 
Lisboa. Oeiras: Celta Ed., 1999. 
 
130 Margarida Sousa Lobo (texto), in Guia de Arquitectura. Lisboa 94. Lisboa: AAP; Sociedade Lisboa 94 e FAUTL, 
1994. 
 
131 Margarida Sousa Lobo, Plano de Urbanização à Época de Duarte Pacheco. Porto: FAUP, 1995. 

132 Michel Toussaint (texto), in Guia de Arquitectura. Lisboa 94. Lisboa: AAP; Sociedade Lisboa 94 e FAUTL, 1994. 
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principal em ferro, «(…) mostrando o sucesso da aproximação modernista a este tipo 

arquitectónico tão lisboeta».133  

No ano seguinte, em 1939, na freguesia de Santo Condestável, nascia outro quarteirão de 
edifícios de rendimento, mas de autoria de outro arquitecto da época, Raul Rodrigues Lima. São 
diversos os exemplos representativos do chamado estilo «Estado Novo».134 Situado na rua 
Almeida e Sousa (Ficha 30.39.00) com intersecção com as ruas Sampaio Bruno e Coelho da 
Rocha, o conjunto prima pelo tradicionalismo da época. 

Já na década de quarenta, mas noutro ponto da cidade, crescia a edificação na área das 
Avenidas Novas. Um conjunto de edifícios construídos por iniciativa privada traduz uma 
arquitectura de regime, com elementos nacionalistas enquadrados numa linguagem moderna. 
Nele trabalharam diversos arquitectos portugueses na procura de uma linguagem arquitectónica 
nacionalista e mais conforme com um regime político conservador. A quantidade de exemplos 
permitiria fazer uma selecção alargada. Inversamente, optou-se por escolher apenas três. Dois 
na avenida António Augusto de Aguiar, números 9 e 19. Sendo que o primeiro é de autoria de 
Miguel Jacobetty Rosa (Ficha 40.42.00) e o segundo de Cassiano Branco (Ficha 40.46.00). 

Do outro lado do quarteirão, na avenida Sidónio Pais, um edifício edificado também no estilo 
«Estado Novo», de aspecto sólido, com um torreão de entrada que se eleva mais um piso que o 
restante edifício, sendo rematado por pináculos e telhado com grande inclinação. Um projecto de 
arquitectura de António Veloso dos Reis Camelo (Ficha 40.45.00). 

Porém, a zona do Areeiro continuava a desenvolver-se. Edifícios de habitação de diversos 
arquitectos com obra relevante na época, entre eles, Alberto Pessoa, Raul Chorão Ramalho, 
José Bastos e Lucínio Cruz (Ficha 40.47.00) na avenida Paris. 

Em conjunto com as Avenidas Novas, o Areeiro projectava uma imagem de «(…) protótipo de 

uma (…) arquitectura oficial do Estado Novo», declara Fernandes (1991).  

 

 

 

                                                            
133 José Manuel Fernandes, Arquitectura Modernista em Lisboa, 1925 - 1940. Lisboa: Câmara Municipal, 1991. 
 
134 José Manuel Fernandes, Arquitecturas do Estado Novo/Português Suave. Lisboa: Instituto Português do 
Património Arquitectónico, 2003. 
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4.1.2.3 Espaços Existentes 

Num universo de dezoito fogos, registou-se, para além dos quartos, instalações sanitárias, 
cozinha e despensa, a existência dos seguintes compartimentos: sala de jantar, sala de estar, 
sala comum (estar + jantar), escritório, saleta, costura, quarto de vestir, instalação sanitária da 
empregada, quarto da empregada, copa, arrumos, latrina, área de serviço destinada a espaço de 
lavagens e engomar roupa e espaço de costura. 

No respeitante à organização interior do espaço habitacional, observa-se no transitar da década 
de trinta (Ficha 30.38.001) para quarenta (Ficha 40.46.01) uma reorganização espacial; começa 
a surgir uma separação nítida entre os espaços privados, sociais e de serviços. 

Existe geralmente, excepto nos bairros económicos (Ficha 30.37.01), duas entradas distintas: 
social (utentes e visitas) e de serviço (empregadas e fornecimentos) (Ficha 40.47.01). 

Tal como as entradas, também nas instalações sanitárias, observa-se nos fogos (Ficha 
30.38.001 e Ficha 30.39.01) a uma divisão de utilizações, ou seja, a empregada não utiliza a 
instalação sanitária dos senhores; tem apenas acesso à latrina que se localiza exterior ao fogo, 
reservada à área de serviço (Ficha 30.39.01). Ainda referentes às instalações sanitárias, na 
década de quarenta, os utentes passaram a ter acesso usualmente a duas instalações, sendo 
por vezes uma delas apenas um lavabo social (Ficha 40.45.01). 

A destacar, o espaço destinado à área de serviço, que incluía a lavagem e engomagem de 
roupa, donde se destaca o tanque como elemento habitual no projecto de arquitectura (Ficha 
30.39.01). 

Referente ainda à distribuição interna dos fogos depara-se por parte dos autores um 
consentimento de alteração. Exemplo disso é o quarteirão, projectado por Raul Rodrigues Lima 
em Santo Condestável. «(…) Na elaboração das plantas previ o caso de, sendo desejo dos 

inquilinos destinar a sala de meza ou quarto de casal qualquer das dependências que dão sobre 

o grande pateo ou sobre a rua principal (…)».136 

No final de década de trinta, aparece nos fogos estudados o quarto pessoal da empregada com 
instalação sanitária privada e completa (Ficha 30.38.01). 

                                                            
136 Memória Descritiva do edifício no conjunto na rua Almeida e Sousa, 57 a 57A (1939-1941), de autoria do 
arquitecto Raul Rodrigues Lima. CML/AM, Processo de Obra n.º 53099. 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    69 

Estes espaços não se inserem em todos os fogos analisados e se há alguns que são mais 
amplos em termos de ocupação da área útil, como é o caso dos três quartos com 41,1 m2, da 
sala de estar com 22,2 m2, da sala de jantar com 20,6 m2 ou do escritório com 17,6 m2, outros há 
que são menos amplos, designadamente, o quatro da empregada com 9,7 m2, a copa com 4,5 
m2, a despensa com 2,0 m2 ou os arrumos com 1,6 m2, entre outros, como se demonstra no 
Quadro 4 seguinte: 

 

     Entre 1930-1940  Compartimentos   Valor de  Funções Domésticas 
   Previstos    Referência (m2) Associadas 

     Espaços sociais Sala de estar 22,2  estar/receber 

Sala de jantar 20,6  comer/refeições 

Saleta 17,4  estar/receber 

Sala comum (estar + jantar) 15,0  estar/receber/comer/refeições 

Escritório 17,6  estudar/trabalhar/estar/receber 

     Espaços privados Três quartos 41,1  dormir - estudar/trabalho 

Quarto de vestir   9,3  vestir 

Instalações sanitárias   8,9  higiene pessoal 

 Quarto da empregada   9,7  dormir/trabalhar 

Instalação sanitária da empregada   2,0  higiene pessoal 

 Copa   4,5  comer 

Despensa   2,0  arrumação 

     Espaços de serviços Arrumos      1,6  arrumação 

 Latrina   1,0  higiene pessoal 

 Área de serviço   5,9  lavagem/engomar roupa 

Cozinha 13,9  preparar refeições 

Costura   9,3  costura 

Quadro 4 – Síntese das áreas de cada segmento e as suas funções das décadas de trinta e de 
quarenta 

 

Os compartimentos observados na década de trinta não são totalmente os mesmos da década 
de quarenta. No transitar de décadas registou-se, nos fogos analisados uma evolução no sentido 
da introdução de novos espaços (saleta) e da anulação de outros (latrina).  

Evidência, sobretudo, para os compartimentos: quarto da empregada e a respectiva instalação 
sanitária. Enquanto no princípio da década de trinta, apenas dois dos quartos fogos registaram 
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ter quarto de empregada, na década seguinte este espaço começa a ser implementado numa 
grande maioria das habitações. Quanto à instalação sanitária da empregada, observou-se uma 
evolução composta: apenas por uma latrina na década de trinta, porém na década de quarenta a 
latrina deu lugar a uma instalação sanitária completa.  

Tal como a instalação sanitária, também a saleta conquistou espaço. Evidencia-se sobretudo na 
década de quarenta, como espaço reservado à dona de casa. 

Mas enquanto alguns espaços passaram a integrar um maior espaço na habitação, outros houve 
que diminuíram a sua ocupação, ou simplesmente desapareceram. Como exemplo, destaca-se o 
quarto de vestir, que segundo a análise desaparece no atravessar dos anos trinta para os 
quarenta. 

Quanto à ocupação dos três quartos, registou-se um aumento, isto é, os compartimentos 
adquiriram área com o passar da década. 

 

4.1.2.3.1 Espaços de Circulação 

No respeitante à circulação interna dos fogos da década de trinta e quarenta, observaram-se as 
seguintes configurações (Figura 4): 

 

Linear com vestíbulo principal e sem   Em L com vestíbulo principal 

 

 

 
 

Em serpentina e L     Em L 

 

 

 

 
 

Vestíbulo principal   Antecâmara  Corredor 

Figura 4 – Tipos de conjunção das décadas de trinta e de quarenta  
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Fase aos casos observados, deparamos que em termos de configuração da circulação, existiam 
três tipologias predominantes, que eram na generalidade reforçadas pelo vestíbulo ou pela 
antecâmara, ou ambos; existindo, principalmente na década de trinta, uma correspondência 
entre a configuração de corredor e a configuração em planta do edifício: 

CONFIGURAÇÃO DA PLANTA  TIPOLOGIA DE CORREDOR 

Rabo-de-bacalhau   Serpentina 

Forma rectangular compacta  Linear 

Em gaveto    Em L 
 

Em termos de áreas de circulação, o corredor era o que ganhava mais, com um valor de 
referência 14,9 m2 para 8,1 m2 de antecâmara e 6,1 m2 de vestíbulo. 

 

4.1.2.3.2 Espaços Sociais 

No respeitante às áreas sociais apresenta-se seguidamente o Quadro 5 com os valores mínimos 
e máximos de cada espaço. 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Sala de estar 10,1    29,9 

     Sala de jantar 12,9    30,9 

     Sala comum (estar + jantar) 11,0    24,2 

     Escritório 10,7    25,8 

     Saleta   6,6    17,4 

     Corredor   4,4    27,8 

     Vestíbulo   3,1      9,5 

     Antecâmara   4,2    11,9 

Quadro 5 – Espaços sociais: áreas mínimas e máximas das décadas de trinta e de quarenta 

 

Comparando as áreas contabilizadas, conclui-se que os espaços sociais concentram as áreas 
maiores, designadamente ao nível da sala de estar, sala jantar ou sala comum (estar + jantar), 
escritório e corredor. 
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4.1.2.3.3 Espaços Privados 

O Quadro 6 diz respeito às áreas privadas (mínimos e máximos) de cada espaço. 

 
     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto 7,5    22,5 

     Quarto de vestir 9,3    11,8 

     Instalação sanitária 1,8    10,3 

Quadro 6 – Espaços privados: áreas mínimas e máximas das décadas de trinta e de quarenta 
 

Nos espaços privados, foi ao nível do quarto onde se observaram as áreas mais significativas, 
sobretudo no valor máximo: 22,5 m2; com uma ocupação total (três quartos) de 42,2 m2 numa 
área útil de fogo de 153,8 m2. 

 

4.1.2.3.4 Espaços de Serviços 

No respeitante às áreas de serviço, apresenta-se seguidamente o Quadro 7: 

 
     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto da empregada 5,7    12,1 

     Instalação sanitária da empregada 2,7      5,3 

     Copa 2,2      4,5 

     Arrumos 0,8      3,9 

     Despensa 0,5      3,3 

     Latrina 1,0      1,5 

     Área de serviço 2,3    12,0 

     Costura 6,2    10,9 

     Cozinha 7,6    20,5 

Quadro 7 – Espaço de serviços: áreas mínimas e máximas das décadas de trinta e de quarenta 
 

Nos serviços, registou-se a cozinha, o quarto da empregada e a área de serviço como os 
espaços que mais ocupação detinha no sector. Destaque também para a reduzida área ocupada 
pela latrina: 0,5 cm2.  
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4.1.2.4 Análise Funcional dos Fogos 

Um aspecto característico dos espaços habitacionais, sobretudo dos anos trinta, prende-se com 
o facto de não existir uma separação definida entre espaços sociais, espaços privados e 
espaços de serviços. 

Verifica-se que nas traseiras, coexistem normalmente áreas de serviço e um espaço social, a 
sala de jantar (Figura 5 e Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de fogo da década de trinta  Planta de fogo da década de quarenta                    
R. Marquês de Subserra, 9 (1938-1940)  Av. António Augusto de Aguiar, 9 a 9B (1942-1943) 

 Serviços  Social  Privado  Circulação   Acessos  

Figura 5 / Figura 6 – Relação entre espaços sociais, privados, serviços e acessos das décadas 
de trinta e de quarenta 

 

Na zona intermédia da planta localizam-se, em regra, espaços privados e de serviços e junto à 
fachada principal, observaram-se conjunções entre espaços sociais e privados. Com apoio à 
identificação da inserção em planta dos vários compartimentos, fez-se uma análise tendo em 
conta a origem da iluminação natural de cada um deles. 

Definiram-se os espaços iluminados através da fachada principal, fachada tardoz e secção 
intermédia. Por meio destas referências, foi possível definir qual a posição em planta mais 
comum associada a cada um dos compartimentos. 
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4.2 Edifícios Construídos nas Décadas de Cinquenta e Sessenta 
4.2.1 Introdução 

Se o betão armado, o aço e o vidro estiveram na base do progresso da arquitectura habitacional, 
a materialização dos mesmos só se pode verificar quando evoluiu a estrutura social. 

Reconhecido pelos serviços do Estado a necessidade de actualizar as disposições do Decreto-
Lei em vigor (Decreto-Lei n.º 34 472, de 31 de Março de 1945); aprova a 7 de Agosto de 1951 o 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (Decreto-Lei n.º 38 382). 

A ele, cabia a regulamentação de todas «(…) as diferentes espécies de edificações», incluindo a 
habitação; 
 

(…) salvaguardando os interesses da colectividade, impondo respeito pela vida e haveres da 

população e pelas condições estéticas do ambiente local, criando novos motivos de beleza e 

preservando ou aperfeiçoando os já existentes, tudo de modo a tornar a vida da população mais 

sadia e agradável e a dar aos núcleos urbanos e rurais um desenvolvimento correcto, harmonioso 

e progressivo.  

Regulamento Geral das Edificações Urbanas  
 

A grande inovação constituía na fixação de áreas mínimas dos compartimentos, espessuras de 
paredes, secções, distâncias, pés-direitos… Estabelecia-se, assim, os limites mínimos ou 
máximos, conforme os casos. 

O Regulamento impunha também requisitos necessários para uma conveniente insolação e 
iluminação das dependências de habitação; isolamento contra frio e calor excessivos; protecção 
contra ruídos incómodos; defesa das condições de vida na intimidade; possibilidades de 
execução de tarefas domésticas ou profissionais sem excesso de fadiga física e mental; 
salubridade da edificação e dos espaços livres adjacentes; criação de ambientes internos e 
externos acolhedores; protecção contra risco de incêndio e deterioração provocada pelos 
agentes naturais. 

Ou seja, nas «(…) décadas de cinquenta e sessenta abriram-se as portas a um novo tipo de 

arquitectura: função, disciplina, regra», refere Appleton (1996). Porém, o regulamento ao longo 
das duas décadas sofreria variadas modificações. Nesta ambiência de regras cabia aos 
arquitectos e não só, resolver as distintas necessidades da habitação.  
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4.2.2 Caracterização Física - Espacial 
4.2.2.1 Inserção Urbana dos Fogos Seleccionados 

Nas décadas de cinquenta e sessenta, Lisboa cresce através de dois ciclos urbanísticos cuja 
realização se prolongou no tempo. O primeiro realizado na sequência do plano De Gröer, por 
iniciativa camarária, é o Plano da zona a Sul da avenida Alferes Malheiro, actual avenida do 
Brasil, ou Plano do sítio de Alvalade, de autoria de Faria Costa.  

O Plano, de 1945 «(…) abrangia uma área de 230 hectares, para 45 000 habitantes»137, 
segundo Pedro Costa (2002). Integrava-se na malha geral da cidade através da rede viária, 
sendo a zona atravessada no sentido leste - oeste, por uma das grandes artérias circulares da 
rede geral do Plano Geral de Urbanização (actual avenida dos Estados Unidos da América. 

O espaço foi estruturado por uma rede de arruamentos principais: avenidas dos Estados Unidos 
da América, de Roma e a da Igreja, que o unem com os arruamentos limítrofes: avenida do 
Aeroporto e Campo Grande, e zonas envolventes. Dividindo-se em oito células habitacionais. A 
habitação distribuía-se por várias tipologias, pluri e unifamiliares, de cérceas baixas.  

Os projectos de arquitectura habitacional neste Plano têm variantes de qualidade. «Os 

arquitectos procuraram racionalizar a habitação e controlar os custos, através do funcionalismo 

na distribuição dos espaços e adaptação de modernos processos construtivos».138 
Esteticamente há uma tentativa de utilização de formas simples e de um equilíbrio de fachadas. 

São diversos os exemplos conhecidos, com especial destaque: o conjunto habitacional do Bairro 
das Estacas dos arquitectos Ruy Jervis D`Athouguia e Sebastião Formosinho Sanchez (Ficha 
50.50.00) e o conjunto dos arquitectos Manuel Laginha, Pedro Cid e João Vasconcelos Esteves 
na avenida dos Estados Unidos da América (Ficha 50.55.00) ou o agregado de blocos modernos 
em que Jorge Segurado transformou a avenida do Brasil (Ficha 50.58.00). 

O segundo ciclo urbanístico reporta-se ao Plano dos Olivais Norte (1955/58) e ao Plano dos 
Olivais Sul (1960). Decorridos sob o pensamento urbanístico europeu - a Carta de Atenas, 
manifesto do Movimento Moderno que marcou também o tecido urbano e habitacional de Lisboa. 

É banida a rua - corredor tradicional e as vias assumem uma exclusiva função de circulação com 
separação de veículos e peões; i.e. passa a ser substituída a tradicional rua formada por 

                                                            
137 Bairros de Alvalade. Lisboa: Horizonte, 2002. 
 
138 Ana Tostões (texto), O Bairro de Alvalade. In O Livro de Lisboa. De Irisalva Moita, Lisboa: Horizonte, 1994. 
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edifícios alinhados, praças, largos, pela implantação em zonas verdes de edifícios isolados, – 
torres e blocos. Nos Olivais, os edifícios na rua General Silva Freire: três torres de autoria de 
Nuno Teotónio Pereira e António Pinto de Freitas e colaboração de Nuno Portas (Ficha 
50.59.00) e os «(…) quatro edifícios “corbusianos” (…)»139, de autoria de Artur Pires Martins e 
Cândido Palma de Melo (Ficha 60.60.00), são exemplo disso.  

Os Olivais Sul mantiveram, de uma forma genérica, os mesmos princípios. A sua dimensão 
permitiu contudo tornar mais clara a estrutura celular que esteve na base dos dois planos; i.e. 
«(…) se nos Olivais Norte estavam previstos cerca de 2 500 fogos e 10 000 habitantes em 

quatro categorias de habitação, nos Olivais Sul representavam um projecto maior com 8 000 

fogos a distribuir por uma população de 38 250 habitantes»140, explica Reis Machado (1968).  

O tecido urbano organizava-se segundo unidades de células (edifícios implantados em pequenos 
conjuntos arquitectónicos) e servidas por um sistema de vias motorizadas. Ensaiava-se assim a 
integração dos edifícios em relação às ruas e às praças. 

Na sequência deste ambiente, pode-se notar que nos Olivais Sul a influência da revisão crítica 
do Movimento Moderno com o uso de linguagens de relação histórica ou espaços de vontade 
convivial e até de diferenciação, se manifesta em diferentes modelos. Exemplos disso mesmo 
são as três torres na avenida da cidade de Luanda de autoria de Manuel Taínha (Ficha 
60.61.00). O conjunto de tom vermelho escuro apresenta uma expressão maciça e tectónica. E 
para isso muito contribui a sua forma de se agarrar ao solo e, principalmente, a sombra no 
interior de grandes vazios criados na massa dos edifícios (as loggias). É evidente o sentido 
colectivo ambicionado pelo projecto com a introdução das varandas – as loggias da arquitectura 
mediterrânea e também dos edifícios do mestre vienense Adolf Loos – partilhadas pelos vários 
fogos. 

A grande extensão dos Olivais permitiu distintos edifícios e conjuntos habitacionais, que se 
distinguem pelas suas qualidades. É caso do conjunto projectado na rua Eng. Rodrigues de 
Carvalho pelos arquitectos José Pacheco e Raul Ceregeiro (Ficha 60.66.00); ou o conjunto 
habitacional na rua Cidade da Beira realizado pela equipa de arquitectos Vasco Croft, Justino de 
Morais, Joaquim Cadima e João Matoso (Ficha 60.67.00), revelam opções que dão «(…) 

                                                            
139 Revista Arquitectura, N.º 91, Jan./Fev. 1966, Ordem dos Arquitectos - Centro de Documentação. 
 
140 Olivais Sul: características numéricas. Boletim GTH, N.º 14, 1968. 
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4.2.2.3 Espaços Existentes 

Num universo de quinze fogos, observou-se, para além dos quartos, instalações sanitárias, 
cozinha e despensa, a existência dos seguintes compartimentos: sala de jantar, sala de estar, 
sala comum (estar + jantar), escritório, instalação sanitária da empregada, quarto da empregada, 
copa, arrumos e área de serviço destinada a espaço de lavagens e engomar roupa. 

Porém, a sala de jantar e a sala de estar começam a desaparecer, acabando os projectistas por 
optar por uma única, a sala comum (estar + jantar). Referente a isso, Nuno Teotónio Pereira, 
António Pinto de Freitas e Nuno Portas mencionavam na Memória Descritiva: «A correcta 

utilização deste tipo de casa, pede, (…) famílias que utilizem a sala comum, quer para receber, 

quer para a vida de famílias, inclusivamente para comer (…)» (Ficha 50.59.01).142 

E tal como as salas, também o escritório, o quarto da empregada e as entradas diferenciadas 
(sociais e de serviço) começam a desaparecer do projecto habitacional. Em compensação, o 
espaço da cozinha evidencia-se no projecto, «(…) criação de uma cozinha com espaço para 

preparação de refeições, tratamento de roupas e refeições correntes, colocada no eixo da vida 

doméstica (…)» (Ficha 60.66.01).143 

Destaca-se, nos fogos observados o desaparecimento do quarto pessoal da empregada e a sua 
respectiva instalação sanitária, nos fins da década de cinquenta; dando lugar a uma segunda 
instalação sanitária para uso dos utentes e das visitas. 

O objectivo central em cinquenta e sessenta passava por sintetizar ao mínimo as áreas 
habitacionais, por influência da Arquitectura Moderna (Ficha 50.50.01 e Ficha 60.61.01). 

Máximas como: «menos é mais» (frase associada a Mies Van der Rohe) e a forma segue a 

função («form follows function», do arquitecto protomoderno Louis Sullivan, também traduzida 
como forma é função) eram as epígrafes seguidas pelos arquitectos portugueses:  
 

 (…) A habitação divide-se em duas zonas: 

-zona de trabalho doméstico e estar, onde a família permanece mais tempo durante o dia e onde a 

dona de casa desenvolve as suas actividades; 

                                                            
142 Memória Descritiva do edifício no conjunto na rua General Silva Freire, 55 a 55A (1959-1965), de autoria dos 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira, António Pinto de Freitas e Nuno Portas. CML/AM, Processo de Obra n.º 39793. 
 
143 Memória Descritiva do edifício no conjunto na rua Duarte Lopes, Lote 29 (1966-1968), de autoria dos arquitectos 
José Pacheco e Raul Ceregeiro. CML/DMH, Processo de Obra n.º 2158. 
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-zona íntima onde se situam os quartos de dormir (…).  

Vasco Croft Moura, Justino Morais, Joaquim Cadima e João Matoso, Memória Descritiva 144 

 

Com efeito, registou-se uma ligeira diminuição de área útil dos compartimentos face às décadas 
anteriores, como se demonstra no seguinte Quadro 8. 

 

     Entre 1950-1960  Compartimentos   Valor de  Funções Domésticas 
   Previstos    Referência (m2) Associadas 

     Espaços sociais Sala de estar 21,5  estar/receber 

 Sala de jantar 16,0  comer/refeições  

  Sala comum (estar + jantar) 31,9  estar/receber/comer/refeições 

Escritório                                                14,5 estudar/trabalhar/estar/receber 

     Espaços privados Três quartos 36,3  dormir - estudar/trabalho 

Instalações sanitárias   4,1  higiene pessoal 

Quarto da empregada   7,9  dormir/trabalhar 

Instalação sanitária da empregada   2,4  higiene pessoal 

Copa   8,7  comer 

     Espaços de serviços Arrumos      1,3  arrumação 

Despensa   1,1  arrumação 

Área de serviço   4,5  lavagem/engomar roupa 

Cozinha   8,5  preparar refeições 

Kitchenette   7,5  preparar refeições 

Quadro 8 – Síntese das áreas de cada segmento e as suas funções das décadas de cinquenta e 
de sessenta 

 

Observou-se, nos anos cinquenta e sessenta a anulação de alguns espaços dos períodos 
anteriores (década de trinta e quarenta), nomeadamente: a saleta, o quarto de vestir, a sala de 
costura e a latrina. Em contrapartida, aparecia, ainda que pouco, a kitchenette145 (Ficha 50.59.01 
e Ficha 60.67.01). 

                                                            
144 Conjunto na rua Cidade da Beira, Lote 90 (1967-1969), Processo de Obra n.º 55144. 
 
145 Tipologia onde o espaço da cozinha se relaciona física e visualmente com o espaço da sala comum (estar + 
jantar). 
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Estabelecendo uma análise comparativa em relação ao período anterior, ao nível de áreas dos 
compartimentos, registou-se uma diminuição, tanto na sala de estar como na sala de jantar. 
Como consequência desse facto, a sala comum (estar + jantar) ganhava terreno. 

 

4.2.2.3.1 Espaços de Circulação 

No respeitante à circulação interna, destacam-se as seguintes tipologias (Figura 13): 

 

Linear com vestíbulo principal e linear com vestíbulo principal e antecâmara – ligação indirecta 

 

 

 

 

Corredor linear                           Corredor linear e em L               Corredor serpentina 
com vestíbulo principal e antecâmara         com vestíbulo principal 

 

 

 

 

 

 Vestíbulo principal   Antecâmara  Corredor 

Figura 13 – Tipos de conjunção das décadas de cinquenta e de sessenta 
 

Pela síntese apresentada, conclui-se que nas décadas de cinquenta e sessenta, tal como nos 
anos trinta e quarenta, existiam as mesmas tipologias de espaços de circulação; a diferença 
passa apenas pela articulação dos espaços de forma indirecta, ou seja, a ligação entre o 
vestíbulo e o corredor ou a antecâmara passou a ser pela sala comum. Uma homogeneização 
relativamente às distâncias percorridas entre as várias áreas do fogo e o vestíbulo. 

Em termos de áreas, e apesar da acentuada perda de todos os espaços de circulação, o 
corredor continuava ganhar, em comparação às épocas anteriores. 
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4.2.2.3.3 Espaços Privados 

No respeitante às áreas privadas, apresenta-se o Quadro 10 com os valores mínimos e 
máximos de cada área. 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto 7,0 17,7 

     Instalação sanitária 0,6   5,8 

Quadro 10 – Espaços privados: áreas mínimas e máximas das décadas de cinquenta e de 
sessenta 

 

Em ambos os compartimentos, observou-se uma diminuição acentuada. Referente ao quarto, 
observou-se, na mudança da década de trinta e quarenta para os anos cinquenta e sessenta, a 
perda de 0,5 cm2 no mínimo e de 4,9 m2 no máximo. Enquanto a instalação sanitária, reduziu 1,1 
m2 no mínimo e 4,6 m2 no máximo. 

Porém, o espaço reservado na totalidade aos três quartos continuava a deter a maior parte da 
área útil do fogo, com 36,3 m2 de área ocupada (quartos) numa área útil de 106,5 m2 (fogo). 

 

4.2.2.3.4 Espaços de Serviços 

No respeitante às áreas de serviço, apresenta-se seguidamente o Quadro 11 com os valores 
mínimos e máximos de cada espaço. 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto da empregada 7,8   8,0 

     Instalação sanitária da empregada 2,0   2,6 

    Copa 3,0   8,7 

    Arrumos 0,2   1,9 

    Despensa 0,6   1,7 

    Área de serviço 1,78   8,0 

    Cozinha 6,4 11,7 

    Kitchenette 2,0   2,6 

Quadro 11 – Espaços de serviços: áreas mínimas e máximas das décadas de cinquenta e de 
sessenta 
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Ao nível dos espaços de serviços, verificou-se uma diminuição bastante significativa de fogos 
com quarto da empregada e a sua respectiva instalação sanitária. Dos oito fogos observados, 
apenas três continham estes compartimentos. 

Neste período, a par de alguns espaços que se foram impondo nos programas habitacionais, 
outros diminuíram de importância, como foi o caso da copa, apenas observado em um por cento 
dos fogos. 

Em relação à cozinha comutada para kitchenette – observado apenas em dois casos (Ficha 
50.59.01 e Ficha 60.67.01); teve como efeito uma ligeira diminuição, ou seja, a área da cozinha 
abrangia 8,5 m2 enquanto a kitchenette ocupava apenas 7,5 m2 de espaço.  

De um modo geral, as áreas dos compartimentos diminuíram, à excepção da sala comum (estar 
+ jantar) e da sala de estar. 

Quanto ao espaço da sala de jantar aumentou de área no valor mínimo de 12,9 m2 nas décadas 
anteriores para 15,8 m2 nos anos cinquenta e sessenta. Mas diminuiu no valor máximo de 30,9 
m2 para 16,2 m2. A copa também teve um ligeiro aumento no valor máximo; embora se tenha 
observado a diminuição deste compartimento nos fogos. 
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No respeitante à localização de cada compartimento em planta, foi efectuada uma análise, tal 
como nas décadas anteriores, tendo em conta as divisões iluminadas naturalmente e os que não 
são. Este último grupo abrange os espaços que se localizam no interior da habitação, ou seja, 
numa zona intermédia da planta. Os que são iluminados naturalmente localizam-se junto à 
fachada principal e à fachada tardoz. 

Da análise concluiu-se que, em regra, estão associadas à fachada principal, à secção interior e à 
fachada tardoz, os seguintes espaços (Figura 19): 

 

 

Fachada principal   

 

Secção intermédia 

 

 

Fachada tardoz 

 

Figura 19 – Espaços habitualmente colocados junto à fachada principal, à secção intermédia e à 
fachada tardoz das décadas de cinquenta e de sessenta 

 

  

Sala de estar, sala de jantar, sala comum (estar + jantar), 
escritório e quartos. 

Quarto da empregada, área de serviço e cozinha. 

Circulações, instalação sanitária da empregada, copa, arrumos, 
despensa, instalações sanitárias e kitchenette. 
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4.3 Edifícios Construídos nas Décadas de Setenta e Oitenta 
4.3.1 Introdução 

Nos anos setenta, e com auge na década de oitenta, acontece uma arquitectura pós-moderna, 
com o objectivo de estabelecer a crítica à arquitectura moderna. Alguns elementos utilizados nos 
projectos desta época fizeram do pós-modernismo um estilo reconhecível; responsáveis pela 
criação da imagem estereotipada e caricatural do movimento. «O uso irónico exagerado de 

referências históricas, a repetição sem critério do uso do frontão como elemento de coroação do 

prédio, ou a explosão de cores, são alguns desses elementos. (…) Estes traços foram 

compreendidos como um estilo a ser repetido e não como crítica à austeridade sisuda do 

chamado “modernismo”».146 

Em termos de legislação, nas décadas de setenta e oitenta foram publicados múltiplas portarias, 
das quais muitas referentes às condições mínimas de habitabilidade das edificações às 
condições exigíveis em edifícios clandestinos, que imperavam nos subúrbios da capital. Como 
solução, o Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa promoveu diversas 
obras de arquitectura de habitação – o que levou a um sem número de edifícios, muitos deles de 
grande qualidade, tanto construtiva como estética, mesmo em edifícios de custos controlados. 
Obras emblemáticas, como o Bairro Portugal Novo, de Manuel Vicente ou a Pantera Cor-de-
Rosa, de Gonçalo Byrne e António Reis Cabrita, mostram a introdução de novos discursos 
reflexivos sobre a habitação, mormente no que respeita à dicotomia funcionalidade/estética. 

 

4.3.2 Caracterização Física - Espacial 
4.3.2.1 Inserção Urbana dos Fogos Seleccionados 

Nos anos setenta Lisboa crescia, sobretudo, na zona de Chelas, uma das zonas mais 
acidentadas da cidade. «A existência de vales acentuados e do caminho-de-ferro que a 

separavam do resto da cidade contribuíram para que se mantivesse, até à década de sessenta, 

livre da ocupação edificada».147 O Plano de Chelas seguiu-se ao de Olivais Sul e aproveitou a 
experiência resultante dos primeiros anos de funcionamento deste. Assim, os seus autores «(…) 
optaram por uma estrutura linear, pela continuidade das massas edificadas e pela concentração 

                                                            
146 Ana Tostões, Annette Beckere Wilfried Wang, A Arquitectura do Século XX: Portugal. (catálogo) München, 
Portugal - Frankfurt, Lisboa/Deutsches Architektur-Museum, Frankfurt am Main/Prestel-Verlag, 1997. 

147 Francisco Silva Dias, Utopias e Realidades para os Vales de Chelas. Boletim Lisboa Urbanismo, N.º 9, 2000. 
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das zonas verdes mais de acordo com a estrutura tradicional dos aglomerados do sul do país», 
completa Silva Dias (2000). 

O elemento fundamental da estrutura urbana de Chelas foi o conjunto das chamadas faixas de 

vida urbana, zonas lineares cuja criação se fundamentava em três princípios. 

I. Agrupar as actividades geradoras de vida urbana; 
II. Estabelecer um paralelismo estreito entre essas actividades e as zonas de habitação; 
III. Recuperar a rua de peões como espaço de convívio, enquadrada por edifícios 

singulares e servida por vias de trânsito motorizado. 

É num quadro de grandes contrastes sociais que a área de Chelas cresce de forma acelerada e 
volumétrica. Se, de um lado, o inchaço urbano fomentava a proliferação de bairros clandestinos 
e degradados, de outro, encorajado pela política de financiamento das Cooperativas de 
Habitação Económica, a habitação ganha atenção redobrada, sobretudo a habitação para 
extractos populacionais de inferiores recursos.148 No que respeita à habitação colectiva, 
evidencia-se o conjunto projectado para 382 fogos sociais na Zona N de Chelas, de autoria dos 
arquitectos Gonçalo Byrne e António Reis Cabrita, no atelier de Nuno Teotónio Pereira (Ficha 
70.72.00). O projecto revela «(…) conceitos tipo-morfológicos, [criando uma praça na confluência 
de duas ruas perpendiculares entre si e] um diálogo com o relevo natural e perspectivas de 

paisagem sobre o vale de Chelas com o rio Tejo».149 Trata-se de uma reinterpretação da 
proposta de continuidade linear do Plano de Chelas, criando um interior mais aprazível que 
contraria a dureza dos espaços modernos que construíram a habitação social. Ainda em Chelas, 
na dureza inóspita enquanto processo político, social e cultural, emergem os Cindo Dedos de 
Vítor Figueiredo e Eduardo Trigo de Sousa (Ficha 70.73.00). «O projecto de cinco edifícios de 

nove pisos, estreitos e longos, gerados a partir de um centro invisível, enfrenta a experiência do 

desenraizamento da condição suburbana, de forma a reforçar a interacção com a cidade».150 

Após o 25 de Abril de 1974 e face às graves carências habitacionais, foi criado o SAAL – Serviço 
de Apoio Ambulatório Local, através do Fundo de Fomento da Habitação. Era dirigido aos 
extractos mais insolventes da população, que «(…) através de cooperativas ou associações de 
                                                            
148 Teresa Valsassina Heitor, A vulnerabilidade do espaço em Chelas. Uma abordagem sintáctica. Porto: Fundação 
Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2001. 
 

149 Revista Arquitectura, N.º 141, Mai. 1981, Ordem dos Arquitectos - Centro de Documentação. 
  
150 Revista Arquitectura, N.º 135, Out. 1979, Ordem dos Arquitectos - Centro de Documentação. 
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moradores [teriam uma] função activa na escolha das soluções conceptuais das habitações».151 
Este serviço iniciou cerca de dezanove operações no concelho de Lisboa, vários deles 
concretizados; implantaram-se dispersamente no tecido da cidade, mas sempre nas 
proximidades dos bairros degradados. É o caso do Bairro Portugal Novo de Manuel Vicente 
(Ficha 70.75.00). Esta operação habitacional desenvolveu-se com o objectivo de realojar as 
populações no próprio local onde viviam – as antigas quintas do Bacalhau e do Monte Coxo. A 
solução passou por elaborar um projecto em relação próxima entre os futuros moradores e a 
equipa de projecto. Com uma intenção de vivência colectiva interiorizada e aberta para a rua 
arborizada, o conjunto orienta-se para edifícios de quatro pisos mais um, desenvolvendo-se em 
associações de corpos em U do qual o exterior é marcado por elementos geométricos e o interior 
por galerias que dão acesso aos fogos. 

Ainda na década de setenta, vastas operações de iniciativa privada são lançadas na base das 
antigas quintas dos subúrbios – nomeadamente em Carnide, onde se evidencia um projecto do 
arquitecto Fernando Silva (Ficha 70.75.00), que atesta o pensamento da época «(…) um 

projecto funcional com adequadas qualidades técnicas e plásticas em que se pretende evitar 

baixa qualidade por ser anti-económico».152 O que levou Câmara em fins de década a intervir, 
com a finalidade de captar para proveito próprio os lucros destas operações; cria a EPUL, à qual 
são atribuídos terrenos camarários de diferentes áreas da capital, de que resultaram diversos 
empreendimentos. Dos vários imóveis fomentados pela EPUL, destaque para a edificação 
iniciada no final da década de setenta do arquitecto Tomás Taveira (Ficha 80.79.00), onde se 
evidencia a implantação bastante compacta disposta ao longo das vias. Apresenta-se aqui um 
exemplo de arquitectura entendida enquanto espectáculo, com formas e cores exuberantes. 

Lisboa, na década de oitenta, continuava ainda a crescer dentro do concelho, muito devido ao 
investimento público. O Bairro de Telheiras é modelo disso. Com início ainda na década de 
setenta, a sua dimensão e o cuidado posto no seu planeamento, demonstrava uma solução de 
compromisso entre os modelos da Carta de Atenas e uma procura de maior coesão do tecido. 
São diversos os exemplos de empreendimentos habitacionais, tanto de iniciativa pública como 
de iniciativa privada. De execução da EPUL o conjunto habitacional do arquitecto Rodrigo Rau 
(Ficha 80.81.00). E de acto privado: o conjunto habitacional de autoria de João Lopes da Silva, 
Luís Serrano Rodrigues e Rui Ferreira, no atelier JA Santos Carvalho (Ficha 80.83.00) e as três 
                                                            
151 Livro Branco do SAAL, 1977. 
 
152 In Acta de Atribuição do Prémio Valmor. Lisboa: AML/AC, 1978. 
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4.3.2.3 Espaços Existentes 

Num todo de dez fogos analisados, registou-se para além dos quartos, das instalações 
sanitárias, da cozinha e da despensa, a existência dos seguintes compartimentos: sala comum 
(estar + jantar), escritório, arrumos e área de serviço destinada a espaço de lavagens e engomar 
roupa. 

A sala de jantar, a sala de estar, a copa, as entradas diferenciadas, o quarto da empregada 
desaparecem definitivamente, mas mantém-se, mesmo que raro, o escritório (Ficha 80.85.01).  

Também o vestíbulo e a antecâmara desaparecem, mas apenas em meados da década de 
setenta; acontece a entrada directamente para a sala comum (Ficha 70.75.01 e Ficha 
70.75.001). 

«O intuito da arquitectura de habitação dos anos setenta passava por reduzir ao mínimo as 

áreas e os custos de construção (…)», refere Portas (1970/79). 

Alusivo ainda a essa tendência, descreve em 1981 o arquitecto Rodrigo Rau na Memória 
Descritiva para o projecto na rua Prof. Francisco Gentil (Ficha 80.81.01): 

 

(…) A organização destes fogos resulta da compatibilização de 4 opções básicas: 

-Concentração do bloco de águas (instalações sanitárias, cozinha e zona de lavagens) (…) 

-Separação na habitação da zona de estar, de utilização de todo o agregado familiar, da zona de 

dormir de carácter privado (…) 

-Obtenção de esquemas de organização dos espaços, proporcionando apropriações versáteis 

pelos utentes (…). 

Rodrigo Rau, Memória Descritiva 154 
 

Porém, e apesar do objectivo de se reduzir as áreas para o mínimo indispensável, na década de 
setenta, como acima aludido, na década seguinte, observou-se uma mudança de intenções 
projectuais. A razão deveu-se em parte, à entrada de Portugal na CEE. 

                                                            
154 Conjunto na rua Prof. Francisco Gentil, 32 a 32C, 34 a 34B, 36 a 36A e 38 a 38A (1981), Processo de Obra n.º 
60951. 
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Descrevia assim, em 1985, as novas intenções projectuais de distribuição interna, o arquitecto 
João Paciência (Ficha 80.85.01), para o edifício de habitação da rua Prof. Manuel Cavaleiro de 
Ferreira: «(…) uma das componentes fortes da organização interior é, sem dúvida, a de 

superfícies contínuas (…)». Nos anos oitenta retornam da década de quarenta os espaços 

espaçosos. 

Com efeito, registou-se um ligeiro aumento de área útil dos compartimentos face às décadas 
anteriores, como se demonstra no Quadro 12: 

 

     Entre 1970-1980  Compartimentos   Valor de  Funções Domésticas 
   Previstos    Referência (m2) Associadas 

     Espaços sociais  Sala comum (estar + jantar) 26,0  estar/receber/comer/refeições  

Escritório 13,3 estudar/trabalhar/estar/receber 

     Espaços privados Três quartos 38,4  dormir - estudar/trabalho 

 Instalações sanitárias   8,0  higiene pessoal 

     Espaços de serviços Arrumos   1,7  arrumação 

 Despensa   2,7  arrumação 

 Área de serviço   4,0  lavagem/engomar roupa 

Cozinha   9,7  preparar refeições 

Quadro 12 – Síntese das áreas de cada segmento e as suas funções das décadas de setenta e 
de oitenta 
 

Os compartimentos existentes nas habitações nos anos setenta e oitenta já não eram os 
mesmos observados nas décadas de cinquenta e sessenta; desaparecera, nomeadamente, a 
sala de estar, a sala de jantar, o quarto da empregada e a respectiva instalação sanitária, a copa 
e a kitchenette. 

O espaço kitchenette, embora tivesse sido relativamente aceite na década de sessenta como 
uma nova concepção de espaço do habitar, teve na década setenta o seu desaparecimento. «O 

conceito de cozinha aberta, [desenvolvido nos países nórdicos e nos Estados Unidos da 
América] não se adequou aos padrões da sociedade portuguesa»,155 segundo Fleming e 
Magano (1992). 

                                                            
155 Nas tipologias tradicionais da família portuguesa, os diversos espaços da casa, incluindo a cozinha, estavam 
nitidamente diferenciados espacialmente, cada espaço tinha uma função e não existia relação visível entre eles. 
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Estabelecendo uma análise comparativa com os períodos anteriores, ao nível de áreas dos 
compartimentos observados, registou-se um ligeiro decréscimo em três compartimentos, 
nomeadamente: a sala comum (estar + jantar) que perde 5,9 m2, o escritório 1,2 m2 e a área de 
serviço 0,6 cm2. 
Em compensação, os restantes compartimentos sofrem um ligeiro acréscimo; o mais significativo 
foi o espaço reservado à despensa – 1,6 m2. 

 

4.3.2.3.1 Espaços de Circulação 

No respeitante à circulação interna, destacam-se as seguintes tipologias (Figura 23): 

 

Corredor linear sem vestíbulo principal e antecâmara, ou só antecâmara – ligação directa 
 

 

Vestíbulo principal e antecâmara              Corredor linear, em U e L                                                          
sem corredor               com vestíbulo principal ou antecâmara  

 

 

 

 
 

 

Vestíbulo principal  Antecâmara  Corredor 

Figura 23 – Tipos de conjunção das décadas de setenta e de oitenta 
 

Conclui-se que na década de setenta e oitenta, em comparação com os anos anteriores, 
existiam três níveis de espaços de circulação: o linear, o em U e o em L. E tal como nas décadas 
de cinquenta e de sessenta, a diferença também passava pela ligação entre os espaços de 
circulação; permanece a ligação indirecta através da sala comum mas de forma ainda mais 
simples: corredor/sala comum ou antecâmara/sala comum. 

Em termos de área, nos anos setenta, o corredor perde 1,2 m2. Porém na década seguinte 
alcança mais 7,1 m2. Em relação às antecâmaras e ao vestíbulo, ambos ganham alguma área 
nas duas décadas; a antecâmara 1,5 m2 e o vestíbulo 0,2 cm2. 
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4.3.2.3.2 Espaços Sociais 

No respeitante às áreas sociais (valores mínimos e máximos), apresenta-se o Quadro 13: 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Sala comum (estar + jantar) 15,4 39,6 

     Escritório 11,0   5,5 

     Corredor   2,6 14,1 

     Vestíbulo   1,8 10,3 

     Antecâmara   2,8 11,8 

Quadro 13 – Espaços sociais: áreas mínimas e máximas das décadas de setenta e de oitenta 
 

Em termos gerais, quase todos os compartimentos ganham área, embora alguns tenham perdido 
em termos de valor de referência, como foi o caso da sala comum (estar + jantar) e do escritório, 
que começava a extinguir-se. Somente a antecâmara, e apesar de ter aumentando no valor de 
referência, perde na área máxima. 

 

4.3.2.3.3 Espaços Privados 

Seguidamente apresenta-se o Quadro 14 respeitante às áreas privadas (valores mínimos e 
máximos). 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto   8,0 26,9 

     Instalação sanitária   2,0   5,1 

Quadro 14 – Espaços privados: áreas mínimas e máximas das décadas de setenta e de oitenta 
 

Ao nível dos espaços privados, observaram-se alterações pouco significativas; regista um 
aumento ligeiro nas áreas mínimas e máximas de ambos os compartimentos (quarto e instalação 
sanitária), sobretudo nas máximas dos quartos – um aumento de 9,1 m2. Os espaços dos 
quartos continuam a deter a parte maior da área útil do fogo, com 38,4 m2 de ocupação em 
100,1 m2 de área útil do fogo, apesar de ter diminuído 6,3 m2. 
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4.3.2.3.4 Espaços de Serviços 

No referente às áreas de serviço (valores mínimos e máximos), apresenta-se o Quadro 15: 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Arrumos   0,6   3,5 

     Despensa   1,2   4,5 

     Área de serviço   1,3   8,9 

     Cozinha   5,2 16,3 

Quadro 15 – Espaços de serviços: áreas mínimas e máximas da década de setenta e de oitenta 
 

Ao nível dos espaços de serviços, verificou-se, que os compartimentos arrumos e despensa 
aumentaram em ambos os valores, mínimo e máximo. Mas a área de serviço e a cozinha 
aumentaram apenas no valor máximo e diminuíram no valor mínimo. 

Analogamente com os períodos anteriores, e embora a tendência dos anos setenta fosse o 
mínimo necessário; na década de oitenta, de um modo geral, as áreas dos compartimentos 
aumentarem, ou seja, à excepção da sala comum (estar + jantar), do escritório e da área de 
serviço que diminuíram, todos os outros compartimentos, como os quartos, as instalações 
sanitárias, os arrumos, a despensa e a cozinha aumentarem de área.  
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No respeitante à localização de cada divisão em planta, foi feita uma análise visando em atenção 
os espaços iluminados naturalmente e os que não eram. Da observação concluiu-se, que anexo 
à fachada principal, à secção intermédia e à fachada tardoz encontram-se associados nos fogos 
das décadas de setenta e de oitenta as seguintes áreas (Figura 26): 

 

 

Fachada principal   

 

Secção intermédia 

 

 

Fachada tardoz   

 

Figura 26 – Espaços habitualmente colocados junto à fachada principal, à secção intermédia e à 
fachada tardoz das décadas de setenta e de oitenta 
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4.4 Edifícios Construídos na Década de Noventa 
4.4.1 Introdução 

A última década do século XX foi de grande transformação para a arquitectura portuguesa. 
Evidenciou-se, sobretudo em equipamentos culturais e foi dessa maneira que se mostrou ao 
mundo. Em 1992, o arquitecto Álvaro Siza Vieira ganha o prémio Pritzker de Arquitectura, dando 
«(…) notoriedade à arquitectura portuguesa além-fronteiras».157 

Outros acontecimentos evidenciaram a arquitectura, nomeadamente, em 1994, Lisboa torna-se a 
Capital Europeia da Cultura e mais tarde, em 1998, a capital recebe a Exposição Internacional. A 
Expo`98 foi o último grande acontecimento do século XX, em Lisboa, que proporcionou não só a 
reconversão e revitalização de uma área considerável da capital, como a edificação, sobretudo a 
posteriori, de edifícios de habitação de arquitectura contemporânea com o verosímil objectivo de 
se evidenciar a arquitectura portuguesa no mundo. 

Com a entrada na última década e, até ao fim do século XX, segundo Toussaint (2004), deixa de 
haver uma linguagem arquitectónica dominante, em Portugal. «(…) os arquitectos desencadeiam 

um movimento genérico e de aparência homogénea (…)»; uma posição traduzida, segundo 
Graça Dias (2008) numa «(…) curiosidade (…) pelo aperfeiçoamento tecnológico(…)».158 
Envereda-se «(…) por uma prática de continuidade, valorizando (…) a experiência 

solidificada»159, completa Toussaint. 

Em termos de legislação, na década de noventa, foram publicados três Decretos-lei relevantes 
no que se refere à habitação, um dos quais relativos à segurança contra incêndios, outro alusivo 
às necessidades de conforto térmico e de qualidade do ambiente interior dos edifícios e um outro 
referente a normas técnicas para a melhoria da acessibilidade dos cidadãos com mobilidade 
condicionada. 

 

 

 

                                                            
157 In Jornal de Notícias, de 28 de Abril de1992. 
 
158 Da Inclusão da Cidade Anónima. Jornal Expresso, N.º 1649, Jun. 2008. 
 
159 Jovens Arquitectos em Continuidade. Jornal dos Arquitectos, N.º 214, Jan./Mar. 2004. 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    102 

4.4.2 Caracterização Física - Espacial 
4.4.2.1 Inserção Urbana dos Fogos Seleccionados 

Nos anos noventa, Lisboa continuou a crescer dentro da limitação administrativa; o grande 
adensamento e consequente valorização do metro quadrado da área central da cidade 
obrigaram à expansão para os limites do concelho. Sobretudo a zona a norte da freguesia do 
Lumiar, no início dos anos noventa, sofreu um forte aumento de edificações habitacionais. O 
conjunto habitacional de iniciativa privada na avenida Maria Helena Vieira da Silva, de autoria do 
arquitecto Luíz A. Moreira, no atelier Braula Reis Associados, (Ficha 90.90.00) é modelo disso. 

«A meio da década, a crise económica assinalou uma perda efectiva de poder de compra, o que 

significou na habitação, um decréscimo significativo no investimento imobiliário»160, segundo o 
INE (2000). 

Posteriormente à Expo`98, foi a vez da freguesia de Santa Maria dos Olivais, a qual se 
metamorfoseou. Não se constituindo como obstáculo, mas sim como uma força, a Expo`98 
causou, não só a revitalização de uma zona de Lisboa, como a edificação de obras de 
arquitectura significativa. 

Espaços, sobretudo a poente e nascente, reservados a infra-estruturas industriais, foram na 
circunstância da Exposição local de estacionamento dos usuários e tiveram como destino final, 
no encerramento da mesma, a habitação. 

A zona é abundante em exemplos de habitação, grande parte de iniciativa privada e grande 
parte gerada por distintos arquitectos: Francisco Aires Mateus e Manuel Aires Mateus (Ficha 
90.95.00) no Passeio das Musas, José Troufa Real (Ficha 90.96.00) na avenida D. João II e 
João Goes Ferreira e Gonçalo Teixeira, do atelier Entre Planos (Ficha 90.98.00) no Passeio de 
Neptuno. 

Arquitectos responsáveis pela «regeneração de um bocado de cidade [e instigados em] criar (…) 
uma paisagem construída (…) pelo Homem para o Homem».161 

  

                                                            
160 Pressão Construtiva Áreas Metropolitanas – 2000. Publicado em 2000. 
 
161 António Mega Ferreira, (Ex. Comissário Geral Expo’98). In Seminário 10 Anos da Expo’98: Cidade 
Imaginada/Cidade Concretizada. Lisboa: Pavilhão de Portugal, Nov. 2008. 



Quanto
quadra

 

Figura

Av. Mar

Fontes:

 

Nos an
destac
de ilum
luz e d

Compa
aumen
década
173,1 m

 

Num to
cozinha
sala de

4.4.2.2 For

o ao format
angular (Figur

a 29 – Forma 

ria Helena Viei

 CML/AM/DPE-U

nos noventa a
aram-se com

minação artific
e ventilação n

arativamente 
to, sobretudo

a de noventa,
m2 na década

4.4.2.3 Esp

otal de cinco 
a, a existênci
e jantar, arrum

ma Espacial 

to geométric
ra 30). 

rectangular  

ra da Silva, 14

UPPN 

apenas, a ins
mo os compart
cial e arejame
natural.  

às décadas a
o no mínimo q
, enquanto no

a de noventa. 

paços Existen

 fogos, regist
a dos seguin

mos e área de

DE

co, coexistem

 

 

 

 

 

 
 

 

  

4 a 14C (1990-1

talação sanitá
timentos sem
ento forçado. 

anteriores, fa
que passou de
o valor máxim

tes 

tou-se para a
tes compartim

e serviço dest

ESENHO E USO D

m dois exe

     

1994)      

ária e o arrum
m luz e sem v
 Encontrando

ce às áreas 
e 61,1 m2 das

mo diminuiu, d

além dos qua
mentos: sala 
inada a espaç

DO FOGO T3 NA 

emplos, recta

      Figura 30

       Passeio d

mo (Ficha 90
ventilação nat
o-se as restan

úteis, registou
s décadas ant
de 196,9 m2 d

artos, das ins
comum (esta
ço de lavagen

A CIDADE DE LISB

angular (Fig

0 – Forma qua

as Musas, 3.09

.90.00 e Fich
ural; usufruin

ntes divisões 

u-se, de mod
teriores para 
dos anos ante

stalações san
r + jantar), sa

ns e engomar

BOA 1930-2000 

ura 29) e 

 

adrangular  

9.05 (1995) 

ha 90.98.00) 
do somente 
providas de 

do geral, um 
104,1 m2 na 
eriores para 

nitárias e da 
ala de estar, 
r roupa. 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    104 

A sala de jantar e a sala de estar separadas voltaram a aparecer; em contrapartida, o escritório e 
a despensa desaparecem (Ficha 90.95.01 e Ficha 90.98.01). 

Nos anos noventa as intenções projectuais, que dominam são os compartimentos espaçosos; 
sobretudo na sala comum (estar + jantar), Contudo, muitas vezes num sentido virtual. Os 
promotores, utilizando-se do marketing e da publicidade, descreviam o status de habitar, como 
uma qualidade do fogo; foi o caso do edifício Gil Eanes (Ficha 90.96.01). 

Porém, e com base no resultado da análise, registou-se um aumento de área útil dos 
compartimentos, face às décadas anteriores, como se demonstra no seguinte Quadro 16: 

 

     Entre 1990-2000  Compartimentos   Valor de  Funções Domésticas 
   Previstos    Referência (m2) Associadas 

     Espaços sociais Sala de estar 42,4  estar/receber 

Sala de jantar 17,4 comer/refeições 

Sala comum (estar + jantar) 31,8  estar/receber/comer/refeições 

     Espaços privados Três quartos 47,3  dormir - estudar/trabalho 

 Instalações sanitárias 10,5  higiene pessoal 

     Espaços de serviços Arrumos   1,6  arrumação 

 Área de serviço   3,1  lavagem/engomar roupa 

Cozinha 12,1  preparar refeições 

Quadro 16 – Síntese das áreas de cada segmento e as suas funções da década de noventa 

 

Os compartimentos que ocorrem nos fogos analisados nos anos de noventa eram, na 
generalidade, os mesmos das décadas anteriores. Salienta-se apenas o desaparecimento da 
despensa e o reaparecimento da sala de estar e a sala de jantar dissociadas – desaparecidas 
desde das décadas de cinquenta e sessenta. Reapareceram mas, com aumentos, uns mais 
ténues que outros; a sala de estar cresceu 20,9 m2 e a sala de jantar apenas 1,4 m2. 

Em relação às áreas das divisões e, estabelecendo uma comparação aos períodos anteriores, 
registou-se um decréscimo de 0,5 cm2, em dois compartimentos, nomeadamente, nos arrumos e 
na área de serviço. Em contrapartida, os restantes compartimentos tiveram um acréscimo. 
Sendo o espaço aplicado aos três quartos o mais significativo – 8,9 m2 no total. 
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4.4.2.3.1 Espaços de Circulação 

Quanto à circulação interna, destaca-se as seguintes tipologias (Figura 31): 

 

Linear com antecâmara    Vestíbulo principal e antecâmara sem corredor 
 

 

 

 

Vestíbulo principal   Antecâmara  Corredor 

Figura 31 – Tipos de conjunção da década de noventa 
 

Em comparação com os anos anteriores, na década de noventa, a circulação restringiu-se ao 
mínimo; em vez de três níveis, conforme uso das décadas anteriores, passou-se a utilizar 
apenas uma situação de espaço de circulação: o linear, i.e. a circulação passa a ocupar cada 
vez menos área: corredor/antecâmara ou vestíbulo/antecâmara. Ou seja, ou se entra 
directamente para o corredor, como acontecia na década de setenta, ou se entra para o 
vestíbulo (único). Ambos, usualmente, complementados com antecâmara, de forma a evitar a 
fusão dos sectores sociais e privados. 

Em termos de área, nos anos noventa, o corredor perde 4,8 m2; enquanto a antecâmara e o 
vestíbulo ganham, sobretudo o vestíbulo, 1,2 m2. 

 

4.4.2.3.2 Espaços Sociais 

No respeitante às áreas sociais (valores mínimos e máximos), apresenta-se o Quadro 17: 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Sala de estar 41,5 43,3 

     Sala de jantar 14,2 20,6 

     Sala comum (estar + jantar) 30,3 33,3 

     Corredor   2,0 10,5 

     Vestíbulo   4,1   7,5 

     Antecâmara   4,6   9,7 

Quadro 17 – Espaços sociais: áreas mínimas e máximas da década de noventa 
 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    106 

No geral, quase todos os compartimentos obtiveram mais área. Embora tenham perdido em 
valor de referência, como foi o caso dos arrumos e da área de serviço, não perderam em áreas 
mínimas e máximas. Mas não como foi o caso da sala de jantar e do corredor, onde ambos 
perderam em área mínima. Em trâmites de área máxima só perdeu o vestíbulo. 

 

4.4.2.3.3 Espaços Privados 

Seguidamente, apresenta-se o Quadro 18 respeitante às áreas privadas com os valores 
mínimos e máximos de cada espaço. 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Quarto 12,0 21,7 

     Instalação sanitária   2,0   5,7 

Quadro 18 – Espaços privados: áreas mínimas e máximas da década de noventa 

 

Ao nível dos espaços privados, observaram-se alterações pouco significativas, em comparação 
com os anos anteriores. Ou seja, os quartos aumentaram no mínimo 4,0 m2, mas reduziram na 
área máxima cerca de 5,2 m2; enquanto as instalações sanitárias tiveram uma diminuição 
insignificante no valor mínimo, um aumento de 0,6 cm2 de máximo. 

O espaço quartos, na década de noventa, sofre um acréscimo, em comparação às décadas 
anteriores, de 8,9 m2. E como tal, continua a deter a parte maior da área útil do fogo; abrange 
cerca de 47,3 m2 em 139,1 m2 de espaço útil do fogo. 

 

4.4.2.3.4 Espaços de Serviços 

Referente às áreas de serviços, apresenta-se o Quadro 19 com os valores mínimos e máximos 
de cada espaço. 

 

     Compartimentos    Área Mínima (m2)   Área Máxima (m2) 

     Arrumos   0,8   2,9 

     Área de serviço   2,6   3,6 

     Cozinha 10,0 15,3 

Quadro 19 – Espaços de serviços: áreas mínimas e máximas da década de noventa 
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Ao nível dos espaços de serviços, verificou-se nos fogos analisados, um aumento nas áreas 
mínimas e uma redução nas áreas máximas. Sendo que os compartimentos que mais se 
evidenciaram foram a área de serviço e a cozinha. Em termos de perda, a área de serviço nos 
anos noventa perdeu 5,3 m2 e em termos de aquisição, a cozinha com mais 4,9 m2 do que na 
década anterior. 

Comparativamente com as épocas passadas, nos anos noventa, de um modo geral, os 
compartimentos usufruíram um aumento, à excepção dos arrumos, da área de serviço e da 
retornada sala jantar dos anos cinquenta e sessenta, que diminuíram; todos os outros 
compartimentos, como a sala comum (estar + jantar), sala de estar, os três quartos, as 
instalações sanitárias e a cozinha aumentarem de área.  
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Quanto à localização de cada compartimento em planta, registou-se o seguinte (Figura 34): 

 

 

Fachada principal   

 

Secção intermédia   

 

 

Fachada tardoz   

 

Figura 34 – Espaços habitualmente colocados junto à fachada principal, à secção intermédia e à 
fachada tardoz da década de noventa 

 

  

Sala comum (estar + jantar), sala de estar, sala de jantar, 
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5. CAPÍTULO V 

OBSERVAÇÃO 

 

5.1 O Espaço como Objecto 

A uso da habitação tem-nos facultado, enquanto habitantes questionar a forma como habitamos, 
onde habitamos e qual a ligação entre a habitação e habitante. Interrogação sobre a casa que 
habitamos tem possibilitado investigar outras formas de habitação que tentam assimilar os sinais 
de mudança da espécie urbana, presentemente perspectivados nos estilos de vida. Neste 
trabalho averiguamos que já não é só uma preocupação em objectar a aspectos estritamente 
operantes, mas também em saber em que cômputo o espaço pode dominar o nosso quotidiano. 

Na constatação desta importância consideramos não estar diante de uma hiper-valorização de 
outros roteiros científicos na produção arquitectónica, como sucedeu nos anos sessenta e 
setenta com a sociologia e a antropologia, mas antes diante da aceitação de que a informação 
para o desenho de uma habitação não reside numa única área, isto é, a arquitectura. A 
compreensão das novas questões colocadas pelo espaço edificado obriga a que articulemos a 
concentração de conhecimentos arquitecturais e simultaneamente o cruzamento de saberes 
diferentes, que definam o contacto com a ambição espacial, e que por isso são também sua 
parte integrante ainda que não total. 

A temática do espaço permite-nos a percepção de algo que nos rodeia, que tem limites e que 
pode ser adaptável ou equipado de acordo com as conjunturas. Para muitos, essa questão é 
puramente racional, o que remonta à influência do espaço cartesiano no nosso quotidiano. Esse 
espaço, como planeado, é arquitectado a partir da teoria racionalista tida na filosofia de 
Descartes e tem a matemática como instrumento na busca do sentido humano (O Homem 

Vitruviano de Da Vinci, baseado no texto Os Dez Livros da Arquitectura, do arquitecto romano 
Vitrúvio, e o Modulor de Le Corbusier). Segundo o racionalismo, o espaço é um conceito que 
exprime distância, área, volume, limites, localização geográfica, ainda valores de tempo e tudo o 
que se refere à relação de distância e tempo. 
As normas do pensamento racional deliberam o modo de pensar do mundo moderno. 
Acostumamo-nos a actuar de modo sequencial, colocando ordem nos acontecimentos, sejam no 
passado, presente ou no futuro. Descartes (1990) aponta essa ideia quando declara: 
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A matemática acostuma o espírito a reconhecer a verdade, porque sempre encontramos nela 
raciocínios rigorosos que não encontraríamos algures. Em consequência, uma vez afeito o espírito 

aos raciocínios matemáticos, tê-los-emos tornado também próprios à pesquisa de outras 

verdades, posto que em toda a parte há somente uma e a mesma forma de raciocinar.  
 

René Descartes, Discurso do Método 
 

Assim, do levantar, ao ir ao trabalho ou ler um livro, tudo é feito por sequência de pensamentos e 
de acções, onde a causa é o tempo e o espaço, comprovando segundo Morente (1980), a 
filosofia racionalista:  
 

Esse mundo de uma pura substancialidade geométrica é o mundo da ciência moderna. A ciência 

moderna parte também desse pensamento cartesiano. Dele parte a físico-matemática. A ideia de 

Descartes, que consiste em reduzir o confuso e obscuro a claro e distinto; é ideia que consiste em 

eliminar do universo a qualidade e não deixar mais do que a quantidade. 
 

Manuel García Morente, Curso de Filosofia: lições preliminares 
 

Quando nos referimos ao espaço físico, ainda usamos as teorias racionais de forma maioritária. 
Mas, de acordo com estudos recentes, o espaço pode ir além da compreensão tridimensional e 
linear argumentada pelos racionalistas. 
Teóricos como Deleuze e Guattari idearam o conceito de rizoma, que cria o espaço como uma 
rede de malhas sem ordenação nem linearidade, com vários factores de velocidade e tempo não 
ordenados, que se multiplicam e se separam ao acaso; ideias de futuro, presente e passado, de 
distâncias e de tempo que se conectam na mesma circunstância: «(...) cadeias semióticas de 

toda natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas, 

políticas, económicas (…) Colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes mas 

também estatutos de estados de coisas.», segundo Deleuze e Guattari, (1995). 
Já Lévy (1998) aponta-nos para o espaço virtual, podendo ou não simular o espaço real: 
 

A extensão do ciberespaço representa o último dos grandes surgimentos de objectos indutores de 

inteligência colectiva. O que torna a Internet tão interessante? Dizer que ela é ‘anarquista’ é um 

modo grosseiro e falso de apresentar as coisas. Trata-se de um objecto comum, dinâmico, 

construído, ou pelo menos alimentado por todos os que o utilizam. 
 

Pierre Lévy, Qu`est-ce que le virtuel? 162 

                                                            
162 Nossa tradução do francês. 
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Importando estas novas teorias para o campo da compreensão espacial, verificamos que uma 
forma de compreender o espaço que nos cerca é desenvolvida pela ciência que estuda o 
comportamento humano e a sua relação com o espaço, cognominada de Proxémica. Esta 
ciência compara questões de percepção pelos distintos sentidos humanos, somando pendências 
de natureza cultural e relações interpessoais, para fabricar uma ideia de comportamento no 
espaço complemente mutável que pode abarcar tanto uma população culturalmente unida ou 
mesmo apenas um indivíduo. Segundo ela, o espaço pode expandir ou diminuir, inclusivamente 
de acordo com circunstâncias psicológicas de um indivíduo, o que excede o conceito 
racionalista. 
O arquitecto, profissional responsável pelo «(…) desenho e uso (…)»163 interpreta o espaço de 
maneira particular. Então, se partirmos do princípio de que cada arquitecto tem sua própria visão 
do espaço, qual será a interpretação do espaço no ambiente urbano?  
 

O problema com que defrontamos hoje, para projectar e reconstruir as nossas cidades, é a falta de 

compreensão das necessidades de um grande número de pessoas. Estamos construindo grandes 

edifícios habitacionais (…) sem nenhuma compreensão das necessidades dos ocupantes. 
 

Edward T. Hall, A Dimensão Oculta 
 

Exemplos pragmáticos: o encerramento completo da cozinha num compartimento, por vezes 
com uma porta de ligação com a zona de refeições, satisfaz as actuais formas de partilha dos 
trabalhos domésticos e da nova culinária que nela se processa? (Referimo-nos, por exemplo, às 
refeições pré-cozinhadas). Ou a sala comum (estar + jantar) deve continuar a concentrar as 
formas de estar quando o quarto assume um papel importante como espaço alternativo? Tem de 
ser mantida a circulação através de corredores e vestíbulos, como única forma de separar 
espaços, num ambiente doméstico cada vez mais híbrido no uso e mutante no tempo? 
Reparemos ainda nas questões relativas ao trabalho no fogo, permanente ou só à noite, ou no 
«síndrome do microondas»164 que permite podermos comer a horas diversas, individualmente ou 
em grupo, formal ou informalmente. E as novas tecnologias? O cinema em casa com o DVD, a 
informação e os serviços com a Internet e a grande oferta de canais de televisão? 

                                                            
163 Regulamento de Deontologia, Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2001.  
 
164  Felipe Fernández-Arnesto, Meals make us human. In The Guardian, 14 September 2002 
(http://www.guardian.co.uk/society/2002/sep/14/publichealth.comment) – Página visitada em 14 de Fevereiro de 
2008. Nossa tradução do inglês. 
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Pouco e pouco, estes indícios foram entrando no nosso quotidiano, como pequenas 
modificações nas estruturas habitacionais, nos nossos comportamentos domésticos e nas 
expectativas que temos relativamente à nossa casa. Aferimos na análise aos fogos T3 esta 
transformação dos nossos hábitos e do espaço que habitamos, a começar na transição da 
década de trinta para a de quarenta onde a demarcação entre o social e o privado é bem visível 
no modo de organização do espaço interior. Composição que parece corresponder a um modelo 
de apropriação essencialmente caracterizado por uma selectividade e restrição no uso dos 
espaços, por uma rígida separação entre o domínio do social e do privado e por uma 
demarcação entre o funcional e o simbólico. 

Outra causa extremamente valorizada na concepção do interior, nomeadamente nas décadas de 
cinquenta e sessenta, é a cozinha. Esta divisão acolhe nestas décadas o papel de organização 
da vida quotidiana privada familiar no interior do fogo. Espaço de polivalência e 
multifuncionalidade, que se transforma num dos espaços mais importantes do fogo, lugar de 
inscrição de múltiplas actividades (cozinhar, lavar roupa, engomar, despensa), onde se cruzam 
as diferentes dimensões e lógicas de apropriação familiar e individual. Funcional e simbólica, 
assumindo o estatuto de espaço polivalente e multifuncional e, por isso, cuidadosamente 
concebido, quer quanto à dimensão, quer quanto à localização, geralmente junto à entrada de 
serviço, ou mais tarde junto à entrada principal. Por oposição à cozinha, a sala comum (estar + 
jantar), geralmente menos utilizada e sujeita a uma apropriação menos funcional e não 
quotidiana. Lugar do social e da excepção, a sua lógica de apropriação é muito mais simbólica 
que funcional. Projectada para ser vista por estranhos ao ambiente doméstico, é a divisão do 
fogo ao qual se atribui a responsabilidade de transmitir aos visitantes a melhor imagem do fogo. 
Como porta de entrada, é o cenário organizado para as relações sociais, devendo tal elaboração 
impressionar os visitantes e reflectir o nível socioeconómico e cultural dos utentes, tanto a nível 
espacial como a nível decorativo, funcionando como espaço montra. 

Paradoxalmente, ao aumento de área que foi adquirindo ao longo das décadas, a sala indica 
uma tendência contrária à conservação das convenções tradicionalmente ligadas ao sector 
social, estejam elas relacionadas ao recebimento de visitantes ou associadas ao acto de reunião 
familiar – um costume renovado na década de cinquenta e sessenta, quando a televisão, 
colocada em lugar de destaque, passou a congregar a família à sua volta. Porém, em fins do 
século XX, verificou-se uma redução na parcela do tempo dedicada ao estar na sala. 
Consequência do acelerado ritmo de vida e à disparidade de interesse e horários entre os 
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membros do grupo doméstico, ou mesmo a preferência pela prática isolada – que se dá, 
geralmente nos quartos. 

As funções atribuídas/vividas à cozinha e à sala, bem como a sua estratégica localização, 
respectivamente na retaguarda e na parte da frente do fogo, organizam o eixo de 
separação/oposição do social e do privado, fazendo simultaneamente associar as dimensões 
social/parte da frente, privado/parte de trás. Separação que é expressão da correspondência 
entre uma forma determinada de concepção do espaço interior e um modelo de ocupação que 
tem como regra um uso restrito do espaço do fogo, criando espaços de reserva não 
quotidianamente utilizados. Ao mesmo tempo, esta separação é, aparentemente, ditada não por 
princípios ou motivações funcionais, mas «corresponde a um esquema de organização do 

espaço segundo um modelo cultural que coloca a vida prática fora do espaço social do fogo».165 

Através desta observação (desde as suas formas arquitectónicas ao modo de implantação e 
dimensão do espaço interior, passando pelos diversas categorias de classes sociais) parece ser 
possível sustentar, dentro de uma leitura sociológica da forma do habitat, que cada modelo 
construtivo representa, efectivamente, uma função de significação social, expressando a imagem 
que o indivíduo tem de si ou gostaria de transmitir aos outros. Partilhamos, assim, da abordagem 
de Feltz e Richot (1989) quando propõem: 

 

(…) a dinâmica dos modelos estéticos residenciais, lida na dos gostos arquitectónicos, procede de 

uma dinâmica cultural, segundo a qual os gostos em matéria de residência funcionam como 

reveladores da ambição de cada indivíduo, ou melhor, da representação que tem de si mesmo. 

Noutros termos, a função efectiva da forma residencial, neste universo de representações sociais, 

é a de significar a imagem que o indivíduo tem de si mesmo e, por consequência, aquela que 

deseja que tenham dele. Desta forma, a função das formas da arquitectura residencial revela-se 

como simbólica antes de mais. 

Claude Feltz e Gilles Richot,  Forme Urbaine et Pratique Sociale166 

 

                                                            
165  Henri Raymond, Nicole Haumont, Marie-Geneviève Dezès, Antoine Haumont, Henri Lefebvre (prefácio), 
L`Habitat Pavillonaire. Paris : Centre d`Études et le Recherches sur l`Urbanisme, 1966. Nossa tradução do francês. 

166 Nossa tradução do francês. 
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Esta funcionalidade faz com que a habitação não seja apenas uma «machine à’habiter»167 
reduzida a um instrumento com intuitos práticos, mas converte o fogo, nomeadamente pelas 
formas projectadas concretas que assume, num preceito denunciador de uma ambição social. 
Podemos, assim, dizer que as formas dos modelos de habitat operam como fachada reveladora 
da ambição e da imagem que os actores têm e querem transmitir de si.  

Se tomamos o recheio de um fogo como meio de expressividade, o fogo passa a assumir o 
estatuto de objecto sujeito a um «consumo ostentatório», na expressão de Baudrillard (2007). 
Porém, a questão que se coloca não é a nível de «ostentatório», mas a nível de conforto e 
qualidade de vida oferecidos pelos espaços. Desorganização espacial, iluminação inadequada, 
espaços pequenos, entre outros, influenciam directamente o ser humano, podendo causar 
fadiga, irritação do humor, stress e alteração do comportamento normal do indivíduo com 
consequente comprometimento de sua saúde, segundo o que alude Lida (1990):  
 

A monotonia, fadiga e motivação são três aspectos muito importantes que devem interessar a 

todos que realizam análise e projecto. (…) A monotonia e fadiga estão presentes em todos os 

lugares e, se não podem ser totalmente eliminados, podem ser controlados e substituídos por 

espaços mais interessantes e motivadores. 

Itiro Lida, Ergonomia - Projecto e Produção 
 

Considerando os elementos teoréticos indicados, admitimos que será necessário ampliar os 
conceitos que orientam o desenvolvimento de um projecto habitacional, visto que a habitação diz 
referência a âmbitos teóricos baseados em pesquisas (empíricas e utópicas) e na criatividade. 
Sendo que a concepção é a génese das opções, baseadas nas variáveis sociais, culturais, 
económicas e artísticas do momento histórico. 
A reflexão destes aspectos aponta para a urgência de repensar a normativa em vigor, 
representada pela inflexibilidade face à mudança. 

Presentemente, um dos principais componentes reguladores da edificação do espaço 
habitacional é o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), publicado pela primeira 
vez em Agosto de 1951 (posteriormente objecto de sucessivas alterações), e que aparece no 
seguimento de diferentes leis com origem na concepção do controlo da esfera da vida social e 
privada iniciada nos séculos anteriores. Alguma da actual tipificação da nossa forma de vida 

                                                            
167 Le Corbusier, Unité d’Habitacion de Marseille. Ed. do autor, 1956. 
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doméstica e do espaço de habitar resulta de ideias de funcionamento, de conforto e de higiene 
definidas por esta normativa. A organização geral do fogo, a constituição dos quartos, o 
dimensionamento da cozinha, o número e funcionamento das instalações sanitárias e a largura 
dos corredores, são regulamentados ainda tendo em vista a defesa de um conjunto de 
circunstâncias de habitabilidade, na tradição higienista e de controlo social do século XIX, que 
hoje podem ser questionadas face à necessidade de responder às exigências contemporâneas 
da habitação, como local de vida e de trabalho. 

 

5.2 O Ambiente e a sua Apropriação 

Ao longo deste trabalho, apresentou-se e exercitou-se o desenvolvimento do tipo T3 em que os 
cenários habitacionais foram considerados como contextos fundamentais de análise e 
compreensão de processos de continuidades e transformação. Interpretar o habitar; Pérec 
(1974):  
 

Do que se passa por detrás das pesadas portas dos fogos apenas captamos quase sempre esses 

ecos estilhaçados, (…) esses pequenos ruídos abafados que o tapete de lã vermelha desbotado 

amortece, esses embriões de vida comunitária que se ficam sempre pelos patamares. Os 

habitantes de um mesmo prédio vivem a alguns centímetros uns dos outros, separados por um 

simples tabique, partilham entre si os mesmos espaços repartidos ao longo dos andares, fazem os 

mesmos gestos ao mesmo tempo, abrir a torneira, puxar o autoclismo, acender a luz, pôr a mesa, 

algumas dezenas de existências simultâneas que se repetem de andar em andar, e de prédio, e 

de rua em rua. 

Georges Pérec, Espèces d`espaces168 

 

Deparamo-nos, assim, com a especificação da relação entre o uso do fogo e a sua apropriação, 
ponderando vários aspectos: a liberdade de expressão das famílias nos seus fogos é tanto maior 
quanto mais espaços elas possuírem sem utilização estritamente determinada; e nomeadamente 
no caso da existência de uma zona de estar suplementar, esta constitui «(…) um importante 

factor de equilíbrio e estabilidade familiar»169, refere Lamure (1976). 

Na maioria dos acontecimentos, quando a área útil é limitada e a quantidade de paredes lineares 

                                                            
168 Nossa tradução do francês. 
 
169 Nossa tradução do francês. 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    118 

verticais é reduzida, o resultado é a monotonia na disposição tanto dos compartimentos como do 
mobiliário que o compõem, em fogos idênticos, havendo ainda, dificuldade na absorção, pelo 
fogo e pelas divisórias, de peças volumosas de mobiliário. No interior de uma habitação, o 
carácter e a localização do «recanto pessoal» reflecte uma necessidade de isolamento, e 
caracteriza-se, conforme Paul-Levy e Segaud (1983), a partir de parâmetros distintos e 
característicos: ordem/desordem; tensão/calma; comunhão social mais ou menos 
larga/intimidade. Parece essencial acentuar que a disposição básica, ao nível da especificação 
dos compartimentos residenciais, se apoia em simples cuidados basilares, porque: 
 

Se vigiarmos atentamente o nosso comportamento, veremos que A Ordem dos Sonhos também 

reside nas mais simples estruturas. A maneira como a habitação nos permite uma movimentação 

confusa ou elegante, os abrigos que dispõe à nossa volta, as coisas que destaca à nossa atenção, 

tudo isto estabelece um substrato de significação que acompanha a nossa vida ali. 

  Charles Moore, Allen Gerard e Donlyn Lyndon, La Casa: Forma y Diseño170 

 

Enquanto a adaptabilidade dos compartimentos apoia-se, segundo Bapista Coelho (2009), na 
importância que os usuários atribuem à capacidade de adaptar os espaços, conforme a sua 
necessidade. Consideração cuja fundamentação excede razões reais, por exemplo, a falta de 
mais uma instalação sanitária ou a necessidade de envidraçarem as varandas. Sendo uma das 
causas, a vontade de alterar pelo simples prazer da mudança ou pela necessidade de mais 

espaço. 

Avançando, a apropriação tem conexões muito fortes com a adaptabilidade, porque:  
 

(…) quando as pessoas não podem mudar ou (re)arranjar os seu ambientes domésticos,… uma 

importante via para o autoconhecimento é fechada. Realmente, em cenários onde o individualismo 

é deliberadamente combatido, para se promover a importância de grupo, por exemplo em ordens 

religiosas, é claro que a identidade de cada um… fica limitada… (…) a satisfação cresce com 

maior capacidade que lhes seja concedida para personalizarem e adaptarem, aos seus usos e 

modos de vida, os seus ambientes de habitação, através de mobílias, decoração, jardinagem (…). 

Clare Marcus Cooper, House as Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home171 

 

                                                            
170 Nossa tradução do espanhol. 
 
171 Nossa tradução do inglês. 
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«Indesejáveis são aquelas habitações cuja imagética está tão controlada que não são possíveis 

quaisquer mudanças introduzidas pelos seus habitantes. Tais habitações são um fracasso. E o 

mesmo se aplica às habitações que não oferecem sugestões para os nossos sonhos», refere 
Moore, Gerard e Lyndon (1976). 

Se não há autonomia de escolha inicial do fogo para o morador, as apreensões com a 
capacidade de adequação podem ser potenciadas. Numa posição distinta, quando há 
oportunidade de se escolher com alguma liberdade o devido habitat, essa possibilidade de 
apropriação posterior é igualmente importante, mas poderá ser, em grande parte, prevista pela 
pessoa ou pela família na escolha de:  
 

(…) tipo de bairro, de habitat, de expressão arquitectónica do edifício e de tipo de planta (exemplo: 

sala maior ou menor), escolha esta que traduz as respectivas características de estatuto social, de 

modo de vida, de sistemas de valores, de gostos particulares e de conformismo ou 

anticonformismo. 

 Claude Lamure, Adaptation du Logement à la vie Familiale172 

 

Abordou-se a organização do fogo habitacional, desde a totalidade espacial até à composição 
organizacional. Não se referiram, no entanto, aspectos da apropriação ao nível humano, por 
razões associadas à preservação da intimidade dos moradores. 

No entanto, Pérec (1974) denota que na apropriação habitacional o recheio, ao nível sobretudo 
dos espaços comuns de um fogo, favorece a capacidade de adequação. Ou seja, quando 
proporcionadas relações funcionais e representativas adequadas aos espaços, é possível obter 
uma vivência comum natural e com o mínimo de conflito. Parece ser cada vez mais declarado 
que a apropriação total do fogo reduz-se com a diminuição física do mesmo e com a falta da 
funcionalidade do espaço. 

Acontecimento contrário ao ambicionado; afinal o que Lefebvre designa como sendo desejado 
por muitos habitantes, é «(…) um espaço apropriável com as vantagens práticas da vida social 

organizada».173 

                                                            
172 Nossa tradução do francês. 
 
173  Prefácio de Henry Lefebvre para um estudo sobre o L`Habitat Pavillonaire. Paris: Centre d`Études et le 
Recherches sur l`Urbanisme, 1966. Nossa tradução do francês. 
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5.3 (Re) Visão dos Modos de Habitar 

Uma das funções primárias da arquitectura é a divisão e a organização do espaço habitar 

humano. Esta relação lógica entre o homem e o espaço que habita revela-nos a capacidade do 
usuário face ao espaço que habita/utiliza. Advêm assim, aos arquitectos, questões 
preponderantes de definição dessa relação intrínseca, especialmente se nos focalizarmos na 
questão da casa - o núcleo por excelência - quando nos referimos às questões do habitar 
humano. Impõe-se interrogarmo-nos sobre os fogos que habitamos, sobre as possibilidades 
actuais de experimentação/inovação em edifícios de habitação. A questão da habitação 
estabelece elos indeléveis com os modos de vida, assim como na mediação entre espaço e uso. 

Hoje, face à novidade e radicalidade dos fenómenos urbanos dos últimos trinta anos, verificam-
se alterações nas características sociais do modelo tradicional da família portuguesa. Como 
indica Wall (2003), é preciso diferenciar a resposta à questão da habitação, exercida por grupos 
domésticos diferentes, cujo perfil afasta-se gradativamente da família nuclear convencional. A 
crescente variação tipológica dos grupos familiares passa a abranger uma solicitação mais 
diversificada de habitações, cuja dimensão e organização do espaço apontam para as 
características de cada arranjo familiar. Tal como refere Matos (2005), a reflexão/concepção do 
fogo deve estar «(…) concomitante com (…) família (…)»; pois ao fogo cabe (indirectamente) o 
lugar de «(…) organização da vida». A eventual separação de um grupo familiar, por exemplo, 
conduz à formação de dois outros grupos que, distintos do original, exigem novos arranjos 
espaciais para o fogo. Existindo filhos, quem passa a morar sozinho precisa de espaço para 
eventualmente acomodá-los: 
 

Em comparação com o tempo em que toda casa necessitava de um quarto de casal, mais os 

quartos para duas crianças e meia, hoje não é possível antever quem pode ajuntar-se ou 

ausentar-se da casa. Além de um grande acréscimo do número de fogos habitados por uma única 

pessoa ou por pessoas do mesmo sexo, o divórcio e segundos casamentos tornaram a vida das 

pessoas mais complicada (…). Há, agora, a necessidade de premeditação para a vinda de 

enteados e parentes idosos, e também para a crescente procura por espaços alternativos de 

trabalho. 

Linda Sandler, Flexible floor plans – create adaptable homes174 

 

                                                            
174 Nossa tradução do inglês. 
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Se, por um lado, as transformações dos grupos familiares alteram os costumes, por outro, a 
inserção de novos instrumentos tecnológicos no espaço efectivo da habitação subentende uma 
discussão quanto à adaptação, ou mesmo à reconcepção do modelo convencional do espaço do 
fogo, segundo a nova dinâmica resultante desse processo, instaurado no quotidiano doméstico. 
Seria, como sugere Rybczynski (1986), a multiplicação de diminutos compartimentos «(…) não 

maiores do que despensas», a resolução de adaptação da ampla diversidade de acções de lazer 
para o fogo moderno?175 
 

A propagação dos aparelhos e dos acessórios técnicos não significa outra coisa, senão que eles 

têm sido submetidos a um uso consciente de sua autonomia. Quer dizer que foram postos ao 

serviço da individualidade e da convivência, sem atritos. (…) A propagação implica um 

conhecimento da autonomia dos espaços e dos aparelhos. 

Txatxo Sabater e Ricardo Guasch, Variaciones sobre la casa y el inmueble176 

 

A essas influências sociais e culturais citadinas, que levam às alterações dos modos de vida e 
do uso do espaço doméstico, ligam-se, ultimamente, reflexões acerca de novas propostas 
tipológicas para o espaço de habitar. Soluções de flexibilização dos espaços da habitação, por 
meio, tanto da alternância como da sobreposição de funções dos espaços ou pela faculdade de 
variação da distribuição física dos mesmos – como as apresentadas na exposição «The Un-

Private House»177 em Nova Iorque – passam caracterizar a concepção de um ambiente 
doméstico. 

A repercussão sobre estes conceitos foi exibida na exposição através de soluções como a 
«Curtain Wall House» em Tóquio, de Shigeru Ban, cujos painéis de vidro e cortinas de tecido 
recolhem como velas de um barco, integrando ou isolando ambiências; assim como o fogo em 
Nova Iorque de Kolatan/Mac Donald Studio, com separadores de betão armado e fibra que, ao 
serem deitados, através um sistema pivô, transformam-se numa mesa para refeições. 

                                                            
175 Nossa tradução do inglês. 
 
176 Nossa tradução do espanhol. 
 
177 Frank Lupo, Daniel Rowen, Herzog, Pierre de Meuron, Shigeru Ban, Clorindo Testa e Kazuyo Sejima são alguns 
dos arquitectos que participaram na exposição: The Un-Private House. The Museum of Modern Art, New York – 
MOMA – Jun./Out.1999) (http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/essay.html) – Página visitada em 
20 de Fevereiro de 2008. Nossa tradução do inglês. 
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Consideremos algumas questões, que julgamos elucidarem a problemática que a 
contemporaneidade coloca ao arquitecto, quando lhe é proposta a concepção de espaços 
habitacionais. Estudar/projectar/conceber a casa contemporânea implica averiguar a ideia de 
habitar contemporânea. Como descrever a percepção do habitar actual? Essa reflexão é 
motivada pela caracterização de determinados conceitos, aferida à realidade contemporânea: a 
privacidade, o conforto, a memória, o significado, o uso, a identidade. A questão é que, acima de 
tudo, a ideia de habitar contemporânea já não está dirigida ao conceito de família, mas a várias 
concepções de habitante: a maneira como cada indivíduo utiliza a casa, i.e. «(…) a 

individualidade [na] habitação», segundo Matos (2005). 

Se a questão do fogo flexível parece, por um lado, comungar com o contínuo processo de 
transformações dos hábitos domésticos contemporâneos, de outro lado, se focada no usuário, 
este pensamento pode resultar frustrante, diante das particulares expectativas quanto ao 
conforto doméstico – o que torna o repensar do espaço de morar mais do que um exercício 
arquitectónico. 

O artigo Flexible Floor Plans - Create Adaptable Homes descreve algumas situações decorrentes 
desse impacto: 
 

Casas flexiveis também têm os seus problemas (…) Aron [vinte e dois anos] não gosta quando 

chega da faculdade e descobre que o seu quarto se transformou numa sala de visitas. (…) 

Também, a flexibilidade não aumenta o valor de revenda de uma casa – embora intuitivamente, 

possa parecer que sim. MC Vernon, vendedora de imóveis, (…) diz que potenciais compradores 

frequentemente indagam, onde fica, de facto, a sala de jantar? 

Linda Sandler, Flexible floor plans – create adaptable homes178 

 

Se a noção das características e das inúmeras possibilidades de formas do uso do espaço do 
fogo, relacionados à flexibilização das concepções formais e funcionais – convívio e reclusão, 
privado e público, valorização da individualidade, mediatização das relações interpessoais –, 
passa a ser indispensável no estabelecimento de critérios para o planeamento do espaço 
habitável urbano contemporâneo, de outro lado, reflexões com relação a conceitos que envolvem 
expectativas dos usuários quanto ao seu bem-estar dentro do fogo – satisfação de uma 
necessidade prioritária – devem percorrer um longo caminho, antes de serem – ou não – 

                                                            
178 Nossa tradução do inglês. 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

SUSANA MIRANDA DE BARROS    123 

adoptadas como verdade indiscutível. Ainda que transpareça a urgência de um redesenho do 
espaço habitável urbano contemporâneo, segundo a observação das transformações de seu 
uso, não parece ser de imediata resolução a tarefa de se equacionar em questões tipológicas 
para a habitação colectiva, focada no equilíbrio entre os novos modos de viver instaurados nos 
fogos e os tradicionais conceitos de conforto doméstico que ainda habitam intrínsecos no 
reportório dos usuários, por mais contemporâneos que possam parecer. 

A novidade do habitar gera-se em novas relações espaciais, no tratamento dos espaços 
intersticiais, no tratamento luminoso, na proposta de espaços mais ambíguos, passíveis de 
diferentes interpretações por parte do habitante, evitando um compromisso pré-destinado entre 
um espaço e um uso específico. 

Nada é ininterrupto, nem as relações pessoais, nem o emprego, nem a tecnologia... faz sentido a 
casa o ser?  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As transformações dos grupos domésticos, juntamente com o uso de novos equipamentos 
tecnológicos no espaço físico da habitação passaram a alterar hábitos tradicionalmente 
estabelecidos ao longo do século XX. Transformações, que suscitaram, neste trabalho, a análise 
da adaptação do modelo convencional de fogos urbanos aos novos modos de viver desse 
processo. Se os espaços habitáveis dos fogos passaram por medidas de racionalização para a 
adaptação à realidade económica dos anos oitenta e noventa, não se pode afirmar que medidas 
significativas tenham chegado a contemplar outra realidade, também em palpitante 
transformação no mesmo período: os hábitos domésticos do usuário metropolitano. A análise 
dos espaços habitáveis de fogos de três quartos aqui apresentada aponta-nos para uma 
produção imobiliária em descompasso com a diversidade dos novos modos de morar adquiridos 
nas últimas décadas do século XX. Caracterizada por uma morosidade quanto ao surgimento de 
novas propostas voltadas a contemplar a variedade de perfis dos novos grupos de usuários 
urbanos, essa produção esteve marcada pela repetição à exaustão do mesmo – e já reduzido – 
padrão tripartido em sectores social, privado e de serviços, o qual ainda remete a antigos hábitos 
da classe média, quando a família de modelo tradicional reunia-se à noite na sala de estar para 
assistir à televisão, e da qual os filhos só se desligavam para formar outra família tradicional. 

Se a renitente configuração das plantas experimenta, ao longo do período investigado, inversões 
hierárquicas de alguns ambientes com relação à área útil do fogo, esta evolução ainda resulta 
por demais discreta e insuficiente, quando o foco é a adequação do projecto às transformações 
dos hábitos domésticos advindos da variedade dos grupos usuários e da incorporação de novas 
tecnologias ao espaço da habitação. Por um lado, o exemplo clássico do aumento da 
participação da mulher no mercado de trabalho, acompanhado da difusão de tecnologias 
facilitadoras da organização da vida doméstica, levou à optimização do uso do espaço reduzido 
da cozinha, tornando-a rectangular e facilitando a instalação, ao longo das paredes, de armários 
e tomadas suplementares para os inúmeros electrodomésticos. Por outro lado, a redução do tipo 
tradicional familiar e o aumento de pessoas morando sós e trabalhando o dia todo, puseram fim 
às reuniões familiares na sala, ou mesmo à recepção a visitas no sector social, o qual, 
constituído por sala mais varanda, embora se torne frequentemente supérfluo, teve o seu valor 
quase inalterado no desenho da planta do fogo. Já na área privada, evidencia-se ao longo das 
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sete décadas, o crescimento da área útil ocupada, sobretudo pelos quartos e a sua intensa 
utilização por parte dos utentes face ao sector social. 

Procurando fundamentar e aprofundar as verificações feitas através da amostra de plantas, o 
estudo foca especificamente a área atribuída aos fogos e aos diversos compartimentos internos. 
Verifica-se que a tentativa de adequação dos hábitos domésticos à linguagem compartimentada 
e reduzida dos espaços é exercida através de intervenção individual ou colectiva de cada 
arquitecto, não se encontrando, portanto, essa adaptação em igual etapa de progresso para 
todas as unidades analisadas. O efectivo uso do espaço habitado refere-se directamente a 
características próprias da época, como a sociedade, os costumes, os conceitos mais ou menos 
tradicionais de domesticidade, etc. 

Se num fogo da década de quarenta, a sala de estar tinha como função estar/receber, no fogo 
da década de setenta, esse espaço transforma-se em estar/receber e comer/refeições, sendo a 
questão do aproveitamento do espaço, racionalmente equacionado com a utilização de um 
mobiliário adequado. 

Além disso, graus variados de incorporação de avanços tecnológicos nos espaços internos são 
presentemente encontrados, não somente entre as diversas unidades habitacionais, mas entre 
ambientes distintos de um mesmo fogo. Por exemplo: se no quarto de um adolescente 
encontramos diferentes equipamentos tecnológicos – computador conectado à Internet, aparelho 
de som, televisão –, atribuindo contemporaneidade ao espaço, no mesmo fogo, a sala decorada 
pela mãe, desprovida de qualquer indício de novas tecnologias, com a provável excepção da 
televisão plasma e do sistema surrond, mais o leitor de DVD, poderia ser a mesma sala 
encontrada num fogo dos anos setenta. Sob o ponto de vista do uso, enquanto no quarto do 
adolescente a profusão de equipamentos resulta numa sobreposição de funções, as quais 
podem variar do repouso às de estudo, passando pelo lazer e pelo convívio com amigos, é 
possível que a sala de estar permaneça vazia esperando por um eventual visitante. 

As actividades, antes voltadas para o mundo exterior, passaram a ser desenvolvidas dentro do 
espaço doméstico. O que torna a questão da sobreposição de actividades um dos principais 
inconvenientes dos fogos tipo T3, lançados praticamente ao longo do século XX. Num constante 
paralelo aos primeiros fogos da década de trinta – cujas subdivisões dos sectores habitacionais 
reflectiam os programas adoptados nas casas da velha burguesia e da classe média – onde para 
as distintas actividades da vida doméstica destinavam-se ambientes igualmente distintos, 
encontra-se nos reduzidos fogos de hoje a actual tradução para essa realidade: a multiplicação 
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de pequenos espaços dentro do todo, sem que haja, necessariamente, divisões físicas, ficando a 
cargo do mobiliário e de elementos de tecnologia, a produção dos diversos sub-ambientes, 
assim como a determinação dessa ou daquela função atribuída a cada um. Dessa forma, a 
acção do uso actualiza tradicionais conceitos e costumes da habitação, dentro da linguagem 
limitada dos fogos. 

Se é que é possível falar de um patamar, comum a todos os espécimes, de adaptação à 
linguagem compacta dos fogos, esse pode ser identificado nas cozinhas. Tendo-se optimizado o 
aproveitamento das dimensões disponíveis, a padronização do espaço e o acesso às outras 
divisões tornam-se de tal forma unânimes, seja qual for a década; que definitivamente não são 
as cozinhas os ambientes mais dotados de personalidade. 

Assim, no processo de transformação de antigos e tradicionais hábitos domésticos, uma – 
apenas relativa – contemporaneidade é identificada no uso dos fogos. Se, por um lado, observa-
se a naturalidade com que os usuários acatam e se utilizam das soluções de funcionalidade de 
suas cozinhas, planeadas à partida, para a vida dinâmica urbana, ou transformam um quarto em 
escritório equipado tecnologicamente para o trabalho em casa; por outro, de modo igualmente 
natural, sonhos de tempos passados ainda são projectados nas salas de estar ou salas comuns 
(estar + jantar), à semelhança das residências nobres ou da classe média em ascensão do início 
do século XX. Numa configuração em verdadeiros cenários montados, as salas permanecem 
projectadas com o mesmo rigoroso ritual formal, prontas para serem admiradas por estranhos ao 
ambiente doméstico; i.e. apesar do modelo tradicional de família ter sofrido alterações (famílias 
unipessoais ou famílias monoparentais), lembranças de antigos hábitos domésticos ligados à 
prática do grupo familiar preservam-se na área de social, na mesa de jantar, ou nos sofás em 
frente à televisão da sala. 

A análise da informação das alterações sociais e familiares e da nova tecnologia e, novos 
hábitos domésticos incorporado na paisagem doméstica nas últimas décadas estabelece, por si 
só, um critério infalível para a exploração das questões projectuais do espaço habitável urbano 
contemporâneo; esta vale como um parâmetro – entre os muitos outros válidos –, através do 
qual investiga-se o grau de influência das transformações nos modos de viver contemporâneos 
sobre os hábitos domésticos urbanos, podendo-se direccionar o olhar para a questão do 
comprometimento da produção imobiliária com esse processo, quanto ao planeamento de 
espaço habitáveis de fogos. De qualquer forma, uma vez assente como condição necessária e 
essencial ao produto habitação o bem-estar no fogo, aspectos próprios ao habitante citadino do 
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início do século XXI – o papel das novas comunicações na expansão do espaço doméstico, 
novos arranjos familiares, acompanhados por novos conceitos de privacidade e individualidade – 
devem estar necessariamente associados ao processo de repensar o desenho contemporâneo 
dos espaços internos de um fogo, pois é nesse momento que o ambiente doméstico deixa 
tradicionais funções, como a de ponto de reunião da família, e assume outras novas, como a de 
proporcionar aprazimento ao local de trabalho aos utentes. 

Assim, o profundo conhecimento dos hábitos e específicas necessidades da sociedade, usuários 
do espaço habitável, será de inestimável valor para que, ao se elaborar o projecto, se atinja o 
objectivo de conferir ao utente o domínio sobre o uso do produto adquirido – a sua habitação – 
para que esse lhe seja de facto agradável, seguro, e responsável por um verdadeiro progresso 
na qualidade de vida, ou seja, pelo conforto doméstico. 

Em forma de observação final será importante mencionar, que a investigação seria mais 
benéfica se tivéssemos cingido apenas a uma classe social, em vez das três classes sociais 
(baixa, média e alta) i.e. chegaríamos assim, a uma conclusão específica duma determinada 
classe social de fogos. De maneira a aprofundar este trabalho, propõe-se futuramente o 
desenvolvimento de outras conjunturas, nomeadamente na evolução dos espaços habitáveis 
consistindo de duas etapas: a primeira analisaria a dualidade entre as imposições do projecto 
inicial e as alterações feitas pelos utentes; a segunda etapa consistiria na elaboração de um 
roteiro de questões a serem investigadas junto aos utentes dos fogos nos períodos analisados. 
Os resultados seriam aplicados no desenvolvimento de novas propostas projectuais adequadas 
às necessidades dos usuários. 
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Ficha 30.37.00 

Paulino Montez (Fotógrafo não identificado, Arquitectura, N.º 22, Dez. 1931, OA-CD) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Bairro do Alvito (foto da autora, 
2008). 

 

Morada:    Bairro do Alvito, 47 

Freguesia:   Alcântara 

Autor:    PAULINO MONTEZ  

Promotor:   Câmara Municipal de Lisboa 

Datas:    1937-1947 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   25023 (CML/AM) 

Área Útil:   54,3 m2 

Pé-Direito:      2,8 m 

 

Composição:  

1 Sala de Estar (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Despensa 

 1 Instalações Sanitárias 

1 Corredor 

 

  

1 
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Ficha 30.37.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36 – Planta tipo - Bairro do Alvito, 47 (1937-1947) 

Fonte: CML/AM 
 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Planta conjunto - Bairro do Alvito, 47 (1937-1947) 

Fonte: CML/AM 

   Sala de Estar (Estar + Jantar)   11,0 m2 
   Circulações   3,4 m2 
   Quartos    26,9 m2 
   Cozinha   8,7 m2 
   Despensa 0,5 cm2 
   Instalação Sanitária   3,9 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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      Ficha 30.38.00

Luís Cristino da Silva (Fotógrafo não identificado, 194-, CD-ROM IAPXX, OA) // Implantação do Edifício 
(http://www. earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Praça Francisco Sá Carneiro (foto 
da autora, 2008). 

 

Morada: Pç. Francisco Sá Carneiro, 8 a 8B  

Freguesia:   Alto do Pina 

Autor:    LUÍS CRISTINO DA SILVA  

Promotor:   Mário Cunha, Lda. 

Datas:    1938-1943/49 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   1783 (CML/AM) 

Área Útil:   181,2 m2 

Pé-Direito:        3,2 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

1 Instalação Sanitária Pessoal 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 3 Arrumos 

 1 Área de Serviço  

 

 

 

2 
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Ficha 30.38.01 

 

Figura 38 – Planta conjunto - Pç. Francisco Sá Carneiro, 8 a 8B (1938-1943/49) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vestíbulo 7,3 m2 

 
Antecâmara 8,2 m2 

  
Sala de Jantar 15,8 m2 

  
Sala de Estar 27,8 m2 

  
Circulações 15,7 m2 

  
Quartos  42,5 m2 

  
Cozinha 18,8 m2 

  
Área de Serviço 12,0 m2 

  
Despensa 2,0 m2 

  
Instalação Sanitária Pessoal 12,1 m2 

 
Instalação Sanitária da Empregada 3,0 m2 

 
Quarto da Empregada 12,1 m2 

  
Arrumos 3,9 m2 

S/
Es

c. 
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      Ficha 30.38.000 

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada:    R. Marquês de Subserra, 9 

Freguesia:   Campolide 

Autor:    VASCO LACERDA MARQUES 

Promotor (s): Margarida Braz Nunes de Sequeira Puga, Guilhermina Braz Nunes de 
Sequeira, Alexandre Braz Nunes Sequeira 

Datas:    1938-1940 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   52573 (CML/AM) 

Área Útil:   86,8 m2 

Pé-Direito:      3,1 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala de Jantar 

 1 Sala de Estar 

1 Varanda Aberta 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Despensa 

 1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

1 Instalação Sanitária Pessoal 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 

 

 

 

 

 

3 
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Ficha 30.38.001 

Figura 39 – Planta conjunto - R. Marqês de Subserra, 9 (1938-1940) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vestíbulo 3,1 m2 

  
Sala de Jantar 12,9 m2 

  
Sala de Estar 11,6 m2 

  
Varanda Aberta 2,1 m2 

  
Circulações 1,1 m2 

  
Quartos  29,8 m2 

  
Cozinha 10,9 m2 

  
Área de Serviço/Varanda Fechada 3,5 m2 

  
Despensa 1,6 m2 

  
Instalação Sanitária Pessoal 4,5 m2 

 
Instalação Sanitária da Empregada 1,1 m2 

S/
Es

c. 
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       Ficha 30.39.00 
 

Implantação do Edifício (http://www. earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2009). 

 

Morada:    R. Almeida e Sousa, 57 a 57A 

Freguesia:   Santo Condestável 

Autor:    RAUL RODRIGUES LIMA 

Promotor:   José Simões Berto 

Datas:    1939-1941 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   53099 (CML/AM) 

Área Útil:   102,4 m2 

Pé-Direito:        3,2 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala de Jantar 

 1 Sala de Estar  

1 Varanda Aberta 

1 Cozinha 

 1 Despensa 

3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Área de Serviço 

1 Instalação Sanitária Pessoal 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 

 

 

 

 

4 
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Ficha 30.39.01 

Figura 40 – Planta conjunto - R. Almeida e Sousa, 57 a 57A (1939-1941) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vestíbulo 3,6 m2 

  
Sala de Jantar 14,1 m2 

  
Sala de Estar 16,3 m2 

  
Varanda Aberta 3,3 m2 

  
Circulações 9,5 m2 

  
Quartos  29,0 m2 

  
Cozinha 7,6 m2 

  
Área de Serviço 5,2 m2 

  
Despensa 1,5 m2 

  
Instalação Sanitária Pessoal 4,6 m2 

 
Instalação Sanitária da Empregada 1,0 m2 

 
Quarto da Empregada 6,7 m2 

S/
Es

c. 
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Ficha 40.42.00 

 

Implantação do Quarteirão (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada:    Av. António Augusto de Aguiar, 9 a 9B 

Freguesia:   São Sebastião da Pedreira 

Autor:    MIGUEL JACOBETTY ROSA 

Promotor:   Adriano da Costa Carvalho 

Datas:    1942-1943 (Prémio Municipal de 1943) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   2106 (CML/AM) 

Área Útil:   245,6 m2 

Pé-Direito:        2,1 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar  

1 Saleta  

1 Escritório 

1 Varanda Aberta 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

 1 Área de Serviço 

2 Instalações Sanitárias           
(1Pessoal + 1Lavabo Social) 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 2 Corredores 

 1 Arrumo 

  

1 
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Ficha 40.42.01 

Figura 41 – Planta conjunto - Av. António Augusto de Aguiar, 9 a 9B (1942-1943) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

  Vestíbulo     9,5 m2 
 Antecâmara     4,2 m2 
  Sala de Jantar   30,9 m2 
  Sala de Estar  28,6 m2 
 Saleta 17,5 m2 
 Varanda Aberta     3,3 m2 
  Circulações 23,2 m2 
  Quartos  56,6 m2 
  Cozinha 16,3 m2 
  Área de Serviço 6,5 m2 
  Despensa 3,3 m2 
  Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo)   12,9 m2 
 Instalação Sanitária da Empregada     5,0 m2 
 Quarto da Empregada   10,7 m2 
  Arrumos   0,8 cm2 
 Escritório  16,3 m2 

S/
Es

c. 
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       Ficha 40.45.00

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2009). 

 

Morada:    Av. Sidónio Pais, 14  

Freguesia:   São Sebastião da Pedreira 

Autor:    ANTÓNIO VELOSO DOS REIS CAMELO 

Promotor:   Ferreira & Filhos, Lda. 

Datas:    1945 (Prémio Valmor de 1945) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   3403 (CML/AM) 

Área Útil:   158,2 m2 

Pé-Direito:        2,2 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar  

1 Escritório 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

 1 Área de Serviço 

2 Instalações Sanitárias           
(1Pessoal + 1Lavabo Social) 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 1 Arrumo 

 1 Copa 

 

 

 

 

2 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

    150 

Ficha 40.45.01 

Figura 42 – Planta conjunto - Av. Sidónio Pais, 14 (1945) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

  Vestíbulo     5,7 m2 
  Sala de Jantar   18,5 m2 
  Sala de Estar   11,1 m2 
  Circulações   20,1 m2 
  Quartos    40,1 m2 
  Cozinha   11,5 m2 
  Área de Serviço     5,5 m2 
  Despensa     2,4 m2 
  Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo)   12,8 m2 
 Instalação Sanitária da Empregada     3,4 m2 
 Quarto da Empregada   11,1 m2 
  Arrumos 1,1 cm2 
 Escritório   10,8 m2 
 Copa     4,5 m2 

S/
Es

c. 
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  Ficha 40.46.00 

Cassiano Branco (Paulo Tormenta Pinto, Cassiano Branco, 1897-1970 – arquitectura e artifício, Caleidoscópio Ed., 
2007) // Implantação do Quarteirão (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // 
Edifício (Paulo Tormenta Pinto, Cassiano Branco, 1897-1970 – arquitectura e artifício, Caleidoscópio Ed., 2007). 

 

Morada:    Av. António Augusto de Aguiar, 19 a 19C 

Freguesia:   São Sebastião da Pedreira 

Autor:    CASSIANO BRANCO 

Promotor:   Sociedade Industrial de Construção, Lda. 

Datas:    1946 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   1917 (CML/AM) 

Área Útil:   255,6 m2 

Pé-Direito:        3,3 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1Antecâmara 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar 

1 Escritório 

1 Varanda Aberta 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

 1 Sala de Costura 

1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

2 Instalações Sanitárias                       
(1Pessoal + 1Social) 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 1 Arrumo 

3 
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Ficha 40.46.01 

Figura 43 – Planta conjunto - Av. António Augusto de Aguiar, 19 a 19C (1946) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

  Vestíbulo 5,4 m2 
 Antecâmara 11,9 m2 
  Sala de Jantar 28,1 m2 
  Sala de Estar 29,9 m2 
 Varanda 4,3 m2 
  Circulações 27,8 m2 
  Quartos  59,5 m2 
  Cozinha 16,5 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada 4,0 m2 
  Despensa 2,3 m2 
  Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 12,7 m2 
 Instalação Sanitária da Empregada 5,3 m2 
 Quarto da Empregada 10,6 m2 
  Arrumos 2,1 m2 
 Escritório 25,8 m2 
 Sala de Costura 9,3 m2 

S/
Es

c. 
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       Ficha 40.47.00

  

José Bastos (Fotógrafo não identificado, Arquitectura, N.º 32, Agos./Set. 1949, OA-CD), Alberto Pessoa (Fotógrafo 
não identificado, Arquitectura, N.º 111, Set./Out. 1969, OA-CD), Raul Chorão Ramalho (Jorge Farelo Pinto (coord.), 
Ana Silva Dias, Manuel Pereira, Percursos de Carreira, 1994, AAP-OA) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 5 de Março de 2008 // Edifício (foto da autora, 2009). 

 

Morada:    Av. Paris, 3 a 3B 

Freguesia:   São João de Deus 

Autor (s): JOSÉ BASTOS, ALBERTO PESSOA, RAUL CHORÃO RAMALHO, 

 LUCÍNIO CRUZ 

Promotor:   Russos e Irmão, Lda. 

Datas:    1947-1949 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   1271 (CML/AM) 

Área Útil:   146,4 m2 

Pé-Direito:        2,8 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

1 Instalação Sanitária Pessoal 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 1 Arrumo 

 1 Área de Serviço 

1 Varanda Aberta 

 

4 
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icha 40.47.01 

Figura 44 – Planta conjunto - Av. Paris, 3 a 3B (1947-1949) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

   Vestíbulo 5,3 m2 
   Sala de Jantar     7,5 m2 
   Sala de Estar 18,8 m2 
  Varanda Aberta 9,7 m2 
   Circulações 9,7 m2 
   Quartos  45,2 m2 
   Cozinha 15,0 m2 
   Área de Serviço 4,5 m2 
   Despensa 1,4 m2 
  

Instalação Sanitária Pessoal 7,6 m2 
 

Instalação Sanitária da Empregada 2,7 m2 
  Quarto da Empregada 7,9 m2 
   Arrumos 1,1 m2 

S/
Es

c. 
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ANOS 30-40 

COMPÊNDIO  

Freguesias abrangidas  Campolide, Alto do Pina, Alcântara, Santo Condestável, 
São Sebastião da Pedreira, São João de Deus 

ARQUITECTOS  Paulino Montez, Luís Cristino da Silva, Vasco Lacerda 
Marques, Raul Rodrigues Lima, Miguel Jacobetty Rosa, 
António Veloso dos Reis Camelo, Cassiano Branco, José 
Bastos, Alberto Pessoa, Raul Chorão Ramalho 

N.º de divisões     Entre 6 a 13 

Área útil (VALOR MÁXIMO)  255,6 m2  - Av. Ant.º Augusto de Aguiar, 19 a 19C - 
Cassiano Branco 

Área útil (VALOR MÍNIMO)    54,3 m2  - Bairro do Alvito, 48 - Paulino Montez 

COMPARTIMENTOS EXISTENTES  Vestíbulo, sala de estar, sala de jantar, saleta, corredor, 
antecâmara, escritório, quartos, quarto de vestir, 
instalações sanitárias, quarto da empregada, instalação 
sanitária da empregada, copa, despensa, arrumos, latrina, 
área de serviço, cozinha, sala de costura, varanda, 
marquise 

DIVISÕES MAIORES    Sala de estar, sala de jantar, escritório 

DIVISÕES MENORES    Arrumos, instalação sanitária da empregada, despensa 

DISPOSIÇÃO CORRENTE  Vestíbulo, escritório, corredor, sala de estar, sala de 
jantar, antecâmara, quartos, instalações sanitárias, 
arrumos, quarto da empregada, instalação sanitária da 
empregada, despensa, cozinha, área de serviço 

Junto à fachada PRINCIPAL  Sala de estar, sala comum (estar+jantar), escritório, 
saleta, quartos 

Secção INTERMÉDIA    Corredor, vestíbulo, antecâmara, quarto de vestir, copa,  
      arrumos, despensa, costura 

Junto à fachada TARDOZ  Quarto da empregada, instalação sanitária da empregada, 
área de serviço, latrina, cozinha, instalações sanitárias, 
sala de jantar 

VARANDAS FECHADAS (área) 7,7 m2 

Localização   Fachada tardoz 

  Espaços adjacentes  Cozinha, latrina, arrumos 

VARANDAS ABERTAS (área) 4,5 m2 

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Sala de estar, sala de jantar 

Quadro 20 – Síntese das décadas de trinta e de quarenta   

LO
CA

LIZ
AÇ

ÃO
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ÇO
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S 
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          Ficha 50.50.00 

 

Ruy D`Athouguia (Fotógrafo não identificado, CD-ROM IAPXX, OA), Sebastião Formosinho Sanchez 
(Formosinho Sanchez Espólio, Arquitectura & Construção, N.º 46, Dez./Jan. 2008) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Bairro das Estacas (José Miguel 
Figueiredo, Arquitectura & Construção, N.º 46, Dez./Jan. 2008). 

 

Morada:    R. Pedro Ivo, 13 a 13B 

Freguesia:   Alvalade 

Autor (s): RUY JERVIS D`ATHOUGUIA, SEBASTIÃO FORMOSINHO 
SANCHEZ 

Promotor:   Câmara Municipal de Lisboa 

Datas:    1950-1954/55 (Prémio Valmor de 1954) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   19055 (CML/AM) 

Área Útil:   119,3 m2 

Pé-Direito:        2,8 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Despensa 

1 Instalação Sanitária 

 1 Corredor 

 2 Varandas Abertas 

1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Ficha 50.50.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 45 – Planta conjunto - R. Pedro Ivo, 13 a 13B (1950-1954/55) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vestíbulo  4,0 m2 
  Antecâmara  3,0 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  32,8 m2 
  Varandas Abertas  22,7 m2 
   Circulações  2,8 m2 
   Quartos   38,5 m2 
   Cozinha  6,4 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada  4,5 m2 
   Despensa 0,9 cm2 
   Instalação Sanitária     3,8 m2 

S/
Es

c. 
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 Ficha 50.55.00 

Manuel Laginha (Fotógrafo não identificado, Arquitectura, N.º 20, Agos./Set. 1948, OA-CD), Pedro Cid (Fotógrafo 
não identificado, Arquitectura, N.º 111, Set./Out. 1969, OA-CD) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Conjunto habitacional (foto da 
autora, 2008). 

 

Morada:    Av. dos Estados Unidos da América, 28 a 28A 

Freguesia:   São João de Brito 

Autor (s): MANUEL LAGINHA, PEDRO CID, JOÃO VASCONCELOS ESTEVES 

Promotor:   Álvaro Maximino Quintino 

Datas:    1955-1959 (Prémio Municipal de 1957) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   31592 (CML/AM) 

Área Útil:   107,3 m2 

Pé-Direito:        2,8 m 

 

Composição: 

1 Vestíbulo 

1 Sala Comum (Estar + Jantar)  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

1 Instalação Sanitária Pessoal 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 3 Arrumos 

 1 Varanda Aberta 

1 Área de Serviço/Varanda Fechada  

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Ficha 50.55.01 

Figura 46 – Planta conjunto - Av. dos Estados Unidos da América, 28 a 28A (1955-1959) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vestíbulo  6,8 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  18,8 m2 
  Varanda Aberta  4,9 m2 
   Circulações  5,3 m2 
   Quartos   40,1 m2 
   Cozinha  6,9 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada  8,0 m2 
   Despensa 0,9 cm2 
   Instalação Sanitária Pessoal    3,9 m2 
  Instalação Sanitária da Empregada     2,0 m2 
  Quarto da Empregada    7,8 m2 
   Arrumos    1,9 m2 

S/
Es

c. 
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          Ficha 50.58.00 

Jorge Segurado (Francisco Tojal, Arquitectura & Construção, N.º 43, Jun./Jul. 2007) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Conjunto habitacional (foto da 
autora, 2008). 

 

Morada:    Av. do Brasil, 132 a 132B 

Freguesia:   São João de Brito 

Autor:    JORGE SEGURADO 

Promotor:   Montepio Geral 

Datas:    1958-1964 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   34665 (CML/AM) 

Área Útil:   166,1 m2 

Pé-Direito:        2,8 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala de Jantar 

1 Sala de Estar  

1 Escritório 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

 1 Despensa 

2 Instalações Sanitárias                                    
(1Pessoal+1Social) 

 1 Instalação Sanitária da Empregada 

1 Corredor 

 1 Arrumo 

 1 Copa 

 1 Varanda Aberta 

 

 

3 
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Ficha 50.58.01 

 

Figura 47 – Planta conjunto - Av. do Brasil, 132 a 132B (1958-1964) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

  Vestíbulo 4,9 m2 
 Antecâmara 2,9 m2 
  Sala de Jantar 16,2 m2 
  Sala de Estar 31,9 m2 
 Varanda Aberta 6,0 m2 
  Circulações 7,9 m2 
  Quartos  43,9 m2 
  Cozinha 10,3 m2 
  Despensa 1,7 m2 
  Instalação Sanitária Pessoal  8,4 m2 
  Instalação Sanitária da Empregada  2,5 m2 
 Quarto da Empregada 8,0 m2 
  Arrumos 1,1 m2 
 Escritório 14,5 m2 
 Copa 8,7 m2 

S/
Es

c. 
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          Ficha 50.59.00 
    

 

Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas (Fotógrafo não identificado (2), CD-ROM IAPXX, OA) // Implantação da Torre 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Torre Olivais Norte (foto da autora, 
2008). 

 

Morada:    R. General Silva Freire, 55 a 55A 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor (s): NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, ANTÓNIO PINTO DE FREITAS, NUNO 
PORTAS 

Promotor:   Sociedade Cooperativa “O Lar Familiar” 

Datas:    1959-1965 (Prémio Valmor de 1967) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   39793 (CML/AM) 

Área Útil:   99,3 m2 

Pé-Direito:      2,7 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala Comum (Estar + Jantar)  

1 Kitchenette 

 3 Quartos 

 1 Despensa 

2 Instalações Sanitárias           
(1Pessoal + 1Lavabo Social) 

 1 Corredor 

 1 Arrumo 

 1 Varanda Aberta 

1 Área de Serviço 

 

 

 

 

 

4 
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Ficha 50.59.01 

Figura 48 – Planta conjunto - R. General Silva Freire, 55 a 55A (1959-1965) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

 Entrada Principal 

 

 

 

   Vestíbulo 6,6 m2 
   Sala Comum (Estar+Jantar) 22,2 m2 
  Varanda Aberta 7,5 m2 
   Circulações 5,2 m2 
   Quartos  38,3 m2 
   Kitchenette 6,9 m2 
  Área de Serviço 5,0 m2 
   Despensa 1,2 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo) 4,6 m2 
   Arrumos 1,9 m2 

S/
Es

c. 
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Ficha 60.60.00 

Artur Pires Martins (Fotógrafo não identificado, Arquitectura e Vida, N.º 4, Mai. 2000) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Edifício (foto da autora, 2008). 

 

Morada:    R. General Silva Freire, 14 a 16 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor (s):   ARTUR PIRES MARTINS, CÂNDIDO PALMA DE MELO 

Promotor:   Gabinete Técnico de Habitação 

Datas:    1960-1963 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   39444 (CML/AM) 

Área Útil:   149,1 m2 

Pé-Direito:        2,4 m 

 

Composição:  

1 Sala de Estar 

1 Sala de Jantar 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Quarto da Empregada 

2 Instalações Sanitárias (1Pessoal + 
1Social) 

1 Instalação Sanitária da Empregada 

 1 Corredor 

 3 Varandas Abertas 

 1 Área de Serviço  

 

 

 

 

 

 

1 
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Ficha 60.60.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Planta tipo - R. General Silva Freire, 14 a 16 (1960-1963) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal   Entrada de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50 – Planta conjunto - R. General Silva Freire, 14 a 16 (1960-1963) 

Fonte: CML/AM 

   Vestíbulo 5,1 m2 
   Sala de Estar 13,5 m2 
   Sala de Jantar 15,8 m2 
  Varandas Abertas 24,3 m2 
   Circulações 7,4 m2 
   Quartos  44,8 m2 
   Cozinha 11,7 m2 
  Área de Serviço 1,8 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 6,7 m2 
  Instalação Sanitária da Empregada  2,6 m2 
  Quarto da Empregada 8,0 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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        Ficha 60.61.00

 

Manuel Taínha (Fotógrafo não identificado, CD-ROM IAPXX, OA) // Implantação da Torre 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Torres dos Olivais Sul (foto da 
autora, 2008). 

 

Morada:    Av. Cidade de Luanda, Lote 479 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor:    MANUEL TAÍNHA 

Promotor:   Federação de Caixas de Previdência 

Datas:    1961-1968 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   55205 (CML/AM) 

Área Útil:   70,2 m2 

Pé-Direito:      2,7 m 

 

Composição:  

1 Sala Comum (Estar + Jantar)  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

1 Instalação Sanitária 

 1 Corredor 

 1 Varanda Aberta 

 1 Área de Serviço  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Figura 51 – Planta tipo - Av. Cidade de Luanda, Lote 479 (1961-1968) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Planta conjunto - Av. Cidade de Luanda, Lote 479 (1961-1968) 

Fonte: CML/AM 

   Vestíbulo 2,9 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 13,8 m2 
  Varanda Abertas 6,1 m2 
   Circulações 2,3 m2 
   Quartos  25,7 m2 
   Cozinha 8,7 m2 
  Área de Serviço 5,4 m2 
   Instalação Sanitária  3,9 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 60.66.00 
 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 2008 // Conjunto 
habitacional (fotos da autora, 2009). 

 

Morada:    R. Eng. Rodrigues de Carvalho, Lote 8A 

Freguesia:   Marvila 

Autor (s):   JOSÉ PACHECO, RAUL CEREGEIRO 

Promotor:   Gabinete Técnico de Habitação 

Datas:    1966-1968 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Processo N.º:   2158 (CML/DMH) 

Área Útil:   84,8 m2 

Pé-Direito:      2,8 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara  

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

1 Despensa 

 1 Área de Serviço 

3 Quartos 

2 Instalações Sanitárias (1Pessoal + 1Social) 

1 Arrumo 

3 
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Figura 53 – Planta tipo - R. Eng. Rodrigues de Carvalho, Lote 8A (1966-1968) 

Fonte: CML/DMH 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Planta conjunto - R. Eng. Rodrigues de Carvalho, Lote 8A (1966-1968) 

Fonte: CML/DMH 

   Vestíbulo  3,6 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  21,0 m2 
   Antecâmara    9,7 m2 
   Quartos   31,6 m2 
   Cozinha    9,2 m2 
  Área de Serviço    3,3 m2 
   Despensa 0,6 cm2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social)    5,7 m2 
   Arrumos 0,2 cm2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 60.67.00 

 

Vasco Croft (Fotógrafo não identificado, JA, N.º 60, Out. 1987), Justino Morais (Fotógrafo não identificado, JA, N.º 
26, Mar. 1984) // Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 7 de Março de 
2008 // Conjunto habitacional Olivais Sul (foto da autora, 2009). 

 

Morada:    R. Cidade da Beira, Lote 90 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor (s):   VASCO CROFT, JUSTINO MORAIS, JOAQUIM CADIMA, 

JOÃO MATOSO 

Promotor:   Federação de Caixas de Previdência 

Datas:    1967-1969 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   55144 (CML/AM) 

Área Útil:   58,4 m2 

Pé-Direito:      2,6 m 

 

Composição:  

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Kitchenette 

 3 Quartos 

1 Instalação Sanitária 

 1 Corredor 

 1 Varanda Aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



DESENHO E USO DO FOGO T3 NA CIDADE DE LISBOA 1930-2000 

    171 

Ficha 60.67.01 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Planta tipo - R. Cidade da Beira, Lote 90 (1967-1969) 

Fonte: CML/AM 

Legenda:  

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Planta conjunto - R. Cidade da Beira, Lote 90 (1967-1969) 

Fonte: CML/AM 

  
Sala Comum (Estar + Jantar) 12,9 m2 

 
Varanda 2,4 m2 

  
Circulações 5,6 m2 

  
Quartos  27,1 m2 

  
Kitchenette 8,2 m2 

  
Instalação Sanitária  2,4 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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ANOS 50-60 

COMPÊNDIO  

Freguesias abrangidas  Alvalade, São João de Brito, Santa Maria dos Olivais 

ARQUITECTOS  Ruy Jervis D´Athouguia, Sebastião Formosinho Sanchez, 
Manuel Laginha, Pedro Cid, João Vasconcelos Esteves, 
Jorge Segurado, Nuno Teotónio Pereira, António Pinto de 
Freitas, Nuno Portas, Artur Pires Martins, Cândido Palma 
de Melo, Manuel Taínha, José Pacheco, Raul Ceregeiro, 
Vasco Croft, Justino Morais, Joaquim Cadima, João 
Matoso 

N.º de divisões     Entre 6 a 15 

Área útil (VALOR MÁXIMO)  163,2 m2  - Av. do Brasil, 112 a 112C - Jorge Segurado 

Área útil (VALOR MÍNIMO)  58,4 m2  - R. Cidade da Beira, Lote 90 - Vasco Croft, 
Justino Morais, Joaquim Cadima, João Matoso 

COMPARTIMENTOS EXISTENTES  Vestíbulo, sala comum (estar+jantar)/sala de estar + sala 
de jantar, escritório, corredor, copa, despensa, 
cozinha/kichenette, área de serviço, quarto da 
empregada, instalação sanitária da empregada, 
antecâmara, quartos, instalações sanitárias, arrumos 

DIVISÕES MAIORES  Sala de comum (estar + jantar), sala de estar, sala de 
jantar, cozinha 

DIVISÕES MENORES  Arrumos, instalações sanitárias, despensa, área de 
serviço, instalação sanitária da empregada 

DISPOSIÇÃO CORRENTE  Vestíbulo, sala comum (estar + jantar), despensa, 
cozinha, área de serviço, corredor, arrumos, instalações 
sanitárias, quartos 

Junto à fachada PRINCIPAL  Sala de estar, sala de jantar, sala comum (estar+jantar), 
escritório, quartos 

Secção INTERMÉDIA  Corredor, vestíbulo, antecâmara, instalações sanitárias, 
instalação sanitária da empregada, copa, arrumos, 
despensa, “kichenette” 

Junto à fachada TARDOZ  Quarto da empregada, área de serviço, cozinha 

VARANDAS FECHADAS (área) 7,3 m2  

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Cozinha 

VARANDAS ABERTAS (área) 9,4 m2 

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Sala comum (estar + jantar) 

Quadro 21 – Síntese das décadas de cinquenta e de sessenta  

LO
CA

LIZ
AÇ

ÃO
 

ES
PA

ÇO
S 

ES
PE

CI
AI

S 
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         Ficha 70.72.00 

Gonçalo Byrne (Telmo Miller, Arquitectura e Vida, N.º 49, Mai. 2004) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 10 de Março de 2008 // Complexo habitacional Pantera 
Cor-de-Rosa (Ana Vaz Milheiro (coord. editorial), Catarina Botelho (fotografia), Arquitectos Portugueses 
Contemporâneos, Jornal Público, Jan. 2004). 

 

Morada:    Pç. Raul Lino, Lote 248 

Freguesia:   Marvila 

Autor (s): GONÇALO BYRNE, ANTÓNIO REIS CABRITA, NUNO TEOTÓNIO 
PEREIRA 

Promotor:   Câmara Municipal de Lisboa 

Datas:    1972-1974/75-1979 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Volume de Obra:   2901 (CML/DCH) 

Área Útil:   74,4 m2 

Pé-Direito:      2,5 m 

 

Composição:  

 1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

1 Instalação Sanitária 

 1 Área de Serviço 

1 Despensa 

1 Arrumo 

 

 

 

 

 

 

1 
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Figura 57 – Planta tipo - Pç. Raul Lino, Lote 248 (1972-1974/75-1979) 

Fonte: CML/DCH 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Planta conjunto - Pç. Raul Lino, Lote 248 (1972-1974/75-1979) 

Fonte: CML/DCH 

   Vestíbulo 2,5 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 19,5 m2 
   Antecâmara 4,3 m2 
   Quartos  28,7 m2 
   Cozinha 10,8 m2 
  Área de Serviço 1,3 m2 
   Despensa 1,9 m2 
   Instalação Sanitária 4,2 m2 
   Arrumos 1,3 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 70.73.00 

 

Vítor Figueiredo (Jorge Farelo Pinto (coord.), Ana Silva Silva, Manuel Pereira, Clara Meneres (desenho), Percursos 
de Carreira, 1994, AAP-OA) // Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 10 
de Março de 2008 // Conjunto habitacional Cinco Dedos (Ana Vaz Milheiro (coord. editorial), Catarina Botelho 
(fotografia), Arquitectos Portugueses Contemporâneos, Jornal Público, Jan. 2004). 

 

Morada:    R. Adães Bermudes, Lote 249  

Freguesia:   Marvila 

Autor (s):   VÍTOR FIGUEIREDO, EDUARDO TRIGO DE SOUSA, JORGE GIL 

Promotor:   Câmara Municipal de Lisboa 

Datas:    1973-1977 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Volume de Obra:   2824 (CML/FFH) 

Área Útil:   67,9 m2 

Pé-Direito:      2,5 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

1 Instalação Sanitária 

 1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

1 Arrumo 

 

2 
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Ficha 70.73.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Planta tipo - R. Adães Bermudes, Lote 249 (1973-1977) 

Fonte: CML/FFH 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Planta conjunto - R. Adães Bermudes, Lote 249 (1973-1977) 

Fonte: CML/FFH 

   Vestíbulo  1,8 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  21,7 m2 
   Antecâmara  2,8 m2 
   Quartos   29,3 m2 
   Cozinha  5,9 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada  3,1 m2 
   Instalação Sanitária  3,0 m2 
   Arrumos 0,2 cm2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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  Ficha 70.75.00 

 

Manuel Vicente (Telmo Miller, Arquitectura e Vida, N.º 28, Jun. 2002) // Implantação do Conjunto 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 10 de Março de 2008 // Conjunto habitacional Bairro 
Portugal Novo (foto da autora, 2009). 

 

Morada:    R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau)  

Freguesia:   Alto do Pina 

Autoria:   MANUEL VICENTE 

Promotor:   Serviço de Apoio Ambulatório Local 

Datas:    1975-1977 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Processo N.º:   2142 (CML/DMPGU) 

Área Útil:   61,1 m2 

Pé-Direito:      2,5 m 

 

Composição:  

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

1 Instalação Sanitária 

 1 Corredor 

 1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

1 Arrumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Ficha 70.75.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Planta tipo - R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau) (1975-1977) 

Fonte: CML/DMPGU 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Planta conjunto - R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau) (1975-1977) 

Fonte: CML/DMPGU  

   Sala Comum (Estar + Jantar)  16,6 m2 
   Circulações  2,6 m2 
   Quartos   29,1 m2 
   Cozinha  5,3 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada  2,9 m2 
   Instalação Sanitária     3,7 m2 
   Arrumos 0,9 cm2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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         Ficha 70.75.000 

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 10 de Março de 2009 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada:    R. Maria Veleda, 4 a 4A 

Freguesia:   Carnide 

Autor:   FERNANDO SILVA 

Promotor:   Sociedade Geral de Empreitadas, Lda. 

Datas:    1975 (Prémio Valmor de 1978) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   59560 (CML/AM) 

Área Útil:   89,2 m2 

Pé-Direito:      2,7 m 

 

Composição:  

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

2 Instalações Sanitárias              
(1Pessoal + 1Social) 

 1 Corredor 

 1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Ficha 70.75.001 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 63 – Planta tipo - R. Maria Veleda, 4 a 4A (1975) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Planta conjunto - R. Maria Veleda, 4 a 4A (1975) 

Fonte: CML/AM  

   Sala Comum (Estar + Jantar) 29,8 m2 
   Circulações 7,0 m2 
   Quartos  36,8 m2 
   Cozinha 5,2 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada 2,5 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 8,0 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 80.79.00 

 

Tomás Taveira (Tomás Taveira, Arquitectura & Construção, N.º 12, Nov. 2000) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 10 de Março de 2008 // Encostas das Olaias (foto da 
autora, 2008). 

 

Morada:    Av. Eng. Arantes e Oliveira, 6 a 6A 

Freguesia:   Alto Pina 

Autor:   TOMÁS TAVEIRA 

Promotor:   Fernando Martins 

Datas:    1979-1981 (Prémio Valmor de 1982) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   60292 (CML/AM) 

Área Útil:   93,9 m2 

Pé-Direito:      2,6 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 3 Varandas Abertas 

2 Instalações Sanitárias            
(1Pessoal + 1Social) 

 1 Corredor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Figura 65 – Planta tipo - Av. Eng. Arantes e Oliveira, 6 a 6A (1979-1981) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Planta conjunto - Av. Eng. Arantes e Oliveira, 6 a 6A (1979-1981) 

Fonte: CML/AM 

   Vestíbulo 3,0 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 27,8 m2 
  Varandas Abertas 4,4 m2 
   Circulações 6,6 m2 
   Quartos  37,4 m2 
   Cozinha 8,9 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 5,8 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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   Ficha 80.81.00 

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 15 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada:    R. Prof. Francisco Gentil, 32 a 38  

Freguesia:   Lumiar 

Autor:   RODRIGO RAU 

Promotor:   Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 

Datas:    1981 (Menção Honrosa do Prémio Valmor de 1986) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   60951 (CML/AM) 

Área Útil:   84,4 m2 

Pé-direito:      2,7 m 

 

Composição:  

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Varanda Aberta 

2 Instalações Sanitárias            
(1Pessoal + 1Social) 

 1 Corredor 

3 Arrumos 

1 Despensa 

1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Figura 67 – Planta tipo - R. Prof. Francisco Gentil, 32 a 38 (1981) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 – Planta conjunto - R. Prof. Francisco Gentil, 32 a 38 (1981) 

Fonte: CML/AM 

  Antecâmara 5,6 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 15,4 m2 
  Varanda Aberta 3,4 m2 
   Circulações 6,2 m2 
   Quartos  34,6 m2 
   Cozinha 8,3 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada 2,7 m2 
  Despensa 1,2 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 5,4 m2 
  Arrumos 1,7 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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         Ficha 80.83.00 

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 15 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada:    R. Prof. Mark Athias, 4 a 4B 

Freguesia:   Lumiar 

Autor (s):   JOÃO LOPES DA SILVA, LUÍS SERRANO RODRIGUES, 

RUI FERREIRA 

Promotor:   SITOS – Empresa de Restaurantes e Pastelarias, SARL 

Datas:    1983 (Menção Honrosa do Prémio Valmor de 1989) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   61436 (CML/AM) 

Área Útil:   137,7 m2 

Pé-Direito:        3,1 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Varanda Aberta 

2 Instalações Sanitárias            
(1Pessoal + 1Social) 

 1 Corredor 

 1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

1 Arrumo 

 

 

3 
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Ficha 80.83.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Planta tipo - R. Prof. Mark Athias, 4 a 4B (1983) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 70 – Planta conjunto - R. Prof. Mark Athias, 4 a 4B (1983) 

Fonte: CML/AM 

   Vestíbulo  10,3 m2 
  Antecâmara  11,8 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  34,9 m2 
  Varanda Aberta  1,9 m2 
   Quartos   53,1 m2 
   Cozinha  14,9 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada  14,9 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social)  10,2 m2 
  Arrumo 0,6 cm2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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  Ficha 80.85.00 

 

João Paciência (João Paciência, Arquitectura & Construção, N.º 41, Fev./Mar. 2007) // Implantação do Edifício 
(http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 15 de Março de 2008 // Edifício (foto da autora, 2008). 

 

Morada:    R. Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3 a 3A 

Freguesia:   Lumiar 

Autor:   JOÃO PACIÊNCIA 

Promotor:   Habiparque – Cooperativa de Habitação CRL 

Datas:    1985 (Prémio Valmor e Municipal de 1994) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   61520 (CML/AM) 

Área Útil:   196,9 m2 

Pé-Direito:        2,7 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar) 

1 Escritório 

1 Cozinha 

1 Despensa 

1 Área de Serviço 

 3 Quartos 

 3 Varandas Abertas 

3 Instalações Sanitárias            
(2Pessoais + 1Lavabo Social) 

1 Corredor 

1 Arrumo  

 

 

 

 

 

3 
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Ficha 80.85.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 – Planta conjunto - R. Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3 a 3A (1985) 

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vestíbulo 5,5 m2 
  Antecâmara 4,6 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 39,6 m2 
  Varandas Abertas 17,5 m2 
   Circulações 9,5 m2 
   Quartos  53,4 m2 
   Cozinha 16,3 m2 
  Área de Serviço 8,9 m2 
   Despensa 4,4 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo) 18,2 m2 
   Arrumos 3,5 m2 
  Escritório 15,5 m2 

S/
Es

c. 
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ANOS 70-80 

COMPÊNDIO  

Freguesias abrangidas  Marvila, Carnide, Alto do Pina, Lumiar 

ARQUITECTOS  Gonçalo Byrne, António Reis Cabrita, Nuno Teotónio 
Pereira, Vítor Figueiredo, Eduardo Trigo de Sousa, Jorge 
Gil, Fernando Silva, Manuel Vicente, Tomás Taveira, 
Rodrigo Rau, João Lopes da Silva, Luís Serrano 
Rodrigues, Rui Ferreira, João Paciência 

N.º de divisões     Entre 6 a 12 

Área útil (VALOR MÁXIMO)  196,9 m2  - R. Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3 a 3ª - 
João Paciência 

Área útil (VALOR MÍNIMO)  61,1 m2  - R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau) - Manuel 
Vicente 

COMPARTIMENTOS EXISTENTES  Vestíbulo, sala comum (estar+jantar), escritório, corredor, 
despensa, cozinha, área de serviço, antecâmara, quartos, 
instalações sanitárias, arrumos 

DIVISÕES MAIORES    Sala comum (estar + jantar), cozinha 

DIVISÕES MENORES    Arrumos, instalações sanitárias, despensa 

DISPOSIÇÃO CORRENTE  Vestíbulo, sala comum (estar+jantar), despensa, cozinha, 
área de serviço, corredor, antecâmara, instalações 
sanitárias, quartos 

Junto à fachada PRINCIPAL   Sala comum (estar+jantar), cozinha 

Secção INTERMÉDIA Corredor, vestíbulo, antecâmara, instalações sanitárias, 
arrumos, despensa 

Junto à fachada TARDOZ Quartos 

VARANDAS FECHADAS (área) 4,6 m2 

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Cozinha, instalações sanitárias 

VARANDAS ABERTAS (área) 6,8 m2 

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Sala comum (estar + jantar) 

Quadro 22 – Síntese das décadas de setenta e de oitenta 
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         Ficha 90.90.00 

 

Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 15 de Março de 2008 // Edifício 
(fotos da autora, 2008). 

 

Morada: Av. Maria Helena Vieira da Silva, 14 a 14C 

Freguesia:   Lumiar 

Autor:   LUÍZ A. MOREIRA 

Promotor (s): Vítor Silva Ribeiro Irmãos Lda. / SOTIF (Sociedade de Investimentos e 
Consultadoria Técnica, SA) / VAR (Sociedade de Consultadoria 
Técnica – Investimentos SA) / SCO (Sociedade de Investimentos e 
Consultadoria SA) / LERIMO (Sociedade de Investimentos e 
Consultadoria Técnica, SA) 

Datas:    1990-1994 (Menção Honrosa 1991) 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

N.º de Obra:   61677 (CML/AM) 

Área Útil:   130,9 m2 

Pé-Direito:        2,6 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar)  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

 1 Varanda Aberta 

2 Instalações Sanitárias            
(1Pessoal + 1Social) 

1 Arrumo 

1 Copa 

 

  

1 
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Ficha 90.90.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Planta tipo - Av. Maria Helena Vieira da Silva, 14 a 14C (1990-1994)  

Fonte: CML/AM 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Planta conjunto - Av. Maria Helena Vieira da Silva, 14 a 14C (1990-1994) 

Fonte: CML/AM 

   Vestíbulo 7,2 m2 
  Antecâmara 5,4 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar) 33,3 m2 
  Varanda Aberta 9,4 m2 
   Quartos  47,6 m2 
   Cozinha 12,9 m2 
  Área de Serviço 6,2 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social) 7,7 m2 
   Arrumos 1,3 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 90.95.00 
  

Francisco Aires Mateus, Manuel Aires Mateus (Aires Mateus Associados, Arquitectura & Construção, N.º 36, 
Abr./Mai. 2006) // Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 20 de Março de 
2008 // Edifício (foto da autora, 2008). 

 

Morada:    Passeio das Musas, 3.09.05 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor (s): FRANCISCO AIRES MATEUS, MANUEL AIRES MATEUS 

Promotor:   Cooperativa de Habitação, CRL 

Datas:    1995 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Processo N.º:   0025/OEP/02.1/01 (CML/DPE-UPPN) 

Área Útil:   158,7 m2 

Pé-Direito:        2,7 m 

 

Composição:  

1 Antecâmara 

1 Sala de Estar  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

3 Instalações Sanitárias            
(2Pessoais + 1Lavabo Social) 

1 Corredor 

1 Arrumo 

1 Sala de Jantar 

1 Área de Serviço  

1 Varanda Aberta  

 

 

 

 

 

2 
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Ficha 90.95.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Planta tipo - Passeio das Musas, 3.09.05 (1995) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Planta conjunto - Passeio das Musas, 3.09.05 (1995) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

  Antecâmara 4, 6 m2 
   Sala de Jantar 14,2 m2 
   Sala de Estar 41,5 m2 
  Varanda Aberta 11,2 m2 
   Circulações 10,5 m2 
   Quartos  47,4 m2 
   Cozinha 10,0 m2 
  Área de Serviço 3,6 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo) 12,5 m2 
   Arrumos 2,9 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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               Ficha 90.96.00 

José Troufa Real (http://troufareal.blogspot.com/) - Página visitada em 12 de Março de 2008 // Implantação do 
Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 20 de Março de 2008 // Edifício Gil Eanes 
(http://www.panoramio.com/photo/3197691) - Página visitada em 12 de Março de 2008. 

 

Morada:    Av. D. João II, 1.13.03 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor:   JOSÉ TROUFA REAL 

Promotor:   Cooperativa Mar da Palha, CRL 

Datas:    1996 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Processo N.º:   0071/OEP/02/96 (CML/DPE-UPPN) 

Área Útil:   104,9 m2 

Pé-Direito:        2,7 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala Comum (Estar + Jantar)  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

2 Instalações Sanitárias            
(1Pessoal + 1Social) 

1 Arrumo 

1 Área de Serviço/Varanda Fechada 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Ficha 90.96.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 – Planta tipo - Av. D. João II, 1.13.03 (1996) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur77 – Planta conjunto - Av. D. João II, 1.13.03 (1996) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

   Vestíbulo    4,1 m2 
   Antecâmara    6,1 m2 
   Sala Comum (Estar + Jantar)  30,3 m2 
   Quartos   42,1 m2 
   Cozinha  10,1 m2 
  Área de Serviço/Varanda Fechada    2,6 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Social)    8,7 m2 
   Arrumos 0,9 cm2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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Ficha 90.98.00 

 

João Goes Ferreira, Gonçalo Teixeira (http://entreplanos.com/contactos.htm) - Página visitada em 12 de Março de 
2008 // Implantação do Edifício (http://www.earth.google.com/intl/pt/) - Página visitada em 20 de Março de 2008 // 
Marina Terrasse (foto da autora, 2008). 

 

Morada:    Passeio de Neptuno, 3.04.1A a 3.04.1O 

Freguesia:   Santa Maria dos Olivais 

Autor (s):   JOÃO GOES FERREIRA, GONÇALO TEIXEIRA 

Promotor:   SDI – Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário 

Datas:    1998 

Tipo de Intervenção:  Projecto Inicial 

Processo N.º:   0069/OEP/02.3/98 (CML/DPE-UPPN) 

Área Útil:   173,1 m2  

Pé-Direito:        2,6 m 

 

Composição:  

1 Vestíbulo 

1 Antecâmara 

1 Sala de Estar  

1 Cozinha 

 3 Quartos 

3 Instalações Sanitárias            
(2Pessoais + 1Lavabo Social) 

1 Arrumo 

1 Sala de Jantar 

1 Pátio Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Ficha 90.98.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Planta tipo - Passeio de Neptuno, 3.04.1A a 3.04.1O (1998) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

Legenda: 

Entrada Principal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 – Planta conjunto - Passeio de Neptuno, 3.04.1A a 3.04.1O (1998) 

Fonte: CML/DPE-UPPN 

   Vestíbulo 7,5 m2 
  Antecâmara 9,7 m2 
   Sala de Jantar 20,6 m2 
   Sala de Estar 43,3 m2 
   Quartos  52,0 m2 
   Cozinha 15,3 m2 
   Instalação Sanitária (Pessoal + Lavabo) 13,0 m2 
   Arrumos 1,5 m2 
  Pátio Interior 10,1 m2 

S/
Es

c. 

S/
Es

c. 
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ANOS 90-00 

COMPÊNDIO  

Freguesias abrangidas  Lumiar, Santa Maria dos Olivais 

ARQUITECTOS  Luíz A. Moreira, Francisco Aires Mateus, Manuel Aires 
Mateus, José Troufa Real, João Goes Ferreira, Gonçalo 
Teixeira 

N.º de divisões     Entre 8 a 10 

Área útil (VALOR MÁXIMO)  173,1 m2  - R. das Musas, 3.04.1 - João Goes Ferreira, 
Gonçalo Teixeira 

Área útil (VALOR MÍNIMO)  104,9 m2  - Av. D. João II, 1.13.03 - José Troufa Real 

COMPARTIMENTOS EXISTENTES  Vestíbulo, sala comum (estar+jantar)/sala de estar + sala 
de jantar, corredor, copa, cozinha, área de serviço, 
antecâmara, quartos, instalações sanitárias, arrumos, 
(pátio interior) 

DIVISÕES MAIORES    Sala de estar, sala de jantar, cozinha 

DIVISÕES MENORES    Arrumos, área de serviço 

DISPOSIÇÃO CORRENTE  Vestíbulo, corredor, sala comum (estar + jantar)/sala de 
estar + sala de jantar, cozinha, área de serviço, 
antecâmara, arrumos, quartos, instalações sanitárias 

Junto à fachada PRINCIPAL   Sala de estar, sala de jantar, sala comum (estar+jantar) 

Secção INTERMÉDIA  Corredor, vestíbulo, antecâmara, instalações sanitárias, 
arrumos  

Junto à fachada TARDOZ  Quartos, cozinha 

VARANDAS FECHADAS (área)  3,1 m2 

Localização   Fachada tardoz 

  Espaços adjacentes  Cozinha 

VARANDAS ABERTAS (área)  10,3 m2 

Localização   Fachada principal 

  Espaços adjacentes  Sala comum (estar + jantar), sala de estar, sala de jantar 

Quadro 23 – Síntese da década de noventa 
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 Década TRINTA 

1. Bairro do Alvito, 47                                           30.37.00 
1. Pç. Francisco Sá Carneiro, 8 a 8B                         30.38.00 
1 R. Marquês de Subserra, 9                                   30.38.000 
2 R. Almeida e Sousa, 57 a 57A     30.39.00 

 Década QUARENTA 

1. Av. António Augusto de Aguiar, 9 a 9B    40.42.00 
1 Av. Sidónio Pais, 14      40.45.00 
2 Av. António Augusto de Aguiar, 19 a 19C    40.46.00 
3 Av. Paris, 3 a 3B                                           40.47.00 

 Década CINQUENTA 

1 R. Pedro Ivo, 13 a 13B                        50.50.00 
2 Av. dos Estados Unidos da América, 28 a 28A      50.55.00 
3 Av. do Brasil, 132 a 132B     50.58.00 
4 R. General Silva Freire, 55 a 55A     50.59.00 

 Década SESSENTA 

1 R. General Silva Freire, 14 a 16     60.60.00 
2 Av. Cidade de Luanda, Lote 479     60.61.00 
3 R. Eng. Rodrigues de Carvalho, Lote 8A    60.66.00 
4 R. Cidade da Beira, Lote 90     60.67.00 

 Década SETENTA 

1 Pç. Raul Lino, Lote 248      70.72.00 
2 R. Adães Bermudes, Lote 249     70.73.00 
3 R. Al Berto, Lote C (Quinta Bacalhau)    70.75.00 
4 R. Maria Veleda, 4 a 4A   70.75.000 

 Década OITENTA 

1 Av. Eng. Arantes e Oliveira, 6 a 6A                       80.79.00 
2 R. Prof. Francisco Gentil, 32 a 3        80.81.00 
3 R. Prof. Mark Athias, 4 a 4B     80.83.00 
4 R. Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3 a 3A    80.85.00 

 Década NOVENTA 

1 Av. Maria Helena Vieira da Silva, 14 a 14C    90.90.00 
2 Passeio das Musas, 3.09.05     90.95.00 
3 Av. D. João II, 1.13.03      90.96.00 
4 Passeio de Neptuno, 3.04.1A a 3.04.1O    90.98.00
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