
Habitação plurifamiliar corrente do Antigo Regime em Lisboa:
O “Bairro do Pombal”

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Arquitetura

Juri

Orientador: Prof. João Rosa Vieira Caldas

maio 2018

Marta Maria de Oliveira Geraldes

Volume I

Presidente: Profª Maria Alexandra De Lacerda Nave Alegre
Orientador: Prof. João Rosa Vieira Caldas

Vogal: Drª Maria Helena Esteves Diniz Barreiros





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria 

e que cumpre todos os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas 

da Universidade de Lisboa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. | Agradecimentos 

AGRADECIMENTOS 

 
Ao Prof. João Vieira Caldas pelo rigor, dedicação, disponibilidade e 

compreensão. Pela confiança que depositou em mim ao atribuir-me este 

tema. 

 

Aos moradores do Bairro do Pombal que tiveram a generosidade de me abrir 

as portas das suas casas, e partilhar as suas vivências, tornando possível a 

concretização deste trabalho. 

 

Aos meus colegas de curso pela companhia e boa disposição nas horas 

vagas e nos momentos de estudo. À Sofia e ao Tiago, pelo apoio e ajuda 

preciosa nos últimos momentos, e não só, que antecederam a entrega da 

tese. 

 

Às minhas primas, Margarida e Beatriz. Porque somos inseparáveis. Pelos 

momentos de convívio, pelo companheirismo, apoio e prontidão em ajudar 

no trabalho de campo. 

 

Aos meus pais pela paciência e apoio que me deram ao longo destes seis 

trabalhosos anos, especialmente nesta reta final. Aos meus tios Bernardo e 

Manuela, pela casa e pelo interesse que demonstraram no tema. 

 

Ao meu irmão. Por ser porto seguro, cúmplice, exemplo de inteligência e 

bondade. Por nunca me deixar desistir e pelas palavras de carinho nos 

momentos difíceis. Pela compreensão por não estar presente, tanto quanto 

gostaria, nas suas conquistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II. | Resumo 

RESUMO 

 

 A seguinte dissertação centra-se na análise da arquitetura de 

habitação plurifamiliar corrente do Antigo Regime no Bairro do Pombal. Uma 

vez que este é um bairro situado na zona de expansão ocidental de Lisboa, 

o período temporal de estudo refere-se exclusivamente ao séc. XVIII. A 

pertinência do tema escolhido prende-se com a constatação da elevada 

degradação de alguns edifícios aí existentes, bem como a descaracterização 

do bairro pelas obras de construção de raiz a que estas habitações têm sido 

submetidas. 

 Assim, pretende fazer-se um registo deste património através da 

sua caracterização quanto à inserção urbana, composição de fachada, tipo 

de acessos e distribuição funcional dos fogos. Com base nestas 

características e na sua análise comparativa pretendem encontrar-se os 

tipos que caracterizam a habitação tradicional, bem como a possível 

evolução entre eles. Esta tipificação é feita com base nas hipóteses de 

reconstituição do edifício original que, por sua vez, são realizadas através do 

levantamento métrico e fotográfico dos edifícios, in loco, e da pesquisa em 

arquivo de projetos de alteração.  

 Surge, então, um universo de estudo de 45 edifícios, dos quais 37 

possuem fichas síntese que os permitem comparar entre si.  

 Desta investigação resultam 9 tipos habitacionais, nos quais se 

inserem duas exceções. Um é de habitação unifamiliar em altura 

posteriormente transformada em habitação plurifamiliar, e outro é 

caracterizado por questões construtivas. Os vários tipos estão intimamente 

ligados à construção de edifícios em série por um mesmo proprietário pelo 

que têm posições geográficas muito específicas. 

 Com este trabalho pretendem estabelecer-se bases para uma 

reabilitação consciente daquilo que são os traços definidores de cada tipo, 

melhorando o seu desempenho sem destruir estes valores, importantes para 

a memória da cidade.  
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 III. | Abstract 

ABSTRACT 

 
 The following dissertation focuses on the analysis of the current 

multi-family housing architecture of the Ancien Régime in ‘Bairro do Pombal’. 

As this is a neighbourhood located in the western expansion zone of Lisbon, 

the  

time period of the study refers exclusively to the eighteenth century. The 

pertinence of the chosen theme is given by the discovery of the high 

degradation of some of the existing buildings, as well as the ‘de-

characterization’ of the place due to the new construction to which these 

dwellings have been submitted. 

 Thus, it’s intended to make a record of this patrimony through its 

characterization as to the urban insertion, composition of facade, type of 

stairs and functional distribution of the flats. Based on these aspects and on 

their comparative analysis, it’s aimed to find the types that characterize this 

traditional housing, as well as the potential evolution between them. This 

‘typification’ is based on the hypotheses of reproduction of the original 

building which, in turn, were achieved through the local metrical and 

photographic survey of the buildings, as well as through the research for 

modification projects in the archives. 

 That way a universe of 45 case studies emerges, of which 37 are 

presented in summary sheets, on the attachments, that allows them to be 

compared in between. 

 Of this investigation arises 9 housing types, in which two exceptions 

were found. One of them is a vertical single-family housing that was later 

converted into multi-family housing. The other one is defined by constructive 

aspects. All of the types are closely linked to the serial building construction, 

by the same owner, whereby they have very specific geographical positions. 

 The aim of this work is to establish a basis for a conscious 

rehabilitation of the defining characteristics of each type, improving their 

performance without destroying these values, important for the memory of 

the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A seguinte dissertação, realizada no âmbito do Mestrado Integrado 

em Arquitetura, trata a habitação plurifamiliar corrente do Antigo Regime. 

Com esta investigação pretendem documentar-se tipos habitacionais no 

que respeita à sua conceção formal, funcional e distributiva. Para tal, foi 

delimitada uma área coesa do tecido urbano histórico — o Bairro do Pombal 

— e um limite temporal dependente da formação deste bairro — o séc. XVIII 

— estudando-se deste modo a última fase da construção, em Lisboa, 

anterior à primeira industrialização. 

 

1.1. Motivação 

 A escolha do tema prende-se com a vontade e necessidade de 

registar a existência de um património cada vez mais ameaçado, tanto pela 

própria degradação como pelas obras de alteração cada vez mais 

frequentes, o que torna cada vez mais difícil a recolha local de informação. 

 Atualmente, existem já alguns estudos da mesma natureza que 

pretendem fazer este registo tipológico, contudo verifica-se ainda escassa 

ou mesmo inexistente a informação relativa a algumas zonas históricas da 

cidade de Lisboa, nomeadamente o local determinado para este estudo, 

para o qual se espera que esta investigação contribua. Deste modo, 

pretende contribuir-se para o conhecimento das características originais 

destes exemplares de arquitetura tradicional da cidade de Lisboa por forma 

a criar uma base de informação que possibilite reabilitações coerentes. Só 

assim se torna possível preservar os valores culturais e conferir-lhes 

vantagens económicas que o rentabilizem, criando posteriormente um ciclo 

onde o retorno ao investimento permita uma contínua manutenção do 

edificado. 

 

1.2. Objetivo 

 O principal objetivo desta investigação é a consolidação e aquisição 

de novos conhecimentos no que respeita à arquitetura corrente do Antigo 

Regime, através do estudo de uma área delimitada no tecido histórico da 

cidade de Lisboa. Deste modo, a dissertação torna-se um fragmento deste 

processo de documentação já em curso. 

 Um segundo objetivo que leva à realização do primeiro é o de 

conhecer os principais tipos habitacionais existentes na zona selecionada, a 

organização interna dos seus fogos — que permite conhecer as vivências, 
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os usos e transição de espaços — e do seu reflexo nos elementos 

observados no exterior, nomeadamente na composição da fachada. 

 Esta caracterização, realizada através de um processo sistemático 

é importante para a análise e compreensão da habitação plurifamiliar da 

cidade de Lisboa e, consequentemente, da sua reabilitação. 

 

1.3. Objeto de estudo 

 De maneira a satisfazer os objetivos propostos foi definido um objeto 

de estudo, o Bairro do Pombal, inserido na área geográfica correspondente 

à encosta ocidental de Lisboa. Mais concretamente situado entre a Rua da 

Escola Politécnica e a Rua de São Bento. Este compreende um conjunto de 

edifícios que podem ser comparados entre si no que respeita à materialidade 

e escala.  

 A sua localização geográfica tem necessárias consequências 

relativamente ao limite temporal estabelecido, que abrange todo o século 

XVIII, uma vez que se insere numa zona de expansão de Lisboa consequente 

da sobrelotação da cidade baixa.   

 Apesar de este ser um século marcado por catástrofes e mudanças, 

pretende aqui estudar-se edifícios que seguem um padrão tipológico pré-

pombalino que continuou a ser desenvolvido paralelamente a este, após o 

terramoto de 1755, mas cujos modelos se diferenciam do pombalino apesar 

de, por vezes, refletirem a sua influência. 

 O conjunto de edifícios escolhidos para formar o objeto de estudo 

partiu de uma vasta amostra, intuitivamente selecionada, constantemente 

reduzida consoante a informação disponível em arquivo e a possibilidade de 

visitar o seu interior. 

 

1.4. Método 

 O método da investigação assentou numa seleção prévia de casos 

de estudo realizada em três etapas distintas: pesquisa teórica, trabalho de 

campo e análise da informação recolhida. 

 A pesquisa teórica foi realizada através de uma revisão bibliográfica 

que permitiu o enquadramento do tema da habitação corrente, da sua 

evolução e reabilitação. Esta base de estudo irá, posteriormente, apoiar a 

primeira abordagem ao trabalho de campo e seleção geral dos casos de 

estudo. 

 Após uma primeira visita procede-se à recolha da informação 

existente no arquivo municipal de Lisboa através da consulta de processos 
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de obra e fotografias antigas. Este processo permitiu a definição de uma 

primeira amostra com 70 casos de estudo onde, apesar de nem todos 

possuírem informação arquivística de relevo, se supôs terem interesse para 

o estudo em questão, pelo que se acreditou na possibilidade de visitar o 

interior de maneira a obter a informação em falta. Além disso, permitiu ainda 

excluir os casos que foram adulterados ou construídos de raiz a partir do 

séc. XIX. 

 Surgiu então a necessidade de criar cadernos que organizassem a 

informação dos edifícios, por arruamento, facilitando as visitas e o 

levantamento local. Este, consistiu em medições rigorosas dos elementos 

da fachada e do interior dos fogos, sempre que permitido, bem como o 

levantamento fotográfico exterior e interior — onde se incluem os fogos, as 

escadas, águas furtadas comuns e logradouros. As visitas ao interior 

dependeram inteiramente a disponibilidade dos moradores e possibilitaram 

a observação direta dos fogos ou a simples confirmação dos acessos 

verticais. 

 Este trabalho de campo permitiu ainda a elaboração de novas peças 

desenhadas para os diferentes casos de estudo, agora reduzidos a 40, 

criando uma base uniforme em escala e aparência que levou à posterior 

criação de fichas síntese. Nestas, constam desenhos das propostas de 

reconstituição do edifício original e do seu estado atual. Só a partir deste 

momento se torna possível analisar e comparar os diferentes casos e criar 

categorias de habitação plurifamiliar com características comuns. 

 

1.5. Estrutura 

 A dissertação divide-se em quatro capítulos essenciais: introdução, 

enquadramento, análise e conclusão. 

 O enquadramento está dividido em três subcapítulos essenciais. O 

primeiro, Estado da Arte, pretende avaliar o estado atual do conhecimento 

sobre o tema em estudo através da enumeração dos autores cuja obra 

contextualiza a história e situação territorial do bairro em estudo e das zonas 

adjacentes. De seguida apresentam-se os antecedentes, ou seja, através de 

uma leitura mais aprofundada das obras enumeradas, caracteriza-se a 

habitação plurifamiliar em Lisboa desde a idade média até ao séc. XVIII e 

identificam-se alguns tipos que irão servir de orientação para a análise dos 

casos da zona selecionada. Por fim faz-se uma abordagem concreta à zona 

em estudo, à sua génese, evolução e morfologia. 

 No capítulo da análise irá fazer-se uma caracterização detalhada do 

edificado do Bairro do Pombal no qual se descreve, primeiramente, a sua 
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diversidade social e inserção urbana para posteriormente detalhar os 

elementos de arquitetura, composição e construção. Assim, criam-se as 

condições necessárias para, através do estabelecimento de critérios-base, 

proceder a um processo de tipificação. Ou seja, catalogar os edifícios 

analisados consoante as semelhanças que possuem relativamente aos 

elementos já enunciados. Finalmente, procede-se a uma reflexão onde se 

pretende fazer uma análise comparativa, concluindo acerca dos tipos 

encontrados e sobre a possível evolução entre eles.  

 O último capítulo diz respeito às conclusões. Primeiro sumariam-se 

os resultados deste trabalho e os aspetos a ter em conta para uma 

reabilitação coerente que vise à melhoria das qualidades intrínsecas a esta 

tipologia, sem perda de património e dos valores tradicionais. Por fim 

apresentam-se as considerações finais, com revisão dos objetivos, do 

desenvolvimento e resultados deste trabalho, bem como a sua validade e 

contribuição para desenvolvimentos futuros. 

 Finalmente, Incluem-se no volume II, de anexos, as tabelas 

realizadas com base nos dados recolhidos durante o processo de 

levantamento, bem como as fichas síntese, complementadas com 

descrições dos edifícios que foram integrados no capítulo da análise do 

volume I.  
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. Estado da Arte 

 Vários autores têm vindo a debruçar-se sobre o estudo da habitação 

plurifamiliar corrente edificada nos núcleos históricos até ao século XVIII. 

Deste estudo resulta a identificação de tipologias e modos de habitar a 

cidade que contribuíram para a identificação dos casos de estudo 

selecionados no Bairro do Pombal. Contudo, conclui-se não foi encontrada 

qualquer publicação que se tenha debruçado exclusivamente sobre a 

caracterização tipológica e arquitetónica deste bairro, o que contribui para a 

pertinência do estudo em questão. De seguida, apresenta-se a bibliografia 

por ordem cronológica e de acordo com o seu contributo para a análise 

histórica do edificado tradicional e sua envolvente. Apresentam-se ainda as 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento que contribuíram para 

integrar o tema num coerente estudo sobre um local específico da cidade 

histórica de Lisboa. 

 Gustavo de Matos Sequeira foi o autor de maior relevância para a 

caraterização histórica da zona em estudo. Através da sua exaustiva obra, 

Depois do Terramoto: subsídios para a história dos bairros ocidentais de 

Lisboa, dividida em quatro volumes e publicada em 1967, é-nos dada a 

conhecer, como o próprio nome indica, a história e formação dos bairros 

ocidentais da cidade de Lisboa. Os volumes mais relevantes para esta 

pesquisa foram os dois primeiros, onde o volume I se foca na expansão da 

cidade com o terramoto como fator principal deste movimento. Aqui fala-se, 

ainda, da génese do arrabalde da Cotovia e dos caminhos que a ligavam ao 

centro da cidade baixa, da genealogia dos Soares de Noronha, a quem 

pertencia a quinta da Cotovia, e conjetura-se sobre o que seria a sua casa 

situada além de São Roque. O volume II foi de extrema importância para 

compreender a formação do Bairro do Pombal, e dos seus arruamentos, 

consequente do loteamento dos terrenos desta quinta cuja construção foi 

promovida por uma companhia edificadora aí residente.   

 O trabalho desenvolvido por José Aguiar, João Appleton e António 

Cabrita, Guião de Apoio à Reabilitação de Edifícios do Bairro Alto, numa 

parceria do LNEC com a CML, publicado em 1992, é de relevo para a 

presente dissertação uma vez que caracteriza alguns tipos habitacionais, 

que servem o bairro em questão, e cujo foco central está na teoria e métodos 

de reabilitação de edifícios do Bairro Alto, caracterizando alguns dos seus 

tipos habitacionais.  
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 Destaca-se também António de Oliveira Marques e o seu estudo da 

habitação no contexto global da cidade, cujo capítulo se insere n’O Livro de 

Lisboa publicado em 1994 coordenado por Irisalva Moita. 

 Com uma abordagem mais restrita aborda-se Hélder Carita que 

através de um estudo exaustivo e aprofundado do Bairro Alto, Bairro Alto: 

tipologias e Modos Arquitetónicos, publicado em 1994, vai fornecer bases 

essenciais para o estudo da habitação corrente em toda a cidade de Lisboa. 

Apresenta-se como um dos mais importantes elementos bibliográficos 

utilizados, não apenas por ser pioneiro, mas também pelo elevado grau de 

detalhe que manifesta no que respeita aos elementos construtivos e 

caracterizadores desta tipologia predial. Carita publica ainda, em 1999, a 

sua dissertação de mestrado sobre Lisboa Manuelina e a formação dos 

modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521) fornecendo algumas 

indicações sobre a formação da cidade medieval e a modernidade com que 

se apresentam as inovações da urbe manuelina. 

 Teotónio Pereira e Irene Buarque, no seu livro Prédios e Vilas de 

Lisboa que data de 1995, apresentam-nos um estudo não científico, 

baseado na observação exterior do edificado de Lisboa, que pretende 

registar os diferentes tipos de construção correspondentes às sucessivas 

épocas, classes e estratos da população a que se destinavam.  

 Quanto ao processo de reabilitação de edifícios antigos, João 

Appleton apresenta o livro Reabilitação de Edifícios Antigos: Patologias e 

Tecnologias de Intervenção (2003), onde caracteriza, com particular detalhe, 

os edifícios antigos no que respeita aos seus elementos constitutivos, 

materialidade e aplicação e analisando as anomalias mais frequentes neste 

tipo de edificado, propondo critérios para a resolução das mesmas. 

 A tese de doutoramento que Joana Cunha Leal, Arquitetura Privada, 

Política e Factos Urbanos em Lisboa: da Cidade Pombalina à Cidade Liberal 

(2005), é também de grande importância para a contextualização histórica 

do trabalho em desenvolvimento, uma vez que descreve detalhadamente a 

génese e evolução do Bairro do Pombal, caracterizando a formação dos 

arruamentos, o processo de loteamento e de formação dos quarteirões e, 

apresentando alguns casos de estudo onde descreve os edifícios ao nível 

das fachadas, comparando estes tipos com aquelas que foram 

desenvolvidos pelo modelo Pombalino. É através desta tese e da já citada 

obra de Gustavo de Matos Sequeira que se percebe a importância dos 

bairros ocidentais para o desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa ao 

longo de todo o séc. XVIII. 
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 Em 2010, relativamente ao seu património edificado, a Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa publica o ensaio de Maria Helena Barreiros que se 

desenvolve em função de um conjunto de sete Prédios de Rendimento entre 

o Joanino e Tardopombalino, delineando uma caracterização da habitação 

plurifamiliar anterior e contemporânea ao Pombalino e que ilustra a transição 

entre soluções medievais e pombalinas. 

 Relativamente à casa na Idade Média, importa ainda citar a obra de 

Manuel Sílvio Alves Conde, Construir, Habitar: a casa Medieval, publicada 

em 2011, que descreve a casa tradicional nas várias regiões do país quanto 

à distribuição espacial dos compartimentos e materiais construtivos. 

 No que respeita às dissertações de mestrado em arquitetura 

realizadas no Instituto Superior Técnico sob a orientação do professor João 

Vieira Caldas, destacam-se os trabalhos realizados por Ana Rita Gonçalves 

em 2011, Habitação Plurifamiliar “Não Pombalina”: Casos de Estudo em 

Lisboa entre os séculos XVII e XIX, Joana Matoso em 2013, Habitação 

Corrente da Época Pré-Industrial em Lisboa: O Caso do Bairro da Madragoa, 

Maria Rocha Pinto em 2013, Habitação Corrente da Época Pré-Industrial em 

Lisboa: O Caso do Bairro da Bica e Ana Costa Rosado, também em 2013, 

A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana: 

tipologias e modos de habitar. Estes estudos, tal como a presente 

dissertação, centram-se na caracterização de modelos habitacionais do 

Antigo Regime, aprofundando o tema, bem como na classificação dos 

imóveis por tipos, permitindo assim estabelecer analogias entre os diferentes 

casos de estudo dispersos pelos vários bairros históricos da cidade de 

Lisboa, e contribuindo para uma reabilitação que preserve estas tipologias 

prediais. Deste modo, é possível consolidar a tipificação dos modelos 

habitacionais que foram construídos até ao realinhamento da ação 

reedificadora no reinado de D. Maria I. 

 
2.2. Antecedentes: a habitação plurifamiliar em Lisboa da Idade 

Média ao século XVIII  

 A habitação plurifamiliar, “(...) conjunto de unidades de alojamento 

familiar (ou fogos) que integram uma mesma unidade de construção (edifício 

ou prédio)” (Pereira & Buarque, 1995, p. 8), afirma-se desde cedo como uma 

solução marcante no tecido urbano de Lisboa. Esta forma de habitar tem o 

seu desenvolvimento a partir do século XIV, acompanhando a evolução e 

dinâmica do espaço urbano. (Conde, 2011, p. 95). 
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 Lisboa medieval circunscrita ao perímetro amuralhado era 

essencialmente caracterizada por uma elevada massa edificada 

interrompida por um emaranhado de ruas estreitas e becos. Os edifícios 

apresentavam uma construção em madeira e andares de ressalto que se 

projetavam sobre a rua, permitindo aumentar a dimensão do espaço interior 

confinado aos lotes de áreas reduzidas (Figura 2.1). A madeira 

desempenhava um papel fundamental neste tipo de construção, uma vez 

que o ressalto era conseguido pelo prolongamento das vigas do sobrado, 

tendo como consequência a projeção das paredes das fachadas dos pisos 

superiores sucessivamente mais para fora. Esta estrutura iniciava-se apenas 

no segundo piso evitando que a madeira, por contacto com o solo, 

ganhasse humidade, e tinha ainda a vantagem de poder alcançar “grandes 

alturas das casas, que se vão ao céu” (Carita, 1990, p. 104), bem como um 

comportamento elástico que lhe confere maior resistência sísmica que a 

pedra.  Assim, somente o piso térreo e as empenas eram construídas em 

alvenaria de pedra, material mais resistente às intempéries e, portanto, 

durável (Pereira & Buarque, 1995, p. 22). 

 No que respeita à distribuição interna, uma casa típica constava de 

uma loja no rés-do-chão e espaços destinados à habitação no sobrado 

(primeiro andar). Neste último piso, a compartimentação era simples e 

reduzida dividindo-se, com muitas variantes e liberdades, o espaço em três 

zonas na profundidade: o primeiro – casa dianteira – junto à fachada 

principal, tinha propósitos sociais e de convívio; o segundo – câmara ou casa 

do meio – que podia ou não ter janelas nas empenas caso o edifício do lado 

permitisse, era destinado a funções íntimas e de repouso; o terceiro – a 

cozinha – anexa à fachada tardoz, era destinada à confeção alimentar. É 

ainda de notar que cada um destes compartimentos-base podia ser 

subdividido. No caso de um proprietário que habitasse mais de um sobrado, 

por norma, ocupava um dos pisos com a cozinha e salas, e o outro com os 

quartos (Marques, 1994, p. 107) 

 De acordo com Carita, apesar de este tipo de construção ainda se 

observar, ocasionalmente, no século XVI fora do Bairro Alto, este método 

construtivo com estruturas de madeira começou a cair em desuso uma vez 

que este material, é de fácil combustão em caso de incêndio. 

Adicionalmente, a extensão dos andares superiores para fora levou à 

necessidade de os suster por meio de fortes prumos, que formavam galerias 

e tornavam as ruas, já de si muito estreitas, intransitáveis.  

 

Figura 2.1 –Andares de 
ressalto. Largo da Achada. 

Fonte Carita, 1990 
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É então no reinado de D. Manuel I, com uma forte legislação que se mantém 

atuante até meados do século XVIII, que Lisboa é dotada de uma arquitetura 

urbana mais racional. O edifício urbano posterior a essa ação legislativa vai 

ter profundas implicações arquitetónicas, construtivas e urbanísticas. O 

processo de alteração contempla, entre outros aspetos: a demolição de 

balcões e balcoadas nas estruturas dos edifícios e, que  as varandas dos 

prédios construídos de novo não ultrapassem o palmo e meio de balanço; 

que a construção das fachadas seja feita num único plano com alinhamento 

contínuo; a utilização, nas mesmas, de alvenaria de pedra e cal. É através 

da conjugação destes novos parâmetros que nasce um edifício totalmente 

diferente daquele medieval com estrutura de madeira à vista e andares de 

ressalto. (Carita, 1999, pp. 181-186). 

 Ao longo dos séculos XVI e XVII, observam-se as primeiras 

experiências urbanísticas modernas que aplicam integralmente a legislação 

emitida por D. Manuel I. Devido à falta de espaço que se fazia sentir no centro 

da cidade, esta começou a expandir-se extramuros de forma a dar resposta 

à escassez habitacional.  O exemplo mais evidente é o bairro alto, que data 

de 1512 e se define, portanto, como o modelo mais marcante desta forma 

de construir moderna. Segundo Carita e, posteriormente, Aguiar, Appleton 

e Cabrita, este bairro, com uma malha regular de ruas largas e retilíneas é 

fortemente marcado por dois tipos fundamentais de habitação corrente.  

 A primeira, uma solução que os autores supõem de herança rural, 

apresentar-se-ia com uma planta de base quadrada, desenhando um 

edifício baixo, com apenas dois pisos. A fenestração é maioritariamente 

constituída por janelas de peitoril dispostas de forma assimétrica nos 

diferentes pisos (Carita, 1999, pp. 107-109). A organização do espaço 

interior segue uma distribuição em cruz onde as paredes divisórias são 

também paredes mestras. 

 O segundo tipo, com uma fisionomia mais urbana, nasce de um lote 

estreito e comprido de três a quatro pisos com um fogo por piso e está 

intimamente ligado a hábitos urbanos antigos de forte índice de ocupação. 

Este tipo possui janelas de sacada, elemento de convivência urbana, quase 

sempre alinhadas ao nível dos vários andares. No que respeita ao interior, 

os fogos continuam a dividir-se em três áreas em profundidade: sala de fora 

– privilegiada pelas sacadas que permitem maior ventilação e entrada de luz; 

alcova – que por norma não tem fenestração; cozinha – área funcional que 

dá para o logradouro e onde mais tarde se adicionam as marquises. O 

reduzido número e dimensão dos compartimentos era compensado pela 

existência de equipamentos públicos, como lavadouros, fornos e banhos, 
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que eram de uso coletivo e eliminavam a necessidade de os integrar nas 

habitações individuais (Cabrita, et al., 1993, p. 47). 

 Em ambos os tipos, destaca-se que as escadas eram geralmente 

de tiro e com frequente utilização dos seus vãos para arrumos no interior 

dos fogos. Apenas davam acesso aos pisos acima do rés-do-chão e eram 

interrompidas pelos respetivos patamares de acesso às habitações, que se 

iam dispondo sucessivamente mais afastados da fachada principal. O 

acesso exterior às escadas era feito por uma porta junto a uma das 

empenas, fazendo com que a entrada para o piso térreo fosse feita 

diretamente pela a rua. Neste, era provável existir uma loja, armazém ou 

oficina deixando a habitação para os pisos superiores, o que aponta para a 

existência conjunta de soluções multifamiliares e edifícios unifamiliares 

(Cabrita, et al., 1993, pp. 47,48). Como consequência da organização 

interna dos edifícios, é-nos apresentada uma fachada bastante assimétrica 

com um dos lados quase cego, ou com pequenos óculos, correspondente 

à zona das escadas, e outro, bastante permeável, com janelas de peito ou 

sacada. Estas últimas, elemento caracterizador desta nova construção, 

eram providas de portadas de madeira com postigo e colocadas pelo interior 

da moldura de pedra. Tal justifica-se pelo facto de, nesta época, só as 

janelas dos palácios possuírem vidraças, sendo estas introduzidas na 

arquitetura corrente apenas a partir da segunda metade do século XVIII  

(Carita, 1990, pp. 118, 157). 

 Outro elemento que influencia o aspeto exterior do edifício é a 

cobertura. A mesma, podia ser de quatro águas ou de duas águas com a 

fachada em bico (Figura 2.2), o que permitia um melhor aproveitamento do 

sótão e a abertura de vãos na fachada para a sua iluminação. Porém, ambas 

as soluções tinham as caleiras de escorrência de águas pluviais no encontro 

dos telhados dos edifícios anexos, o que trazia um grave problema de 

infiltrações. Como resultado, estas soluções deram lugar, principalmente 

depois do terramoto de 1755, a coberturas de duas águas com beirados 

paralelos à rua (Pereira & Buarque, 1995, p. 36), sendo estes os mais 

frequentemente observados no bairro em estudo. 

 Segundo carita (1990, p.111), o loteamento inicial do Bairro Alto foi 

definido de acordo com uma medida de uso corrente na época – o “chão”. 

Este definia-se como um retângulo de 30 palmos de largura por 60 de 

profundidade – sensivelmente 6,75 x 13,50 metros – e estaria relacionado 

com o primeiro tipo de planta quadrada, uma vez que esta ocupava metade 

do lote em profundidade sendo a restante área traseira, espaço de 

logradouro. Por conseguinte, o segundo tipo, como tipicamente urbano que 

Figura 2.2 – Rua Vieira Portuense, 
16-22.  Fonte: Autor NI, AMF. 
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era, correspondia a um aproveitamento mais substancial do lote, ocupando 

apenas metade da largura do “chão”, o que permitia dotá-lo de dois edifícios 

distintos normalmente mais profundos. A Profundidade deste tipo explica-

se pelo facto de haver menos área de fachada e por isso haver a 

necessidade de crescer para o logradouro. Finalmente, é daqui que surge a 

“casa dupla” – um antecedente do edifício de dois fogos por piso, com 

tratamento unitário da fachada e escadas de acesso distintas para cada 

fogo, umas vezes dispostas em cada extremidade do lote, outras, junto da 

empena comum. Da sua evolução surge, então, o edifício cujo acesso ao 

interior passa a fazer-se ao centro por uma única escada de tiro que serve 

os dois fogos – esquerdo e direito (Cabrita, et al., 1993, p. 49). É ao longo 

do século XVII que se verificam estas alterações que racionalizam e 

aperfeiçoam as soluções anteriores e que estão patentes no Bairro do 

Pombal. 

 É através do ensaio de Maria Helena Barreiros que nos é dado a 

conhecer um último tipo pré-terramoto, que constitui um avanço no 

desenvolvimento do edifício dividido em esquerdo e direito, e que irá ser 

detetada em larga escala no bairro em estudo. O prédio de rendimento 

“protopombalino”, de um tipo arquitetónico moderno e urbano por 

excelência que se estabiliza no séc. XVIII (Barreiros, 2010, pp. 18-24). Em 

traços gerais apresenta rés-do-chão e um ou dois andares com dois fogos 

por piso. No sistema de composição de fachada é visível o acesso 

centralizado das escadas através das janelas de peito que dão para a rua, e 

dois pares de janelas de sacada, simétricos em relação ao eixo vertical 

definido por este acesso, que assinalam o compartimento principal de cada 

uma das habitações. São ainda de notar as portadas de postigo, as guardas 

de ferro forjado e os rebordos salientes nas sacadas, como elementos 

construtivos imediatamente pré-pombalinos.  

 As escadas são agora chegadas à fachada, determinando um 

acesso vertical com retorno, de um único lance por piso, dando os 

primeiros passos para uma solução que se apresenta como um embrião da 

caixa de escadas de lances opostos (Figura 2.3). Já não são de tiro, 

penetrando em profundidade no edifício, mas sim sobrepostas, sendo a 

passagem de um lance para o seguinte feita através de um corredor que 

acompanha as escadas e que termina numa das janelas de peito que dão 

para a rua. No patamar de acesso aos fogos sistematiza-se a utilização de 

quatro portas, duas para cada fogo – uma porta principal de acesso à sala 

da frente e uma porta de serviço para um compartimento de passagem ou 

para a cozinha. Relativamente à compartimentação dos fogos, apesar de 

Figura 2.3 –Modelo 
protopombalino. Escadas junto 

à fachada.                       
Fonte: Barreiros, 2010 
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não mudar drasticamente em relação à já estudada, duplica-a. Mantém-se 

a sala da frente e aparecem dois compartimentos intermédios, sem 

iluminação natural, e dois para tardoz, sendo um deles a cozinha (Barreiros, 

2010, pp. 18-24). 

 João Appleton (2018) corrobora ainda que o prédio de rendimento 

nasce antes do sismo de 1755, não sendo por isso credível que este tenha 

aparecido de forma “instantânea” na reconstrução pombalina. Tal é 

reforçado pelo facto de só se conhecerem os desenhos dos alçados dos 

edifícios da baixa e não as suas plantas, levando a acreditar que os interiores 

seguiam modelos já estabelecidos. 

 Depois do terramoto de 1755, o nível de destruição causado levou 

a uma lenta reconstrução da zona central da cidade, pelo que se verifica 

uma rápida urbanização das zonas periféricas. Como referem Nuno Teotónio 

Pereira e Irene Buarque, o caso mais notável deste período de expansão 

urbana corresponde à Cotovia, ao Pombal – o bairro abordado nesta 

dissertação – e à zona do Rato. Mais concretamente à encosta que desce 

da Rua da atual Escola Politécnica para S. Bento. Aqui é possível encontrar 

uma variedade de tipos habitacionais que demonstram que a construção 

não é feita de uma forma sistematizada, mas inversamente, pelo 

preenchimento de lotes à data vazios. Encontram-se assim casas térreas, 

casas nobres e prédios de andares que muitas vezes são construídos em 

banda, traduzindo-se em agrupamentos de tipos que variam de rua para rua 

(Pereira & Buarque, 1995, p. 100), como aliás a presente dissertação 

confirma. É de sublinhar que o sistema de acessos se mantém com as 

entradas diretas para o rés-do-chão e uma entrada para as escadas. 

 Muitos dos edifícios que sobreviveram ao sismo foram 

reconstruídos ou acrescentados nas zonas não abrangidas pelo plano, 

confirmando que o controlo das autoridades não chegava, ou mesmo que 

falhava no controlo destas construções após o terramoto, dando 

continuidade a uma “linhagem” de prédios de rendimento “não-pombalinos” 

e, contribuindo para a grande dificuldade de confirmação de se tratarem de 

edifícios anteriores, coevos ou posteriores à reconstrução pombalina 

(Appleton, 2018, p. 51). Contudo, existem alguns elementos que permitem 

datar aproximadamente certas reabilitações e ampliações da segunda 

metade do século XIX (Barreiros, 2010, p. 22). Nomeadamente, entre tantas 

outras, a colocação de claraboias na caixa de escadas que se situam ao 

meio do edifício, as balaustradas a rematar as fachadas e as guardas das 

varandas em ferro fundido.  
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2.3. O Bairro do Pombal 

2.3.1.  Génese e evolução 

 Para compreender a génese e evolução do Bairro do Pombal, foi 

necessário estudar as quintas e os terrenos circundantes bem como os 

sucessivos desmembramentos até à sua formação. É deste estudo que 

surge a necessidade de compreender a genealogia dos proprietários destas 

terras e das medidas que tomaram e que nos levam à explicação do 

aparecimento dos primeiros arruamentos e da sua toponímia, bem como do 

processo de edificação que, como iremos ver, precedeu e acompanhou 

toda a fase de reconstrução da Baixa, após o terramoto, deixando-se 

influenciar em certos aspetos. 

   Toda a área que se alastra para poente e norte da cidade, teve 

grande desenvolvimento depois do terramoto de 1755. Esta área que 

corresponde aos sítios da Lapa, Buenos Aires, da Estrela, do Príncipe Real, 

S. Mamede, do Rato e das Amoreiras, era denominada genericamente, no 

princípio do século XVII, de Campolide e povoada de hortas e quintas. 

Segundo Gustavo de Matos Sequeira, era território de Campolide quase 

todo o que se estendia à margem do centro de Lisboa para norte e poente. 

Este, foi cedendo terreno e recuando continuadamente para dar lugar ao 

arrabalde anexo, o da Cotovia, que expande rapidamente e estende o seu 

nome às quintas vizinhas. No primeiro quartel do séc. XVIII, a Cotovia vê o 

seu crescimento máximo, englobando os territórios que vão desde a horta 

do Salitre até à quinta onde se encontra a residência-solar dos Soares do 

Tojal, dos quais tratarei mais adiante, e terminando no sítio onde ficaria o 

mosteiro das religiosas Trinas, atual largo do Rato. Porém, também a 

Cotovia recua quando as terras de Dom Rodrigo de Noronha ganham 

autonomia e se denominam, no segundo quartel do século XVIII, de Quinta 

do Pombal. Juntamente com estas, a Cotovia perde também os sítios da 

Patriarcal, do Colégio dos Nobres e da indústria da Real Fábrica das Sedas. 

Como afirma Matos Sequeira, da Cotovia apenas resta o nome (Sequeira, 

1967, pp. 5-7, Vol.1).  

 É de notar a importância das ordens religiosas na formação e 

evolução de toda a zona ocidental da cidade, pois também estas foram 

urbanizando estes arrabaldes e deixando marcos, tomando muitas vezes a 

iniciativa de empreender a maior escala, como foi o caso da Lapa. 

 É através do desmembramento e reformulação das paróquias 

existentes que se documenta o desenvolvimento urbano desta zona da 

cidade. Ora, todas as paróquias da cidade ocidental provêm da paróquia 

dos Mártires, vizinha das centrais Sta. Justa, S. Nicolau e S. Julião. Em 1476, 



 17 | 2. ENQUADRAMENTO   

a primeira ocupava o monte dos Mártires, o monte do Carmo até aos 

contrafortes da Pedreira. Importa apenas saber que dos Mártires separa-se, 

em 1523, a paróquia do Loreto – mais tarde Nossa Senhora da Encarnação 

– onde nasce o Bairro Alto e, em 1557, a de Santa Catarina. Novamente, da 

desintegração e fusão destas duas, forma-se a paróquia da Mercês em 

1622. Depois desta foi criada em 1741 a paróquia de Santa Isabel a qual 

fornece território, ainda no mesmo século, à de S. Pedro de Alcântara, Lapa 

e S. Mamede. Finalmente importa salientar que o Bairro do Pombal vai estar 

dividido entre duas das freguesias acima mencionadas e que importam para 

o estudo em questão – Mercês e S. Mamede (Sequeira, 1967, pp. 14-16). 

 Relativamente aos arruamentos, no princípio do séc. XVIII, ao 

acompanhar o bairro-alto de S. Roque saindo das portas de Sta. Catarina, 

chegava-se à Rua do Moinho de Vento, atual Rua D. Pedro V. Por aqui 

começava o caminho da Cotovia, enobrecido por solares e quintas. À sua 

direita encontrava-se o prazo da Cotovia e a cerca do Noviciado, e à 

esquerda o prazo dos Taroucas e a Quinta dos Soares (Figura 2.4). Este 

caminho converge no Largo do Rato, com o do Salitre e o dos Olivais de S. 

Bento  (Sequeira, 1967, pp. 8-10), e delimita a área de estudo a nordeste. 

Em 1742, o caminho da Cotovia já estava dividido em dois. Ao troço até ao 

Palácio dos Soares chamava-se Rua da Cotovia, e deste ponto até ao Rato, 

Rua da Fábrica da Seda. Em 1828 o primeiro separa-se em outras duas – a 

Rua Direita da Patriarcal Queimada e a Rua Direita do Colégio dos Nobres –

Em 1856, estes três troços dão finalmente lugar à Rua da Escola Politécnica. 

Figura 2.4 –Adaptado da Planta da zona ocidental de Lisboa, de 1756, dos engenheiros Carlos 
Mardel e Eugénio dos Santos; acrescentada com o traçado conjetural das ruas do Bairro do Pombal 
e da baixa da Cotovia. A azul a Fábrica das Sedas; a Laranja o Solar dos Soares; a Verde o Colégio 

dos Nobres e o Noviciado da Cotovia; a Rosa a Patriarcal Queimada. Fonte: Sequeira, 1967. 
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 Anteriormente, toda a zona era conhecida como Cotovia, sendo 

frequente refusar o Noviciado e a casa dos Soares — cuja quinta deu origem 

ao Bairro do Pombal — como pontos de referência (Sequeira, 1967, pp. 

381,381). 

 João Álvares Soares, cavaleiro do Rei D. João III, viveu numa 

herdade no Tojal nos princípios do século XVI, onde a rainha D. Catarina da 

Áustria era sua hóspede. Casou com Maria Calado e teve seis filhos e três 

filhas. Dos rapazes, apenas três casaram e tiveram descendentes – André, 

Cristóvão e Pedro. André Soares, o primogénito, herdou os bens do pai e 

mudou-se para Lisboa, para junto do convento da Trindade. Foi nomeado 

para moço de câmara pela mesma rainha, e secretário das Mercês. Em 1573 

já possuía uma quinta à margem de Lisboa, no terreno compreendido entre 

a atual Rua do Monte-Olivete — fazendo fronteira com as terras do prazo 

dos Taroucas, dos Cardais e do Cirurgião-mor — e o Rato, e entre a atual 

Rua da Escola Politécnica e São Bento. Já nesta altura, refere Matos 

Sequeira, existiam casas de habitação neste lugar. Do seu casamento com 

D. Maria Botelho nasceram nove filhos, dos quais apenas Manuel e Diogo 

são relevantes para este estudo. Manuel Soares, por morte do seu pai André 

Soares, herdou a quinta onde já era residente. Foi Escrivão da Fazenda dos 

reis D. Sebastião e D. Henrique e fez parte dos expedicionários de Alcácer-

Quibir. Do segundo casamento, com D. Maria de Sequeira, teve o seu 

sucessor, Francisco (Sequeira, 1967, pp. 397-400). 

 Francisco Soares de Sequeira, neto do instituidor do morgadio e 

dos homens mais ricos do seu tempo, era cognominado o da Cotovia, por 

viver na quinta deste nome em 1632.1 Casou com D. Maria da Silveira, e 

teve cinco filhos. D. Mariana da Silveira, a filha que herdou todos os bens, 

veio a casar com D. Francisco de Faro, conde de Odemira, passando assim 

o morgadio dos Soares do Tojal para a família dos Faro. Deste casamento 

apenas nasceu D. Maria de Faro que, do segundo casamento com D. Nuno 

Álvares Pereira de Melo, duque do Cadaval, não teve descendência 

sobrevivente para herdar a quinta.  

 Em 1669 extingue-se, portanto, este ramo e o morgadio passa 

agora para João Álvares Soares da Veiga do Avelar Taveira, cavaleiro da 

ordem de Cristo e Provedor da Alfândega de Lisboa, (Sequeira, 1967, p. 

                                                   
1 É comum até ao séc. XVIII, acrescentar-se o nome do lugar, da origem ou da casa-
solar ao apelido da família. Neste caso, os Soares, conhecidos inicialmente por 
“Soares do Tojal”, de onde eram originários, passaram a chamar-se “Soares da 
Cotovia”, para os distinguir de outros Soares do mesmo ramo, ou de famílias 
distintas. (Sequeira, 1967, pp. 49, Vol.1) 
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401). Era filho de Jerónimo Soares de Lemos e neto de Cristóvão Soares – 

irmão de André Soares, primeiro titular da quinta da Cotovia. Como se vê, o 

morgadio entra novamente na posse da família. João Álvares Soares morava 

na casa da Cotovia com a sua mulher e prima, D. Maria – filha do Secretário 

de Estado Diogo Soares – em 1707. Tiveram sete filhos dos quais Diogo 

Soares da Veiga do Avelar Taveira era o primogénito, herdeiro da 

propriedade e do ofício de Provedor. Casou duas vezes, mas só do primeiro 

casamento com D. Antónia de Noronha, em 1678, teve um filho. João Pedro 

Soares de Noronha, uma vez mais sucessor dos bens e do ofício do seu pai, 

casou três vezes. Foi da terceira esposa, D. Ana Joaquina de Portugal, dama 

da rainha D. Maria Ana da Áustria, que nasceram os dois filhos: um faleceu 

e a outra, Maria Antónia Soares de Noronha, tornou-se herdeira. Em 1735, 

casou com D. Rodrigo António de Noronha – mais tarde governador e 

capitão-general do reino do Algarve – e ficando a quinta conhecida sob o 

nome Terras de Dom Rodrigo. Este, viveu de excessos, explorando e 

gastando a propriedade, facto que o levou a alugá-la ao estado. Dos vários 

filhos que tiveram foi o mais velho, D. Fernando António Soares de Noronha 

que ficou com a herança da sua mãe D. Maria Antónia. Contudo, ao falecer, 

a quinta passou para a sua irmã D. Joaquina de Noronha. Casou com D. 

João Domingos de Melo, dos Melos de Murça. O casal habitou parcialmente 

a propriedade que estava alugada, onde nasce o herdeiro D. Rodrigo 

António de Melo. Este, casa com D. Maria José de Saldanha e Castro. Com 

o seu filho D. António José de Melo e Saldanha termina a linhagem de 

possuidores da propriedade dos Soares da Cotovia (Sequeira, 1967, pp. 

401-405). 

 Recuando à história do antigo solar, é difícil reconstituir o 

monumento por falta de documentos. Matos sequeira supõe que fosse uma 

morada rústica de verão do instituidor André Soares que, nessa altura, vivia 

junto ao convento da Trindade. Com o alargamento da capital e 

consequente aproximar da propriedade ao centro da cidade, esta foi 

sofrendo obras e restauros que a foram dotando de maior nobreza. Existem 

duas provas da existência desta casa nobre. A primeira, o grande panorama 

de lisboa do museu do azulejo (Figura 2.5), indica muito vagamente a 

localização do edifício com um portal na fachada sudeste. A segunda (Figura 

2.6) um panorama de Lisboa que foi do noviciado da Cotovia, dá-nos uma 

vista diferente da anterior e melhor informação sobre os terrenos adjacentes. 

Ambos os panoramas nos dão a pista de que existira nesta quinta um 

pombal, junto à atual Rua da Imprensa Nacional, que posteriormente veio a 

dar o nome ao bairro em estudo (Sequeira, 1967, pp. 406-410). Em 1768, o 

Figura 2.5 –  O solar dos Soares, 
na Cotovia. Pormenor do grande 
panorama de Lisboa no museu 

do azulejo. Fonte: Sequeira, 
1967. 
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solar é alugado ao Estado para aí se instalar a Real Oficina Tipográfica, 

fundada pelo Marquês de Pombal. Trata-se de um edifício em “U”, de 

fachada principal de sete vãos simples e que, segundo Gustavo de Matos 

Sequeira, teve um portal quinhentista com pedra de armas. 

 Das vantagens inerentes a este negócio é de salientar o pagamento 

de uma renda anual de setecentos mil réis a António José de Melo e 

Saldanha, o último proprietário, que em 1816 acaba por vender o palácio, já 

sem terrenos por construir à sua volta, ao Estado. Até 1913 o edifício acaba 

por ser demolido e refeito de forma a satisfazer as novas necessidades 

industriais – com oficinas e armazéns, escadarias a ligar os vários corpos e 

corredores em galeria – acabando por se virar a fachada principal para a Rua 

da Escola Politécnica (França, 2001, p. 71). 

 O movimento expansivo da capital era já notório na segunda metade 

do século XVIII. António Caetano de Sousa vai referir-se a este movimento 

ao constatar que a cidade se estende para diversas ruas edificadas de novo 

e sublinha a união entre São Bento e Campolide, união esta que Matos 

Sequeira considera uma menção direta ao Bairro do Pombal (Sequeira, 

1967, pp. 2, Vol. 2). A primeira rua deste bairro, mencionada nos róis dos 

confessados – Rua do Pombal de Monte-Olivete – remonta a 1746, e já aí 

habitavam 22 famílias. Contudo, a esta rua não correspondia um 

alinhamento de edificações, mas sim uma distribuição arbitrária de casas 

que descia para sudoeste. Em 1754 o nome da rua vai ser subdividido por 

dois arruamentos paralelos, a Rua do Pombal e a Rua de Nossa Senhora do 

Monte Olivete. Logo de seguida aparece a travessa do Pombal, renomeada 

de Rua de Santo António ao Pombal em 1762, e no séc. XX adquire o nome 

do autor da obra citada – Gustavo de Matos Sequeira. Em 1755 aparecem 

os restantes arruamentos que irão dar forma ao bairro. A Rua da Penha de 

Figura 2.6 - Excerto do panorama de Lisboa que foi do noviciado da Cotovia com referência aos terrenos 
adjacentes. Fonte: Sequeira, 1967. 
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França, que surge entre as duas primeiras, e as restantes, que se acomodam 

a meia encosta e perpendicularmente à Rua do Pombal – Rua da Nossa 

Senhora da Conceição, Rua da Madre de Deus, Rua do cego e Rua dos 

Prazeres (Sequeira, 1967, pp. 3,8, Vol. 2). 

 Ao analisar agora as ruas acima citadas, a Rua do Pombal, 

renomeada em 1880 por Rua da Imprensa Nacional, apresentava para além 

do palácio dos Soares outros edifício de qualidade que permitem constatar 

a dignidade de algumas famílias que aqui habitaram nos séculos XVIII e XIX. 

Também os dois sócios da companhia edificadora, responsável pela 

urbanização do bairro, aí residiram entre 1748 e 1755. (Sequeira, 1967, pp. 

8-12, Vol. 2). Na Rua da Nossa Senhora do Monte-Olivete existia em 1779 

o palacete dos viscondes de Fonte-Arcada, cuja propriedade se situava 

numa esquina do atual quarteirão que tornejando para a travessa do Pombal 

e para a Rua da Penha de França. Passando a esta última rua citada, atual 

calçada Engenheiro Miguel Pais, aqui se formaram alguns prédios, que 

deixaram de estar incluídos nas duas anteriores e vizinhas ruas, 

contabilizando já 21 fogos habitados. Em 1826 deu-se aqui um violento 

incêndio. Contudo, nada se sabe acerca do estado em que ficaram as 

habitações (Sequeira, 1967, pp. 15-17, Vol. 2).  

 Da Rua da Madre de Deus para baixo, hoje Manuel Bernardes, havia 

poucas edificações à data de 1755, sendo os primeiros moradores 

mencionados apenas em 1759. Em 1834 faz-se referência a uma fábrica de 

chapéus e, em 1857 a uma casa dos Viscondes de Veiros no atual prédio nº 

35 desta rua. Relativamente à Rua de Nossa Senhora dos Prazeres, que liga 

a Rua da Imprensa Nacional à Rua Nova da Piedade, é em 1757 que se 

instala a oficina tipográfica que imprime as Gazetas de Lisboa e, em 1795, 

uma fábrica de meias de seda (Sequeira, 1967, pp. 23-25, Vol. 2). Para 

melhor esclarecimento, todos os nomes destas ruas que constituem o Bairro 

do Pombal estão contemplados no Quadro 2.1 e desenhadas na Figura 2.7. 

Quadro 2.1 - Correspondência da toponímia original com a atual. 

Toponímia Original Toponímia Atual 

Rua do Pombal Rua da Imprensa Nacional 

Rua de N.a Sra. do Monte-Olivete Rua do Monte Olivete 

Travessa do Pombal Rua Gustavo de Matos Sequeira 

Rua da Penha de França  Calçada Engenheiro Miguel Pais 

Rua de N.a Sra. dos Prazeres Rua Prazeres 

Rua de N.a Sra. da Conceição Rua Marcos Portugal 

Rua da Madre de Deus Rua Manuel Bernardes 

Frontaria de São Bento  Rua de São Bento 
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 Quanto à Praça das Flores, de acordo com a planta da Figura 2.7, 

não tinha sido projetada para o lugar onde se encontra hoje. Estaria antes 

implantada entre a Rua Nova da Cotovia, atual Rua Nova da Piedade, a Rua 

dos Marcos –  nova Rua de S. Marçal – e duas ruas novamente projetadas 

pelo Sargento-mor José António Monteiro de Carvalho, à data de 1770. São 

hoje a Travessa da Piedade e Rua da Palmeira. Deste modo, a Rua dos 

Marcos desembocada diretamente no meio da Praça das Flores, que faria 

de rótula na ligação da Rua Direita do Colégio dos Nobres com a Rua S. 

Bento. Apesar da clara definição da nova praça, os terrenos em que se 

localizaria eram exteriores à quinta dos Soares de Noronha pelo que, 

sofrendo ajustes de implantação, acabou por levar a um recuo do quarteirão 

onde entestava a Rua Marcos Portugal, forçando a sua inclusão nesta 

propriedade e abrindo-a na sua posição atual. 

 Por fim a Rua de S. Bento, que era inicialmente chamada de 

Frontaria de São Bento para designar as casas do lado oriental, ou seja, 

aquelas que ainda pertenciam às terras dos Soares. A esta Frontaria 

correspondia apenas o troço da atual artéria que ia da Rua do Arco para 

baixo (Sequeira, 1967, pp. 57-60). 

Legenda: 
 

A – Colégio dos Nobres 
B – Seminário da Patriarcal  

1 – Rua de S. Bento  
2 – Rua do Pombal 

3 – Travessa da Cotovia 
4 – Rua dos Prazeres  

5 – Rua da Madre de Deus  
6 – Rua da Conceição 

7 – Rua da Penha de França  
8 – Rua do Monte Olivete 

9 – Rua dos Marcos  
10 – Travessa do Pombal  

11 – Rua dos Nobres  
12 – Rua Direita do Colégio dos Nobres  

13 – Rua da Procissão  
14 – Ruas novamente projetadas  

 

Figura 2.7 - Planta de parte da antiga freguesia das Mercês, segundo o projeto do 
sargento-mor José António Monteiro de carvalho (apenas em parte realizado). 

Fonte: Livro das Plantas da Cidade existente, Torre do Tombo. 
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 Apesar do alastramento do Bairro do Pombal, os terrenos mais a 

norte da quinta foram apenas urbanizados em 1760, conservando a sua 

feição rústica de arrabalde até à década de 70. Esta ocupação foi 

conseguida por D. Rodrigo António de Noronha e sua esposa que facilitaram 

os aforamentos.2  

 Aqui instalam-se duas importantes moradas. A primeira, o palácio 

do conde de Seia, foi construída ainda antes de 1760 por António Rebelo 

de Andrade que alugou os chãos anexos da quinta dos Soares. Contudo a 

propriedade só adquiriu este nome em 1805, data em que foi comprada pelo 

referido conde aos então donos dos terrenos onde se insere. A fachada 

principal dava para a Rua da Imprensa Nacional, contendo onze vãos no 

piso nobre correspondentes a cinco salas da frente, e a tardoz existia um 

jardim que dava para a Rua do Noronha (Sequeira, 1967, pp. 115, Vol. 2) .  

 A segunda, o palácio Cruz Alagoa, separado do primeiro por um 

quarteirão, mais próximo do Rato, situa-se na esquina para a atual Rua 

Maestro Pedro de Freitas Branco, antiga travessa da Fábrica das Sedas. Foi 

construída por José Francisco da Cruz Alagoa e apresentava um rés-do-

chão baixo, andar nobre e segundo andar, com dezoito vãos para a Rua da 

Escola Politécnica e onze para a travessa. O edifício foi finalmente comprado 

à família Noronha em 1757, juntamente com a vasta propriedade rural 

circundante onde o novo proprietário construiu, em 1759, as dez 

moradinhas de casas para fabricantes de seda (Figura 2.8), únicas do 

arruamento até 1765, para instalação de teares junto do seu palácio. 

Chamava-se então Rua Nova dos Fabricantes. Em 1814, estas pequenas 

habitações já tinham sido compradas por diversas pessoas estranhas à 

indústria da tecelagem pelo que, inevitavelmente, o conjunto foi 

desaparecendo apenas restando, nos dias de hoje, um exemplar (Sequeira, 

1967, pp. 162-170, Vol. 2). 

 Com a desagregação desta parte dos terrenos, a grande quinta dos 

Soares foi-se estreitando e empobrecendo. A sua dinâmica de urbanização 

deveu-se sobretudo à ruína financeira da família que, pela acumulação de 

dívidas, permitiu a multiplicação dos aforamentos e continuou a disponibilizar 

terrenos para a construção de novas casas (França, 1977, p. 187). Depois 

do terramoto, a par da reconstrução da baixa, o epicentro da construção 

                                                   
2 “Aforar: Dar ou receber por meio de foro; conferir(-se) determinados privilégios, 
direitos ou qualidades. = arrogar; permitir o uso de. = autorizar” (Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa, disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/aforar.) 
[Consultado em Abril de 2018] 
 

Figura 2.8 – Casas de fabricantes 
de sedas, construídas em 1759.      
Fonte: Joshua Benoliel, 1910, 

AMF.  
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civil estava nesta freguesia. A cidade foi forçada a alargar-se para fora do 

antigo circuito e foi aqui que os habitantes acamparam, em barracas 

improvisadas de lona e de madeira. Para além destas soluções de urgência, 

logo no dia após o terramoto o Marquês de Pombal pediu socorro às forças 

militares que também se acantonaram em abarracamentos nos limites da 

cidade (Santana, 1994, p. 1), onde ainda hoje podemos constatar a 

existência Rua do Abarracamento de Peniche no Príncipe real, cujo nome é 

dedicado ao respetivo regimento de infantaria que aqui se instalou. Foi tal a 

rapidez com que se começou a urbanizar que, a 3 de Dezembro do ano do 

terramoto, se ordenou que não se construísse sem licença especial. 

 Só depois de estabilizado o plano para a reconstrução da Baixa de 

Lisboa de 1758, coordenado por Eugénio dos Santos é que surgiu um 

desenho da autoria de José António Monteiro de Carvalho relativo à zona 

onde se inclui os terrenos da quinta dos Soares. Faz parte de um conjunto 

que está documentado em 33 plantas presentes no livro das plantas da 

cidade de 1770, da sua autoria cito na Torre do Tombo. Aqui procurou-se o 

exemplo do Plano da Baixa para regulamentar a urbanização do sítio, sendo 

este, no entanto, um plano mais simples e menos exigente do ponto de vista 

da regularidade do desenho urbano e arquitetónico, que convive com 

arruamentos já definidos (ver novamente Figura 2.7) e com os interesses dos 

proprietários das terras a construir (Sequeira, 1967, pp. 37,38, Vol.1). 

 Com estas restrições, é de assinalar que as primeiras edificações, 

após o terramoto, ficaram a dever-se à companhia edificadora resultante da 

associação de dois mestres de obras – António Rodrigues Gil e Jorge Roiz 

de Carvalho – que beneficiou do súbito desequilíbrio, provocado pelo 

terramoto, entre a procura e a oferta habitacional. No caso do bairro em 

estudo, é possível verificar que houve, desde o início, uma mistura de casas 

térreas de madeira e casas abarracadas com prédios de rendimento 

adaptados à escala do bairro (Figura 2.9). Apesar da existência de 

habitações clandestinas, foram estes mestres de obras residentes na 

freguesia que responderam à procura de casas depois do terramoto, 

organizando e tomando a responsabilidade de rápidas empreitadas, 

garantindo assim o afastamento e punição de todo e qualquer trabalhador 

ou profissional não habilitado3. Assim, a regra geral passava pela obediência 

às normas corporativas, sendo os mestres de obra responsáveis pelas 

                                                   
3 “Estipulava o Regimento e Compremisso da Mesa dos Officios de Pedreiros e 
Carpinteiros da Bandeira do Patriarca São Joseph de 1709 competir aos juízes, 
eleitos por cada um dos ofícios incorporados na Bandeira [...], examinar os 
candidatos a oficiais.” (Leal, 2005, p. 203) 

Figura 2.9 – Rua Nossa 
Senhora da Conceição nº 24, 

atual Marcos Portugal.                                
Fonte: Machado e 
Sousa,1908, AMF 
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construções de pedra e cal, concorrendo com o alastramento das casas 

abarracadas e preenchendo os terrenos por construir (Leal, 2005, p. 207). 

Em 1762 já eram bastantes as casas edificadas neste bairro, muitas delas – 

nas ruas dos Prazeres, da Madre de Deus, Conceição e Pombal – 

propriedade da família dos dois sócios. 

 Percebe-se, assim, que o Bairro do Pombal cresceu à margem da 

Casa do Risco, tornando-se deste modo impossível criar uma uniformidade 

arquitetónica apesar de, devido à presença da companhia edificadora, se 

verificar a existência de pequenos conjuntos uniformes de edifícios. É de 

notar que a ocupação dos lotes era cumulativa e flexível, permitindo assim a 

agregação de chãos de acordo com a disponibilidade financeira dos 

proprietários e construtores. Esta é uma situação que também se verifica no 

centro da cidade baixa. Contudo, na baixa, a alternância da propriedade e a 

consequente diferença na largura dos lotes não se denuncia na fachada 

impedindo assim a quebra de homogeneidade dos quarteirões 

escrupulosamente desenhados para o plano de reconstrução, enquanto que 

no Bairro do Pombal cada lote corresponde a uma casa ou um prédio de 

rendimento (Leal, 2005, p. 191). 

 Deste modo resta, então, sintetizar as hipóteses que justificam o 

crescimento do Bairro do Pombal e o contexto da liberdade de iniciativas de 

urbanização encabeçadas por particulares. 

 Se, por um lado, os Soares de Noronha se limitaram a prosseguir, 

após o terramoto, uma ação de loteamento lançada no início da década de 

50, e em parte já realizada à data do cataclismo, presumindo-se à margem 

das novas resoluções legais, por outro, contaram com alguma tolerância por 

parte dos profissionais da Casa do Risco que abandonaram os projetos 

oficiais de regularização dos bairros ocidentais, bem como a gestão urbana 

das zonas exteriores ao Plano de Eugénio dos Santos (Leal, 2005, p. 219). 

Este abandono está associado ao fracasso das pretensões iniciais relativas 

ao reordenamento total da cidade e à consequente indefinição quanto aos 

moldes de intervenção nas zonas não abrangidas pelo mesmo plano, uma 

situação agravada pela ineficácia dos mecanismos de vigilância tradicionais 

assegurados pelo Senado, que se manteve alheio a todos os processos de 

“urbanização e densificação construtiva” fora das áreas abrangidas pelo 

plano de reconstrução (Idem, p. 225). 

 Em segundo lugar, é de notar que o desenvolvimento do Bairro do 

Pombal conviveu, desde cedo, com a aprovação oficial de planos para a 

urbanização da cerca e propriedades pertencentes ao Colégio dos Nobres, 

que se encontravam desde a segunda metade da década de 1760 na posse 
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da Casa do Risco. Quer isto dizer que encontramos na imediata vizinhança 

do bairro uma mancha urbana onde os modos arquitetónicos foram 

diretamente controlados pelo foro pombalino das Obras Públicas, sem que 

isso tivesse alimentado qualquer intenção de alargar esta ação reguladora 

às áreas anexas, já contempladas nas plantas de Monteiro de Carvalho. Tal 

justifica-se pelo facto de esta não ser uma ação prioritária, tendo em conta 

que a relevância da sua execução dificilmente se sobreporia ao peso do 

compromisso assumido para com a reconstrução do centro destruído.  

 Consequentemente, no que respeita às zonas exteriores ao Plano 

de Eugénio dos Santos, o foco central do Marquês de Pombal era eliminar 

a presença das casas abarracadas em toda a cidade, pelo que só em 1777, 

no termo do seu consulado, Monteiro de Carvalho viria a promover, 

excluindo estas construções, um processo de legalização das estruturas 

prediais até à data disseminadas pelos mestres-de-obra que foram 

povoando as zonas de expansão urbana (Leal, 2005, p. 220).  

 Matos Sequeira (1967, p. 31) reforça ainda que “Se não fosse o 

terramoto [...] ainda teríamos em vez da Baixa [...] as ruelas antigas, 

tortuosas e estreitas que se encruzilhavam entre o Terreiro do Paço e Rossio. 

Se não fosse o terramoto, Lisboa não transbordaria pelos seus subúrbios do 

Rato, da Cotovia, da Estrela e de Buenos Aires, com aquela rapidez 

vertiginosa com que então os semeou de edificações.” 

 

2.3.2. Morfologia 

 A zona em estudo, diversas vezes referida ao longo do texto como 

o Bairro do Pombal, situa-se no lado ocidental da colina que fica para lá da 

avenida da Liberdade – habitualmente chamada de colina de S. Roque. 

Genericamente localizada entre esta avenida e o vale de São Bento e, entre 

o Rato e o Bairro Alto.  

 Mais concretamente, as fronteiras delineadas de forma a obter uma 

zona de estudo coesa, uma vez que a designação de Bairro do Pombal com 

limites fixos se foi perdendo até aos dias de hoje, são a Rua da Escola 

Politécnica, virando para a Rua da Imprensa Nacional, que desce até à Rua 

de S. Bento, percorrendo-a até voltar novamente a subir pela Rua Nova da 

Piedade, que encontra a Praça das Flores e, daí, vai pela Rua do Monte-

Olivete novamente de encontro à primeira, fechando este polígono irregular 

(Figura 2.10). 
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 É ainda de frisar que a imagem desta parte da cidade resulta de 

uma constante adaptação do traçado às pré-existências e às irregularidades 

do terreno, dando continuidade a modos ancestrais de fazer cidade, mas 

que já não se identificam com a circulação tortuosa da Lisboa Oriental. O 

Bairro do Pombal apresenta um traçado amplamente condicionado pelo 

acentuado declive do terreno. Devido à mudança deste declive a meio do 

bairro, é de observar que existem três arruamentos que partem da Rua da 

Escola Politécnica, sendo esta a linha cumeeira do terreno que desce em 

direção a S. Bento, e quatro que se iniciam a meio da Rua da Imprensa 

Nacional por ser aí que se verifica a inflexão do terreno cujo declive está, 

agora, em direção ao rio. Observa-se então uma descontinuidade no 

seguimento das ruas principais, cujo eixo se faz ao nível da Rua Marcos 

Portugal. Ao contrário do que se constata no Bairro Alto, onde as ruas 

principais se desenvolvem de Norte para Sul apesar da descontinuidade 

entre as duas fases de urbanização, a mudança de direção provocada pelo 

declive do terreno no Bairro do Pombal leva também a uma alteração no 

Figura 2.10 – Ortofotomapa com destaque para o Bairro do 
Pombal. 
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sistema rua principal-travessa. Assim, as travessas que unem as três ruas 

paralelas a São Bento estão agora com a mesma orientação das ruas 

principais que partem da Rua da Escola Politécnica. 

 Apesar de este ter sido sempre um bairro bastante coeso e definido 

na planta da cidade ao longo dos séculos desde a sua formação, esteve 

sempre divido artificialmente em duas freguesias – a da Mercês, criada em 

1622, e a de S. Mamede, em 1741 – cujo limite de separação artificial é feito 

pela metade inferior da Rua da Imprensa Nacional que torna para a Rua 

Marcos Portugal e daí sobe até ao Príncipe Real pela Rua Cecílio de Sousa, 

situação que se manteve mesmo após recente unificação de freguesias. 

Atualmente, estes limites mantêm-se apesar das freguesias terem sido 

substituídas por outras em 2007. Ou seja, a freguesia de São Mamede, 

juntamente com a do Coração de Jesus e a de S. José deram origem à nova 

Freguesia de Santo António e, a da Mercês, com a de Santa Catarina, 

Encarnação e São Paulo, fundiram-se para dar forma à freguesia da 

Misericórdia (Figura 2.11). 

 

 

 Para além dos dois importantes eixos viários que o delimitam, o 

bairro encontra-se também nas proximidades de alguns equipamentos e 

serviços de avultadas dimensões. São eles, a nordeste, o Jardim Botânico 

Legenda: 
 

14 – Coração de Jesus 
15 – Encarnação 

22 – Mercês 
28 – Santa Catarina 

45 – São José  
46 – São Mamede 

49 – São Paulo 

 

 

Figura 2.11 - Mapa das antigas e novas freguesias – 
azul: Santo António; a rosa: Misericórdia. 
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da Universidade de Lisboa, o Museu de História Natural e da Ciência e o 

Jardim do Príncipe Real e, a Sudoeste, a Assembleia da República, a 

Fundação Amália Rodrigues e a Fundação Mário Soares. Ainda assim, o 

interior do bairro é marcado por uma reduzida agitação, devido aos 

diferentes declives que se apresentam como uma dificuldade à circulação 

pedestre, predominantemente residencial e com algum comércio local – 

como mercearias e restaurantes. É de notar ainda a quantidade de 

alojamentos locais aqui presentes, que têm vindo a contribuir para a 

descaracterização social e arquitetónica do local, ou seja, verifica-se uma 

grande afluência de pessoas que aí permanecem por um curto período de 

tempo – como é o caso dos turistas, estrangeiros, estudantes, entre outros 

– devido à substituição, de alojamentos para arrendamento a longo prazo, 

por alojamento local de curta estadia. Esta mudança leva também à 

descaracterização arquitetónica do local, uma vez que o tipo de intervenções 

feitas ao nível do edificado leva à necessidade de obras totais, com aumento 

do número de pisos, transformações e acrescentos que criam 

irregularidades possíveis de serem detetadas ao nível das fachadas. 

 Foram recolhidos alguns parâmetros demográficos relativos às duas 

freguesias até 2001 uma vez que a partir desta data, os valores recolhidos 

não correspondem às mesmas, mas sim às duas maiores – Misericórdia e 

Santo António – que as fundem com outras tantas. Observa-se, então, na 

freguesia da Mercês que a população residente se mantém praticamente 

igual à população presente, sendo apenas em 2001 que ambas diminuem 

bastante. Por outro lado, o número de fogos existentes não apresenta um 

aumento significativo, ao passo que o núcleo de famílias residentes tem uma 

queda acentuada em 2001 (Quadro 2.2) Esta queda dos dois parâmetros 

acima mencionados traduz-se num maior número de fogos ao abandono, 

originando uma lenta degradação do edificado do bairro. 

 

Quadro 2.2 - Evolução dos parâmetros demográficos de 1911, 1940 e 2001. 
Fonte: Recenseamentos Gerais da População, INE 

  

 Já na freguesia de São Mamede, a população residente é sempre 

inferior à população presente, contribuindo para a constatação de um 

Ano Freguesias População residente população presente Nº Fogos Núcleos familiares 
residentes 

1911 Mercês 12703 12735 3017 - 
São Mamede 8594 8694 1941 - 

1940 Mercês 13606 13575 3032 3752 
São Mamede 14875 15572 3280 3578 

2001 Mercês 5093 4794 3227 1312 
São Mamede 6004 6201 3236 1507 
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grande número de fogos destinados ao arrendamento, bem como de 

agregados familiares com maior número de indivíduos, ou mesmo a 

presença de convivências4. O número de fogos existente sofre um 

significativo aumento entre 1911 e 1940, diminuindo muito ligeiramente até 

2001, ao passo que o número de famílias residentes diminui 

acentuadamente, facto explicado pela generalizada fuga das populações 

dos centros urbanos para a periferia. A avaliação destes dados demonstra 

a possibilidade de alguns edifícios terem sido demolidos e reforça, uma vez 

mais, a existência de fogos ao abandono. 

 Pela análise dos valores do Quadro 2.3, verifica-se que a par com o 

decréscimo da população presente, os valores do analfabetismo também 

diminuíram. Em 1911, a freguesia da Mercês apresentava 36% de 

analfabetos e a de São Mamede 35%. Em 2001 estes valores caíram a 

pique, passando a 7% na primeira e 3% na segunda. Regista-se ainda um 

aumento da população envelhecida, com drástica redução de habitantes 

entre os 0 e os 64 anos.  

 

Quadro 2.3 - Evolução dos parâmetros demográficos de 1911, 1940 e 2001.    
Fonte: Recenseamentos Gerais da População, INE 

  

 De entre os fatores que o justificam está o facto de as novas famílias 

verem o acesso automóvel dificultado nestas zonas, as áreas úteis dos fogos 

serem reduzidas, como iremos analisar no capítulo seguinte e as rendas 

pedidas pelos proprietários, que usam os seus imóveis como fonte de 

rendimento extra serem excessivamente altas. Assim, o que resta nestas 

freguesias, e consequentemente no bairro, são os aposentados que aí 

residem desde sempre, com baixas rendas a pagar aos senhorios5 e que 

                                                   
4 (Convivência: “Todo o agrupamento de pessoas que se encontravam vivendo na 
mesma habitação por qualquer motivo que não fosse o da vida de família.”) Fonte: 
VIII Recenseamento geral da população no continente e ilhas adjacentes em 12 de 
Dezembro de 1940. 
5 De acordo com a Lei nº6/2006, alterada pela Lei n.º 43/2017: As rendas anteriores 
a 1990 pagas pelos inquilinos com mais de 65 anos, com incapacidade superior a 
60% ou com rendimentos inferiores a cinco salários mínimos/ano (2785 euros), 
ficarão congeladas mais oito anos, até 2025. 
 

        Ano Freguesias 
População 
presente 

Recursos 
escolares Grupo socioeconómico 

População residente por 
grupos etários 

Analfabetos 
Indivíduos 

empregados Desempregados 
0 
14 

15 
24 

25 
64 

65 ou 
mais 

1911 
Mercês 12735 4571 - - 2852 2526 6499 785 

São Mamede 8694 3035 - - 1885 1943 4252 531 

2001 
Mercês 4794 339 2225 208 554 538 2616 1385 

São Mamede 6201 213 2622 156 645 673 3009 1677 
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ainda hoje se mantêm devido ao reduzido valor das pensões que recebem.  

Com rendas congeladas e a quase impossibilidade de fazer despejos para 

obras, os senhorios deixaram degradar os imóveis arrendados até 1990. A 

solução conseguida pelos donos, que lentamente vão tendo os seus prédios 

e fogos desocupados destes pensionistas, passa então pela remodelação 

das suas parcelas para, uma vez mais, aumentarem as suas receitas através 

do alojamento local, de grande procura nestas zonas históricas devido ao 

repentino aumento do turismo em Lisboa. 
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3. ANÁLISE 

 O capítulo que se segue pretende ser uma síntese das principais 

características do edificado do Bairro do Pombal nos dias de hoje e à data 

de construção. Esta síntese resulta de uma investigação tripartida que 

consistiu no levantamento de 45 edifícios, na análise dos dados (Anexo A) 

recolhidos e na posterior produção de hipotéticas reconstituições tipológicas 

relativas ao estado original dos mesmos. Destes 45 edifícios que constituem 

os casos de estudo, 37 possuem levantamento interior pelo que a análise 

dos restantes se baseou apenas em dados observáveis do exterior, como a 

implantação e estudo da fachada, e documentação disponível na CML em 

processos de obra. Face ao número de casos estudados, muitas das 

conclusões relativas aos que não têm levantamento interior foram obtidas 

por dedução através da comparação das suas semelhanças com aqueles 

em que foi possível visitar os fogos e com os tipos encontrados noutros 

bairros da cidade de Lisboa. 

 

3.1. Caracterização do edificado habitacional do Bairro do Pombal 

3.1.1.  Diversidade social 

 Juntamente com a habitação plurifamiliar corrente, existem outras 

duas tipologias que, apesar de não serem o objeto deste estudo, 

caracterizam o Bairro do Pombal, nomeadamente a habitação nobre e as 

vilas operárias. 

 Com a expansão de Lisboa para ocidente, o tecido urbano dos 

novos bairros foi, durante muito tempo, composto por uma mistura de 

edifícios nobres e correntes lado a lado, verificando-se uma grande 

diversidade do ponto de vista social. Apesar de existirem zonas, como é o 

caso do Bairro Alto, muito procuradas pela aristocracia, este facto não 

invalida a coexistência com habitações ocupadas por classes menos 

favorecidas. Como já foi referido anteriormente, o Bairro do Pombal partiu 

do loteamento da quinta onde existia o solar dos Soares da Cotovia e outras 

casas senhoriais de importância, construídas posteriormente ao primeiro. 

Esta tipologia de habitação nobre não é caracterizada por edifícios 

monumentais o que permitiu a implantação dos novos prédios de habitação 

corrente, cuja cércea e alinhamento foram definidas a partir destas pré-

existências, formando um arruamento contínuo sem grande contraste entre 

as várias tipologias presentes. Dentro deste espírito de coexistência social, 

era comum arrendar-se parte do piso térreo destas propriedades para 

comércio local promovendo a continuidade da dinâmica funcional da rua 

(Ferrão, 1994, p. 248).  
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 A segunda tipologia foi desenvolvida em grande escala no séc. XIX 

devido ao processo de industrialização que provocou a concentração de 

trabalhadores operários em Lisboa. Contudo foi encontrado no bairro em 

estudo o conjunto das dez casas dos fabricantes de sedas, construídas no 

século anterior, que constituíam claramente um conjunto de habitações 

operárias em correnteza pré-industriais que se perdeu e desmembrou 

restando, atualmente, apenas um exemplar. É deste modo que se verifica 

um aumento da população da cidade, bem como a sua modificação ao nível 

da composição social. Com o aumento da indústria e da construção civil, e 

consequente afluxo de população à capital, institucionaliza-se uma forma de 

alojamento através de um novo processo de exploração em que os 

senhorios constroem, nos terrenos das traseiras dos seus prédios, casas 

abarracadas para alugar aos operários. É assim que se formam os Pátios e 

Vilas, uma tipologia muito diversificada que resulta do aproveitamento 

máximo destes espaços sobrantes. Os espaços livres, inúteis e não 

lucrativos, são concentrados de forma a construir-se o maior número 

possível de habitações que se agrupam em redor dele e que, muitas vezes, 

se dispõem na forma de corredor central, cujo acesso pode fazer-se a céu 

aberto ou através de uma passagem rasgada em arco sob o prédio que está 

virado para a rua principal. Estas entradas estão, normalmente, 

resguardadas por um portão (Pereira & Buarque, 1995, pp. 262-284).  

 No caso do bairro em estudo, foi possível constatar dois 

aglomerados de interior de quarteirão dos quais apenas um tem serventia 

pública. São eles, a Vila Fernandes (Figura 3.1) ou Pátio do Caldeireiro — do 

tipo chamado, por Nuno Teotónio Pereira e Irene Buarque, de Vilas 

construídas atrás de prédios — situado na Rua dos Prazeres, com entrada 

pelo número 49 (Figura 3.2), e um segundo aglomerado localizado na Rua 

da Imprensa Nacional, com acesso privado, e exclusivo aos residentes, pelo 

número 56.  

 

3.1.2.  Inserção urbana  

 O Bairro do Pombal enquadra-se num modo de urbanização que se 

baseia na simples adição de ruas e travessas, no qual os quarteirões não 

constituem o módulo organizador do espaço, mas antes demonstram ser o 

resultado do cruzamento dos diferentes eixos viários. Estes quarteirões, 

apesar de não apresentarem uma medida padrão, são quadriláteros cuja 

orientação resulta da mudança de declive do terreno. Considerando a Rua 

Marcos Portugal como o seu eixo de rotação, os quarteirões à direita desta 

Figura 3.1 - Vila 
Fernandes, Rua dos 

Prazeres nº 49. 

Figura 3.2 – Habitações de 
interior de quarteirão, Rua da 

Imprensa Nacional nº 56. 
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têm o lado menor paralelo à Rua da Escola Politécnica enquanto que os 

quarteirões da esquerda viram para a Rua de São Bento o seu lado maior. 

É ainda de notar a excessiva dimensão do quarteirão que separa a Rua dos 

Prazeres da Rua de São Bento, levando a crer que tenham sido as suas 

largas medidas que motivaram a instalação, no seu interior, da Vila 

Fernandes e outras construções anexas (Figura 3.3). 

 

 

 As ruas e travessas são ortogonais entre si e apresentam larguras 

semelhantes que variam entre os 6,5 e os 9 metros – correspondentes aos 

30 e 40 palmos, respetivamente, das diretrizes pombalinas para ruas 

secundárias e travessas – onde a Rua Marcos Portugal é a única que 

apresenta a maior dimensão mencionada, definindo-se como a mais 

importante rua deste bairro. Por este motivo, vai ser dotada, como iremos 

ver, de um tipo construtivo de maior nobreza e qualidade e vai unir a Rua da 

Imprensa Nacional à Praça das Flores, única praça existente no bairro. 

Aponta-se ainda que os eixos viários mais importantes — Rua de São Bento 

e Rua da Escola Politécnica — resultam da regularização de antigos 

caminhos que faziam a ligação da periferia ao centro da cidade, ao invés de 

serem influenciados pelas medidas estabelecidas pelo mesmo plano para as 

ruas principais da Baixa. Com exceção destas últimas, verifica-se que todas 

as ruas do bairro têm atualmente apenas um sentido de circulação 

automóvel devido à existência de passeios, e lugares de estacionamento 

num dos lados. 

 No que se refere à dimensão dos edifícios observa-se que 35,6% 

apresentam uma frente de 30 palmos, e são caracterizados por possuírem 

um fogo por piso com escadas junto a uma das empenas, e outros 35,6% 

Figura 3.3 - Esquema de cheios e vazios do bairro em estudo. À esquerda 
– quarteirões representados como massa construída; à direita – o espaço 

público. 
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têm uma frente superior a 40 palmos (Quadro 3.1). Comparando estes 

dados com os de edifícios situados noutros bairros de Lisboa, Maria Rocha 

Pinto mostra-nos que 40% do edificado do Bairro da Bica apresenta uma 

frente de 30 palmos, e apenas 18% uma largura de fachada superior (Rocha 

Pinto, 2013, p. 18). Já a dissertação de Joana Matoso dá-nos a informação 

de que 55% os edifícios do Bairro da Madragoa têm uma frente entre os 6 

e os 7 metros — correspondentes aos 30 palmos — e que, na sua 

contagem, apenas 14% tem medidas superiores a estas (Matoso, 2013, pp. 

180, Vol. 2). Analisando estes dados, torna-se fácil entender que apesar da 

percentagem de edifícios com um chão de frente ser semelhante nos três 

bairros, o Bairro do Pombal é o que apresenta maior percentagem de 

edifícios com medidas de largura de fachada superiores a 30 palmos.  

 

Quadro 3.1 - Quadro-resumo dos dados levantados sobre as larguras em metros e 
em palmos dos edifícios em estudo. 

LARGURAS 
Intervalo em metros 2,5-4,3 4,5-5,6 5,8-7,7 7,8-9,1 9,2-11,1 11,2-12,4 12,5-14,4 14,5-18,2 

Intervalo em palmos 15±4 20-25 30±4 35-40 45±4 50-55 60±4 65-81 

Quantidade 1 4 16 8 7 4 4 1 

Percentagem 2,2% 8,9% 35,6% 17,8% 15,6% 8,9% 8,9% 2,2% 

 

 No que respeita às profundidades dos lotes, 46,7% tem 45 palmos 

e 42,2% varia entre os 50 e os 60 palmos de fundo, não se observando 

profundidades inferiores a 36 palmos (Quadro 3.2). Tal poderá ser justificado 

pelo facto de os edifícios terem sido muito ampliados para tardoz, ocupando 

os logradouros e os quintais. 

 

Quadro 3.2 - Quadro-resumo dos dados levantados sobre as profundidades em 
metros e em palmos dos edifícios em estudo. 

PROFUNDIDADES 
Intervalo em metros 7,8-9,1 9,2-11,1 11,2-12,4 12,5-14,4 14,5-18,2 

Intervalo em palmos 35-40 45±4 50-55 60±4 65-81 

Quantidade 4 21 10 9 1 

Percentagem 8,9% 46,7% 22,2% 20,0% 2,2% 

 

 Finalmente, dos 45 casos de estudo, 40 são de lote regular e 

retangular, de frente para a rua, e os restantes 5 são edifícios de gaveto onde 

apenas um contorna o quarteirão, fazendo uma espécie de “L”, motivo pelo 

qual é o único desta espécie que apresenta logradouro. A linearidade do 

desenho das ruas potencia o loteamento em parcelas regulares, 

favorecendo ainda a construções em banda de edifícios idênticos. A sua 

replicação deve-se, como já foi explicado anteriormente, à disponibilidade 

financeira dos construtores que adquiriram aqui vários lotes e, minimizando 
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custos, construíram edifícios em cadeia promovendo uma “pré-fabricação” 

e montagem em série dos vários elementos construtivos. Através da Figura 

3.4, é possível identificar estes conjuntos de edifícios, que serão 

detalhadamente examinados mais adiante. 

 

 
Figura 3.4 - Planta do Bairro do Pombal com identificação dos conjuntos de séries 

de edifícios. [Escala 1:3500] 

3.1.3.  Elementos de Arquitetura e Composição 

 Nos edifícios correntes as fachadas apresentam-se sóbrias, 

despidas de elementos decorativos, tendo um aspeto simples e regular. Ao 

nível da composição verifica-se uma irregularidade nos vãos do piso térreo 

em relação aos pisos superiores, com duas ou três portas que, embora se 

encontrem no alinhamento das janelas superiores, apresentam dimensões 

variáveis entre si. 

 Quando a porta que se situa junto a uma das empenas faz o acesso 

às escadas e a outra, ao meio ou junto à outra empena, permite o acesso 

independente ao fogo do piso térreo que, caso tenha sido uma loja, pode 



 39 | 3. ANÁLISE   

apresentar-se com duas portas em vez de uma porta e uma janela (Figura 

3.5).  

 No caso de edifícios com dois fogos por piso, onde a simetria é mais 

evidente que nos anteriores, o acesso às escadas faz-se pela porta central, 

sendo as duas outras destinadas aos dois fogos do rés-do-chão. Quando o 

declive é acentuado ou muda de sentido — no caso dos edifícios de gaveto 

— as soleiras das portas vão se acomodando a esta inclinação e dispondo-

se sucessivamente mais acima ou abaixo, contribuindo para a irregularidade 

deste piso térreo.  

 Nos andares superiores verifica-se uma alternância entre janelas de 

peito e janelas de sacada. Nalguns casos, poucos, verifica-se a existência 

de uma zona de parede cega ou quase cega — iluminada por um pequeno 

óculo — correspondente à zona das escadas. Algumas fachadas estão 

ainda reforçadas com cunhais de cantaria, apresentam frisos ao nível das 

sacadas (Figura 3.6), que fazem a marcação dos vários pisos, ou têm no 

piso térreo socos de pedra que constituem um elemento nobre de reforço e 

proteção (Figura 3.7). São apenas dois os casos em que se observa a 

existência de placas foreiras com a inscrição “F.ro AS. JOAO DA PRAÇA” 

(Figura 3.8). 

 As fachadas deste tipo de edifícios habitacionais demonstram uma 

clara hierarquização entre a dianteira e tardoz do edifício onde a primeira, 

dotada de janelas de sacada — mais nobres que as janelas de peito — é a 

protagonista. A tardoz abrem-se apenas janelas de peitoril, meramente 

utilitárias, para iluminação e ventilação dos compartimentos traseiros. 

 

Cunhais 

 Um dos elementos que caracteriza algumas fachadas do Bairro do 

Pombal é o cunhal. Apesar de ser um elemento da estrutura do edifício 

tende, nos edifícios menos cuidados, a transformar-se num elemento de 

fachada meramente decorativo. Assim, é frequente observar-se, no conjunto 

em estudo, edifícios cujos cunhais de blocos de pedra acompanham toda a 

altura da fachada (Figura 3.9), outros em que o cunhal é construído apenas 

até ao nível superior do rés-do-chão ou do primeiro andar desdobrando-se 

em falso cunhal nos andares superiores, apenas com relevo no reboco ou 

mesmo desaparecendo, e edifícios onde este elemento não consta da 

fachada. Este último caso, é detetável quando os vãos das janelas se 

encostam aos extremos da fachada, demonstrando que a empena pertence 

ao edifício do lado (Figura 3.10). 

 

Figura 3.6 - Rua do Monte 
Olivete nº 24, marcação dos 

frisos. 

Figura 3.5 - Rua Manuel 
Bernardes nº 18 e 18A. 

Figura 3.7 - Rua Manuel 
Bernardes nº 32, remate de 

pedra no r/c. 
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Janelas de sacada e de peito 

 A janela de sacada é o elemento caracterizador de Lisboa. 

Apresenta molduras de pedra de linhas direitas despidas de decoração. As 

sacadas podem ser únicas para cada janela ou corridas e englobar mais do 

que um vão. As suas pedras podem apresentar diferentes níveis de trabalho 

— lisas e espessas (Figura 3.11); com rebaixo (Figura 3.12); com base mais 

curta que o topo e com rebordo superior saliente (Figura 3.13) – mesmo nos 

vários níveis de um mesmo edifício, o que permite detetar o aumento do 

número de pisos em relação aos originais. Os gradeamentos mais antigos 

são de varão e nó e mais tarde de “fitas” de ferro forjado. e regista-se apenas 

um exemplar das ancestrais guardas de varão e nó. Estas janelas eram 

dotadas de portadas de madeira com postigo e colocadas pelo interior da 

moldura de pedra. Quando favorecidas com a instalação de vidro, este era 

de dois batentes — e nalguns casos com bandeira superior fixa — e 

colocado à face da cantaria de rebordo, como acontece hoje em dia mesmo 

nos casos onde os vidros já foram substituídos por novos. 

 Em campo observou-se que estas janelas têm maioritariamente 

dimensões de 1,0 x 2,0 e 1,1 x 2,1 metros, e uma sacada de 0,35 a 0,40 

metros de profundidade por 0,9 a 1,0 metros de comprimento, registando-

se apenas um exemplar das ancestrais guardas de varão e nó.  

 Com a introdução do vidro, as janelas de peito apresentam 

inicialmente panos verticais — de guilhotina — onde o pano superior é fixo 

e o inferior móvel, ou dois batentes verticais. Nestas, as dimensões 

apresentam uma maior variação — 0,8 x 1,1; 0,9 x 1,3; 1 x 1,2; 1 x 1,4 

metros — sendo possível distinguir, em certos casos, as janelas dos fogos 

daquelas que iluminam as escadas uma vez que as suas dimensões são 

bastante mais reduzidas – 0,6 x 0,9; 0,8 x 0,9.  

 

Acessos e Escadas 

 As portas, no rés-do-chão, têm alturas diferentes devido ao declive 

e à diferença de cota dos pavimentos. Estes vãos têm molduras 

paralelepipédicas, com arestas vivas e cuja espessura varia entre os 20 e os 

22 cm, que não possuem socos e assentam diretamente na soleira de pedra.  

 O acesso às habitações do piso térreo é feito por portas 

independentes que podem ter um ou, mais frequentemente, dois batentes 

de madeira — para permitirem uma menor área de contacto com a rua 

quando estão abertos para ventilar — que permitem o acesso aos fogos. 

Tendo em conta que muitas vezes este é o único vão dos fogos do piso 

térreo na fachada principal, estas portas possuem um postigo com portada 

Figura 3.9 - Rua Marcos 
Portugal nº 3. 

Figura 3.10 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 

15. 

Figura 3.8 - Rua Manuel 
Bernardes nº 17, placa foreira. 
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de madeira, em cada um dos batentes, para ventilação e iluminação. Em 

alguns casos observam-se portais que estabelecem novos ritmos na 

sequência da fachada e indicam a presença de oficinas na base dos 

edifícios. As portas de acesso às escadas são, por norma, de uma folha. 

 Dentro da construção tradicional observada no Bairro do Pombal, 

foram identificados 5 tipos de escadas (Figura 3.14): de tiro; de lances 

opostos; de lances opostos e sobrepostos; de lances sobrepostos; de 

lances opostos com patamar intermédio. 

 As escadas de tiro apresentam lances que vão sempre na mesma 

direção, onde o desnível entre pisos é vencido por um único lanço reto, 

estreito e de elevada inclinação — por vezes, superior a 100%, ou seja, com 

um espelho maior que o cobertor. Eram construídas por forma a ocupar a 

menor área possível, nunca excedendo 1 metro de largura, e partiam da 

fachada principal e prolongando-se para tardoz. Desta forma, os 

compartimentos da frente tinham mais área de fachada com vãos. Este tipo 

de escadas era de utilização frequente em edifícios com apenas dois ou três 

pisos de origem e tinham um ou dois lances retos, intervalados por 

pequenos patamares de acesso aos fogos. No caso de edifícios com um 

fogo por piso a escada situava-se numa das empenas, e nos que tinham 

dois fogos por piso, estavam ao centro ladeadas por paredes de suporte. A 

localização das escadas deteta-se facilmente na fachada pela existência de 

uma zona de parede cega ou com óculos circulares que permitiam a sua 

ténue iluminação, onde os mais pobres não tinham rebordo de cantaria. 

 

 Com o acrescento de pisos, e uma vez alcançado o limite tardoz do 

edifício, estas escadas vão evoluir de diversas formas consoante o número 

de novos pisos. Nos casos em que é acrescentado apenas um, surge com 

Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Tiro Lances 
opostos 

Lances 
opostos e 

sobrepostos 

Lances 
sobrepostos 

Opostos com 
patamar 

intermédio 

Figura 3.14 - Esquema representativo da evolução das escadas. 

Figura 3.12 - Sacada com 
rebaixo. Rua do Monte Olivete 

nº 24. 

Figura 3.13 - Sacada com base 
mais curta que o topo. Rua da 

Imprensa Nacional nº 24. 

Figura 3.11 - Sacada lisa. Rua 
do Monte Olivete nº 25. 
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início no último lance de tiro, um lance perpendicular ao anterior formando 

um L, ou lances opostos de tiro (Figura 3.15) ou com patamar intermédio 

nos casos onde são vários os pisos acrescentados. 

 Por outro lado, o aumento do número de pisos originais leva à 

necessidade de racionalização das escadas por forma a economizar espaço 

e impedir que os vários fogos se apresentem com configurações espaciais 

distintas. Surgem então as escadas de lances opostos que têm, entre cada 

piso, um lance de tiro com inclinação contrária ao do patamar anterior. Estes 

lances estão separados por uma espessa parede que os sustenta e 

encontram-se em apenas dois dos edifícios estudados, com dois fogos por 

piso, pelo que estão ao centro e permitem o acesso a ambas as habitações. 

 Pelos dados observados, é de crer que da evolução das anteriores 

surge um tipo de escadas de particular interesse, não encontrado noutras 

áreas da cidade. Estas, ao centro do edifício, são agora de lances de tiro 

opostos e sobrepostos, ou seja, devido à falta de comprimento do edifício 

para permitir a continuidade das escadas para tardoz, após o segundo lance 

de tiro surge um corredor paralelo que faz o acesso ao último lance, de 

direção oposta (Figura 3.16). Não é de crer que este tenha sido 

acrescentado, uma vez que está presente em três edifícios do mesmo tipo, 

na rua Marcos Portugal. 

 As escadas de lances sobrepostos têm um único lance por piso que 

está ligado ao seguinte por um corredor paralelo, separado destas por uma 

parede de sustentação, que mais tarde é rasgada para criar um corrimão 

maciço, que une os dois patamares de remate. No final do corredor existe 

uma janela para iluminação que em edifícios com dois fogos por piso marca 

o eixo da fachada pelo posicionamento das escadas ao centro e junto a esta. 

Em alguns casos o corredor inclui alguns degraus – aspeto que caracteriza 

o modelo “protopombalino” descrito por Maria Helena Barreiros – que 

atenuam o comprimento do corredor e a inclinação do lance seguinte. 

 Por fim, as escadas de lances opostos com patamar intermédio 

apresentam entre cada piso dois lances de direções contrárias que, com a 

perceção da importância da iluminação dos fogos em detrimento dos 

acessos, tendem a afastar-se da fachada — permitindo também uma maior 

área social aos fogos — e formam um núcleo de escadas ao centro. Com 

este tipo de escadas e com o anterior, de lances sobrepostos, verifica-se o 

aparecimento de acessos duplos ao interior das habitações. 

 O Bairro do Pombal foi um bairro cuja construção de casas se deu 

essencialmente no séc. XVIII devido à companhia edificadora que aí se 

instalou, pelo que todas as habitações são contemporâneas umas das 

Figura 3.15 - acrescento de 
um lance oposto às escadas 

originais, Rua de são Bento nº 
372. 

Figura 3.16 - Escadas na Rua 
Marcos Portugal nº 3. 
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outras. Por este motivo, apesar dos tipos de escadas apresentados serem 

facilmente entendidos como evoluções racionais uns dos outros não se 

pode afirmar que os edifícios com tipos de escadas anteriores sejam mais 

antigos que aqueles que apresentam tipos de escadas posteriores. Deste 

modo, conclui-se que as escadas encontradas, muito mais do que 

fornecerem pistas relativas à idade dos edifícios em questão, representam 

uma tradição construtiva secular. 

 

Número de pisos e Cobertura 

 Apesar de a maioria dos edifícios ter sofrido acrescentos face à 

altura inicial, verificou-se que o edifício corrente tinha, na origem, dois ou três 

pisos que constituíam 35,6% e 55,6% dos casos, respetivamente (Quadro 

3.3). Nos casos mais drásticos, foram acrescentados mais pisos do que 

aqueles que existiam na origem. Este acrescento tem consequências de 

desregulação da fachada tanto ao nível das medidas dos nembos como da 

distância vertical entre vãos — uma vez que os novos pisos têm um pé-

direito superior — e também no desenvolvimento das escadas. 

 

Quadro 3.3 - Quadro-resumo do estudo do número de pisos originais em 
comparação com o número de pisos atuais. 

Quantidade 
Pisos originais Pisos à data 

Quantidade % Quantidade % 

2 16 35,6% 5 11,1% 

3 25 55,6% 25 55,6% 

4 ou mais 4 8,9% 15 33,3% 

total 45 100,0% 45 100,0% 

 

 Relativamente à cobertura, por ser o elemento mais exposto às 

ações externas e, por isso, o mais vulnerável, veio a sofrer mais alterações 

ao longo dos tempos. Além disso, o quase generalizado aumento de pisos 

ao longo dos séculos permitiu aumentar a gama de configurações e 

materiais utilizados. Assim, o tipo de cobertura mais frequente atualmente 

no Bairro do Pombal é de duas águas paralelas à rua, e de quatro águas. 

No caso dos edifícios de gaveto verificam-se coberturas de três e quatro 

águas irregulares, devido ao ângulo do edifício resultante do cruzamento de 

dois arruamentos não perpendiculares entre si. Estas coberturas podem 

apresentar diversas inclinações consoante o tipo de utilização que se dá ao 

espaço entre o teto do último piso e a cobertura, nomeadamente sótãos, 

águas furtadas e mansardas. 
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 Apesar de os telhados originais não terem chegado aos dias de 

hoje, é de notar que muitos dos edifícios tinham um sótão habitável. Os 

exemplos mais simples não chegam a apresentar aberturas para iluminação 

e ventilação, utilizando simplesmente o vão da cobertura para sótão 

particular dos fogos. Nos outros casos as águas-furtadas, de reduzida 

escala, grande simplicidade de desenho e cobertura tipicamente de três 

águas, pontuam os telhados, surgindo quase como um elemento 

acrescentado à estrutura pré-existente. Apesar disso, muitos edifícios 

conservam na maioria dos casos, os beirados sustentados por cimalha de 

alvenaria. 

 

 A alteração da cércea original dos edifícios mudou drasticamente o 

perfil da rua (Figura 3.17). Em alguns casos esse aumento provocou o 

inevitável ensombramento dos pisos inferiores dos edifícios opostos – tendo 

em conta que se ultrapassou, muitas vezes em larga escala, o ângulo de 45 

graus máximo que permite a entrada de luz direta para o rés-do-chão dos 

edifícios em frente. Uma vez que, como já explicado acima, os arruamentos 

são bastante largos, não se verifica a sua insalubridade, apesar da 

diminuição de incidência de luz. 

 

Fogos 

 Os interiores são, regra geral, simples e baseados em 3 divisões: 

sala, quarto e cozinha. A distribuição interna privilegia sempre a sala, espaço 

social de maior dimensão, localizada junto à fachada principal, beneficia de 

Figura 3.17 - Exemplo de alteração do perfil da Rua dos 
Prazeres. Reconstituição (em cima); estado atual (em baixo). 

[Escala 1:300] 
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melhor iluminação, pela frequente abertura de janelas de sacada, e contacto 

com a rua. O quarto e a cozinha posicionam-se a tardoz em duas variantes 

– lado a lado comunicando diretamente com a sala e possuindo iluminação 

direta por vãos virados a tardoz, para o logradouro; sequencialmente onde 

o quarto, a seguir à sala, é interior, não tem fenestração e comunica com a 

cozinha que fica a tardoz. 

 Esta distribuição, confirmada noutros estudos já referidos, pode 

ainda apresentar variações em que um, ou mais, destes compartimentos 

primários duplicam originando novas organizações espaciais, sendo a mais 

notável a disposição em cruz. 

 Nos pisos acima do rés-do-chão é possível observar que, quando 

as escadas são de tiro, há um aproveitamento do seu vão inferior para 

despensa ou arrumos. O compartimento oposto, por cima das escadas, 

encontra-se junto à fachada e tira partido da janela de peitoril ou do óculo 

que aí se encontra para iluminação. É aqui que muitas vezes se instalam as 

escadas de acesso aos sótãos privados (Figura 3.18) que, noutros casos, 

podem ainda localizar-se dentro da cozinha.  

 Ao nível dos acabamentos o material mais utilizado é a madeira — 

nos pavimentos sob a forma de soalho de tábuas corridas, e nos tetos 

disposta em “saia e camisa”, ou seja, com sobreposição das tábuas criando 

uma alternância de relevos (Figura 3.19). 

 Uma vez que estas habitações não possuíam, na origem, 

instalações sanitárias, acabaram por sofrer profundas alterações e 

acrescentos em direção ao logradouro aumentando o número de 

compartimentos face à distribuição-base.  

 O logradouro era, normalmente, propriedade do piso térreo. 

Contudo, quando o terreno a tardoz se encontrava a uma cota superior à 

deste piso, o acesso era feito por um dos níveis superiores, restando apenas 

uma pequena faixa de logradouro exterior para uso do primeiro. 

 

Alterações mais frequentes   

 Com a reconstrução do pós-terramoto a malha urbana densificou 

através da construção de novos edifícios com maior número de pisos e sua 

adição aos edifícios existentes.  

 Regista-se um aumento de racionalidade ao nível da composição 

das fachadas, dotadas de maior simetria e igualdade de medidas dos vãos. 

Aparecem raros casos que voltam a utilizar a verga curva do início do século 

(Figura 3.20) e a espessura da cantaria diminui passando para valores entre 

os 18 e os 20 centímetros. As trapeiras são agora de maiores dimensões, 

Figura 3.18 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 

13. 

Figura 3.19 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 

13A. 

Figura 3.20 - Rua do Monte 

Olivete nº 24. 
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com mais rigor de desenho — verifica-se um exemplo de trapeiras com 

volutas (Figura 3.21) — e integram a composição da fachada, seguindo o 

alinhamento dos vãos inferiores. Ao nível do interior, com o aparecimento da 

caixa de escadas de lances sobrepostos ou opostos, abre-se caminho à 

futura iluminação zenital através de claraboias. 

 Das alterações relativas ao século XIX foram registados casos de 

mansardas revestidas com chapa de zinco, platibandas opacas ou com 

balaustrada (Figura 3.22), revestimento da fachada a azulejo dotando o 

edifício de maior impermeabilidade. Observam-se ainda vãos rasgados que 

deixam de ter sacadas e posicionam a guarda, agora de ferro fundido, à face 

da moldura de pedra e os vãos do piso térreo protegidos por venezianas 

(Figura 3.23).  

 

3.1.4. Elementos Construtivos  

 Na construção tradicional as paredes externas, da fachada principal 

e do tardoz, são o elemento estrutural de maior relevância. Designadas por 

paredes resistentes, têm geralmente grande espessura variando entre os 0,6 

e os 0,8 metros. Existem apenas dois casos onde estas medidas diminuem 

para os 0,5 metros levando a acreditar que, após o terramoto e a 

reconstrução pombalina, os métodos construtivos baseados em alvenaria 

rebocada tenham sido modificados, levando a um estreitamento da 

espessura das paredes portantes mantendo. Estas paredes são bastante 

espessas não só para que o seu peso atue como um estabilizador de forças 

horizontais — como as que são provocadas por sismos, vento ou impulsos 

de terras — mas também de forma a dificultar o percurso do ar e da água 

para o interior do edifício (Appleton, 2011, p. 20). A abertura de vãos, nestas 

paredes, provoca uma grande concentração de forças pelo que a pedra é 

frequentemente utilizada nos lintéis para fazer a descarga dos esforços da 

parede (Idem, p. 26). 

 A construção de edifícios contíguos leva a que as empenas sejam 

“paredes-meãs”, ou seja, paredes estruturais comuns a dois edifícios 

vizinhos tornando-os inseparáveis estruturalmente. Tal significa que sempre 

que haja uma intervenção ou danos num edifício, se provoque instabilidade 

nos seus vizinhos. 

 As paredes divisórias são, normalmente em frontal ou em tabiques 

de madeira. As primeiras, normalmente paralelas à fachada, foram 

diretamente observadas no Bairro do Pombal por estarem à vista, são 

formadas por um esqueleto de madeira constituído por peças horizontais, 

verticais e diagonais pregadas entre si (Figura 3.24) e aos frechais — viga de 

Figura 3.23 - Rua do Monte 
Olivete nº 24. 

Figura 3.22 - Rua de São 
Bento nº 378. 

Figura 3.21 - Rua dos 
Prazeres nº 48. 
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madeira onde assentam estas cruzes de Santo André e que fazem a ligação 

destas paredes ao pavimento. Estas estruturas são posteriormente 

preenchidas por alvenaria de tijolo, ou pedra miúda irregular, e argamassa. 

As segundas são obtidas pela pregagem de um fasquiado de madeira sobre 

tábuas colocadas ao alto e, posteriormente, rebocadas. Em ambos os 

casos, apesar de não serem desenhadas para receber diretamente as 

maiores cargas verticais do edifício receberem diretamente cargas verticais, 

adquirem com o tempo — devido ao envelhecimento dos materiais e 

estruturas, aos movimentos de fundações e outras degradações 

provocadas por sismos — um papel estrutural importante, uma vez que 

fazem o travamento entre os vários componentes da estrutura do edifício 

(Appleton, 2011, pp. 53-56). 

 Nos pavimentos a madeira representa a grande maioria dos casos 

estudados. A sua estrutura organiza-se de forma muito simples onde os 

vigamentos principais são paralelos entre si e por cima destes assentam as 

tábuas de solho que formam o chão. A ligação entre estes pavimentos e a 

restante estrutura é feita através do encaixe das suas vigas em aberturas 

próprias nas paredes resistentes. 

 Neste bairro regista-se um tipo de edifícios caracterizado pela 

estrutura dos pavimentos suportados por arcos e abóbadas de alvenaria. 

Esta é uma solução mais durável e capaz de vencer vãos maiores em altura. 

Neste tipo de edifícios correntes constatou-se que os elementos arqueados 

são feitos com a aplicação de tijolo maciço ao cutelo (Figura 3.25). É sobre 

estes arcos e abóbadas que se apoiam os revestimentos de madeira que 

constituem o sobrado. 

 
3.2. Tipos de habitação corrente no Bairro do Pombal 

3.2.1.  Tipificar 

 Uma vez concluída a caracterização genérica do edificado 

habitacional do Bairro do Pombal, torna-se agora oportuno fazer a distinção 

entre os vários tipos de habitação corrente analisados, ou seja, tipificar. Esta 

é uma ação metodológica que visa à “identificação e caracterização de 

invariáveis” (Cabrita, et al., 1993, p. 45) comuns a um certo número de 

edifícios, agrupando-os por tipo e permitindo assim compreender a lógica 

de formação e construção do edificado deste bairro. O tipo é então uma 

abstração de um conjunto de elementos que não definem um modelo, mas 

antes se podem traduzir em variadas formas. Por sua vez, a tipologia — 

habitação corrente — corresponde a uma reflexão sobre o conjunto dos 

tipos. 

Figura 3.24 - Rua da Imprensa 
Nacional nº 87. 

Figura 3.25 - Rua Marcos 
Portugal nº 14. 
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 Segundo Aguiar et al. (1993, p. 45), este processo é de extrema 

importância uma vez que a identificação dos tipos permite descortinar a 

maneira como o programa funcional foi interpretado ao longo das várias 

épocas e a forma como os modos de vida se refletem, ao longo do tempo, 

no habitar, o que está intimamente ligado à maneira como aqueles se foram 

modificando e implantado. Estes autores referem ainda a importância da 

tipificação para “descobrir a relação dos procedimentos tecnológicos e 

construtivos e da lógica estrutural/construtiva dos edifícios” (Idem) com os 

elementos arquitetónicos específicos de cada período. Deste modo, apesar 

da caracterização dos vários edifícios recair maioritariamente sobre soluções 

espaciais — uma vez que não se verificam mudanças drásticas a nível 

estrutural e construtivo ao longo de todo o séc. XVIII — sentiu-se a 

necessidade de criar um tipo particular essencialmente definido pelo seu 

sistema construtivo porque este originou uma organização de espaços 

diferente dos outros tipos encontrados. 

 Só através da identificação e conhecimento das características dos 

diferentes tipos se torna possível desenvolver projetos de reabilitação que 

procurem a “vocação tipológica do edifício” (Cabrita, et al., 1993), isto é, que 

se baseiem em características arquitetónicas específicas desse tipo, 

melhorando as qualidades que o edifício original já possui.   

 

3.2.2.  Critérios 

 Os 9 tipos encontrados no Bairro do Pombal são o resultado do 

estudo de 45 edifícios, através do cruzamento de dados adquiridos por 

levantamento e observação local e consulta de processos de obra 

constantes no Arquivo Municipal de Lisboa. O levantamento in loco permitiu 

determinar, com rigor, alguns parâmetros que contribuem para tirar dados 

primários acerca dos edifícios, nomeadamente largura, profundidade, altura 

e número de pisos atuais. A observação em campo e a documentação 

disponível em arquivo, nomeadamente as peças desenhadas, permitiram 

fazer uma reconstituição hipotética do edifício original através da remoção 

das camadas de alterações realizadas ao longo do tempo. Esta 

reconstituição é da maior relevância para a análise inversa, da evolução 

destas habitações no tempo, bem como para retirar conclusões, por 

analogia, acerca dos casos em que não foi possível visitar o interior. Desta 

forma, deu-se prioridade ao estudo dos edifícios nos quais foi possível entrar 

e àqueles com maior quantidade de informação arquivística disponível. Ainda 

assim, os casos de maior relevância foram estudados mesmo sem a 

presença de documentação histórica de relevo. 
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 Desta recolha resultou um conjunto de 37 edifícios documentados 

detalhadamente no Anexo B, em fichas síntese, que permitem identificar os 

diferentes tipos encontrados. Para os restantes, cuja informação disponível 

era escassa, fez-se uma abordagem inversa tentando, através das 

características e semelhanças visíveis pelo exterior, incorporá-los nos tipos 

encontrados. 

 É ainda de assinalar que o processo de tipificação assentou nas 

hipóteses de reconstituição dos edifícios na origem e não no estado em que 

se encontram atualmente. 

 Genericamente, a habitação multifamiliar corrente no bairro em 

estudo baseia-se num pequeno conjunto de critérios cuja combinação 

origina 9 tipos diferentes, dos quais 2 se apresentam como casos 

excecionais. Dos quatro critérios-base existem três que estão intimamente 

ligados — número de fogos por piso, tipo de distribuição interna, tipo de 

escadas — e que originam a maior variedade dos tipos encontrados. O 

quarto, por ser um critério construtivo, dá origem a um tipo de edifícios que, 

apesar de compreender acessos e número de fogos por piso que também 

se encontram nos outros casos, corresponde a uma distribuição interna 

indissociável do método estrutural/construtivo utilizado. 

 O número de fogos por piso, primeiro critério a ter em conta, revela 

ser de extrema importância uma vez que, dos 45 casos de estudo, 18 

apresentam dois fogos por piso e 23 apenas um fogo por piso. Os restantes 

são então exceções que vão para além desta definição: dois edifícios que 

foram designados por fogos não comunicantes, por terem dois fogos num 

mesmo piso, mas com acessos independentes, acabando por funcionar 

como dois edifícios distintos com fachada unificada dando a ideia de se 

tratar de um único edifício; dois edifícios que na origem correspondiam a 

habitações unifamiliares e que, nos dias de hoje, já não o são.  

 O segundo critério, de particular relevância, organiza os tipos com 

base na distribuição interna dos fogos, de onde surgem três lógicas distintas 

de vivência dos espaços (Figura 3.26): linearmente, partindo da fachada 

principal para o tardoz; “em T”, onde no primeiro módulo se encontra a sala 

comum, correspondente ao espaço principal da casa e, no segundo 

módulo, o quarto de dormir e a cozinha; “em cruz”, com quatro espaços 

intercomunicantes e com paredes ortogonais entre si. Em todos os casos 

esta organização é feita independentemente do número de compartimentos 

existente, ou seja, existem três divisões diretamente correspondentes às 

áreas funcionais da habitação já mencionadas – sala, quarto e cozinha – 
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embora se verifiquem casos onde este número aumenta ou duplica sem que 

a lógica de circulação e articulação dos espaços seja afetada. 

 O terceiro critério-base refere-se aos acessos verticais e permite 

fazer a divisão dos tipos em subtipos. Não sendo um elemento fundamental 

para a definição da compartimentação interior no caso do Bairro do Pombal 

as escadas podem ser: de tiro; de lances opostos; de lances opostos e 

sobrepostos; de lances sobrepostos com corredor paralelo; de lances 

opostos com patamar intermédio. 

 Finalmente, o quarto critério dá origem à formação de um tipo 

particular, pouco vulgar na construção corrente do Antigo Regime. Este vai 

definir os edifícios pelos métodos construtivos utilizados, em detrimento dos 

outros critérios, e tem como consequência uma distribuição dos espaços 

“em cruz” sendo, portanto, o único que apresenta esta organização interna.  

 Há casos em que os tipos são exemplificados por apenas dois 

edifícios. Embora este não devesse ser um número suficiente para gerar um 

novo tipo, parte-se do princípio que, de facto, o tipo existe e que com um 

universo de estudo mais alargado seria possível encontrar um maior número 

de casos que aí se enquadrassem. 

 

3.2.3.  Os Tipos 

Edifícios de um fogo por piso 

Tipo 1 

 A principal característica deste tipo, de um fogo por piso, diz 

respeito à organização interna das habitações que têm apenas três 

compartimentos característicos da solução que se encontra pelo menos 

desde o final da idade média apresentada no subcapítulo 2.2 — sala, quarto 

e cozinha. A sala da frente ocupa a fachada principal e o quarto e a cozinha 

dispõem-se lado a lado junto à fachada tardoz do edifício, uma vez que as 

larguras dos lotes apresentadas no Quadro 3.5 permitem esta distribuição 

de espaços “em T” (Figura 3.27). Esta é uma solução vantajosa na medida 

Figura 3.26 - esquema das organizações espaciais em linha, 
“em T” e “em cruz”. 

7-9, R
ua dos Prazeres

Figura 3.27 - Rua dos 
Prazeres nº 9. Planta do 

segundo piso, [Escala 1:300] 
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em que todos os compartimentos possuem vãos para iluminação e 

ventilação. Todos os espaços comunicam entre si, e a cozinha está sempre 

no alinhamento das escadas, com a chaminé encostada à respetiva 

empena. 

 É um tipo caracterizado por ter, na origem, apenas dois pisos o que 

permite a instalação de escadas de tiro com apenas um lance e que nunca 

chegam a irromper nos compartimentos traseiros. Quando existe sótão 

pertence ao fogo do último piso, não possui fenestração e o acesso é feito 

pela cozinha ou, atravessando a sala, por cima das escadas principais. 

 No que respeita à fachada existem duas portas, uma para o fogo 

do rés-do-chão — que inclui o logradouro — e outra para as escadas de 

acesso ao piso superior. Dos três vãos existentes no segundo piso, a janela 

de sacada está sempre colocada ao meio da fachada conferindo maior 

iluminação e nobreza à área principal do fogo. As restantes janelas são de 

peitoril. Na Rua da Imprensa Nacional nº 22-24 consta único exemplar de 

um telhado de quatro águas do Bairro do Pombal (Figura 3.28).  

 Atualmente verifica-se um aumento generalizado do número de 

pisos (Quadro 3.4), com exceção do edifício da rua dos Prazeres nº 28-30 

que, aparentemente, se mantém fiel ao original, e um aumento da área útil 

dos fogos para tardoz onde, por norma, se colocam as instalações 

sanitárias, inexistentes no edifício original. Sublinha-se ainda que o edifício 

da Rua da Imprensa Nacional nº 22-24 foi totalmente transformado, dando 

lugar a um alojamento local, pelo que não restam provas, para além daquelas 

encontradas no AML, do seu estado original 

 

Quadro 3.4 - Número de pisos originais, acrescentados e totais, onde a designação 
“+1” informa sobre a existência de águas furtadas ou o seu acrescento. 

 

 

 São cinco os edifícios que caracterizam este tipo, que representa 

13,5% dos tipos encontrados, onde dois de entre eles correspondem ao 

Subtipo 1A.  

Morada Tipo 
Nº pisos 
originais 

Nº pisos 
acrescentados à 

data 
Nº pisos 

totais à data 
RIN 22-24 

1 
2 3 4+1 

RP 7-9 2+1 1 3+1 
RP 28-30 2+1 0 2+1 

RMB 29A-29 
1A 

3 2 4+1 
RMB 31A-31 3 1 3+1 

22-24, R
ua da Im

prensa N
acional

Figura 3.28 - Rua da Imprensa 
Nacional nº 22. Cobertura e 

alçado, [Escala 1:300] 
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 A necessidade de criar uma variante prende-se com o facto de as 

escadas encontradas, de lances sobrepostos, permitirem um aumento do 

número de pisos originais sem comprometer a organização espacial dos 

fogos, subentendendo-se o Subtipo 1A como uma evolução racional do Tipo 

1. Contudo, a necessidade de ligar os lances através de um corredor leva à 

perda de área útil da sala do segundo piso (Figura 3.29). 

Nos casos encontrados, as fachadas tornam-se regulares e as janelas de 

peito são todas iguais entre si, não havendo já distinção entre aquelas que 

pertencem aos fogos e as que iluminam as escadas. Uma vez que os 

exemplares deste subtipo têm três pisos originais, a janela de sacada é agora 

mais enfatizada na fachada principal. 

 Das alterações observadas atualmente, para além do aumento de 

um piso no edifício da Rua Manuel Bernardes nº 29, não se verificam 

discrepâncias relevantes pelo exterior. Contudo, nos casos deste subtipo 

aumentou-se, de tal forma, a área para tardoz que se torna possível 

introduzir três novos compartimentos. Deste modo, a casa de banho foi 

instalada num compartimento interior, caso raro entre os edifícios 

estudados. 

 

Quadro 3.5 - – Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que 
integram o Tipo 1. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RIN 22-24 

1 
6,85 10,65 

RP 7-9 5,50 8,40 
RP 28-30 6,90 8,15 

RMB 29A-29 
1A 

6,85 9,70 
RMB 31A-31 6,40 9,70 

 

Tipo 2  

 Tal como no anterior tipo “em T”, os casos deste tipo são de um 

fogo por piso com escada lateral de tiro, mas encontram-se todos na 

Calçada Engenheiro Miguel Pais. Uma vez que as medidas em profundidade 

dos exemplares do Tipo 2 são consideravelmente superiores às do Tipo 1 

(Quadro 3.6), apesar de a distribuição se manter em frente-tardoz, é 

introduzido um compartimento entre a sala e o quarto. Verificamos assim 

que a sala se mantém encostada à fachada principal e que, a tardoz, o 

quarto e a cozinha se dispõem lado a lado. O segundo quarto, agora 

inserido, é interior e tem duas ou três portas que fazem, respetivamente, o 

acesso à sala, ao quarto de tardoz — por onde se acede ao logradouro no 

piso térreo — e à cozinha. Esta em resultado da introdução de mais um 
29, R

ua M
anuel Bernardes

Figura 3.29 - Rua Manuel Bernardes 
nº 29. Planta do segundo piso e 

alçado, [Escala 1:300] 
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quarto, e consequente necessidade de ambos terem áreas confortáveis, 

torna-se alongada ficando com aspeto de corredor. 

 Numa primeira fase foram observados edifícios com dois pisos 

onde, ao nível do rés-do-chão, a entrada é feita diretamente pela rua e o 

compartimento por baixo das escadas usado como despensa. No piso 

superior o patamar apresenta acesso independente para a sala e para a 

cozinha (Figura 3.30). 

 Com o aumento do número de pisos originais, detetados nos 

restantes casos, verifica-se que as escadas, ainda de tiro, irrompem pela 

cozinha que passa a ter uma nova configuração, sendo este tipo de acesso 

visto como uma desvantagem devido à necessária reorganização interna 

dos espaços para as inserir. No segundo piso parte da área da cozinha dá 

lugar a um corredor que a liga à sala e para o qual se faz agora um dos 

acessos ao fogo (Figura 3.31). No terceiro piso este corredor mantém-se 

embora o acesso ao fogo se faça exclusivamente pela cozinha, uma vez que 

a disposição das escadas já não permite outra solução (Figura 3.32). É ainda 

de supor que o quarto do terceiro módulo deste piso tenha também 

dimensões menores para aumentar as da cozinha.  

 Tal como no tipo anterior, as sacadas encontram-se ao meio da 

fachada no alinhamento com a porta do fogo do piso térreo que, 

normalmente, é de um batente com postigo para iluminação. No edifício nº 

13 da Calçada Engenheiro Miguel Pais as escadas são detetadas 

exteriormente pela existência de uma zona de parede quase cega, com 

apenas um pequeno óculo. 

 No que respeita a acrescentos e alterações, excetuando o edifício 

nº 11, não se verifica um aumento do número de pisos na fachada, mas 

antes uma construção generalizada de águas furtadas e mansardas de 

gosto variado (Figura 3.34). 

13 , C
alçada Engenheiro M

iguel Pais

Figura 3.30 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 13. 

Planta do segundo piso 
[Escala 1:300] 

Figura 3.31 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 15. 

Planta do segundo piso, 
[Escala 1:300] 

15-17 , C
alçada Engenheiro M

iguel Pais

Figura 3.32 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 15. 

Planta do segundo piso, 
[Escala 1:300] 
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 Em área os fogos sofreram ampliações que se prolongam até ao 

limite traseiro do logradouro cuja área sobrante se reduz a um pequeno 

saguão. Registam-se casos em que os novos corpos acrescentados contêm 

a cozinha e outros serviços, como instalações sanitárias, inexistentes até 

então, e estão ligados ao corpo principal por um corredor. No nº 11, este 

corredor é a própria cozinha, o que deixa maior área para o logradouro 

sobrante.  

 Com exceção do nº 13 nos edifícios do Tipo 2 as ampliações 

implicaram novas distribuições internas no corpo original (Figura 3.33) e um 

acrescento de escadas de lances opostos para acesso às águas furtadas, 

facto que dificultou a reconstituição hipotética da distribuição original, pela 

reduzida quantidade de desenhos encontrados no AML. 

 

Quadro 3.6 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que integram 
o Tipo 2. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
CçEMP 11 

2 

6,55 12,85 
CçEMP 13A-13 5,90 12,40 

CçEMP 15-17 7,40 12,20 
CçEMP 19-21 6,80 12,60 

CçEMP 35 6,25 11,10 
 

Tipo 3  

 Este tipo estaria, hipoteticamente, organizado “em T”. Contudo, o 

elevado número de casos encontrados com profundidade de três módulos 

na origem (Quadro 3.7) e a presença de três tipos de escadas forçou a 

necessidade de criar um terceiro tipo que tem duas variantes. 

 

11 , C
alçada Engenheiro M

iguel Pais

Figura 3.33 - Calçada 
Engenheiro Miguel Pais nº 
11. Segundo piso atual, 

[Escala 1:300] 

Figura 3.34 - Alçados atuais da Calçada Engenheiro 
Miguel Pais nº 11, 13 e 19. [Escala 1:300] 

13 , C
alçada Engenheiro M

iguel Pais
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O Tipo 3 tem ainda um fogo por piso e varia entre dois e quatro pisos 

consoante o subtipo e as escadas que apresenta. No 1º módulo está situada 

a sala da frente, que tem agora duas janelas de sacada e uma de peito por 

piso (que pode ou não pertencer ao cubículo por cima das escadas).  No 2º 

módulo encontram-se dois quartos que podem ser comunicantes entre si, 

mas que são sempre abertos para a sala e um deles comunica com a 

cozinha, que está no 3º módulo juntamente com um terceiro quarto (Figura 

3.35).  

 As escadas permanecem de tiro junto à empena, com patamar de 

chegada aos pisos sucessivamente mais afastado da fachada, ou seja, no 

segundo piso a entrada é feita para o 1º módulo, enquanto que no terceiro 

piso dá acesso, no 2º módulo, a um dos quartos que pode assumir a função 

de vestíbulo (Figura 3.36). 

 No Subtipo 3A, o 3º módulo é semelhante ao dos outros subtipos. 

As escadas circulam, agora junto à fachada principal, em lances 

sobrepostos com corredor paralelo e mantêm o duplo acesso ao fogo. 

Entre os quartos do 2º módulo instala-se um pequeno corredor que, uma 

vez mais, faz a distribuição pelos vários compartimentos sem necessidade 

de os atravessar a todos (Figura 3.37). Quando existe sótão, o acesso é 

feito por um lance sobreposto às escadas principais.  

 A existência de edifícios com escadas de lances opostos com 

patamar intermédio deu origem ao Subtipo 3B. Aqui as escadas estão 

posicionadas no 2º módulo e têm, no patamar de chegada, duas portas de 

acesso ao fogo, uma para a sala e outra para o corredor, correspondente 

ao espaço sobrante, que faz a ligação entre os espaços da frente e de tardoz 

(Figura 3.38). Das vantagens intrínsecas a esta disposição, assinala-se o 

facto de este acesso vertical nunca retirar a possibilidade de iluminação 

natural aos compartimentos dos extremos — uma vez que está localizada 

naquele que, à partida, não iria possuir vãos — e, com a libertação da 

fachada, a possibilidade de a sala adquirir maiores dimensões. No caso do 

edifício da Rua de São Bento nº 374, o módulo da frente é, desde a origem, 

dividido em dois espaços distintos. 

Quadro 3.7 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que integram 
o Tipo 3. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RMO 61-63 

3 
9,15 13,95 

RSB 368-372 7,18 14,80 
RSB 348-452 5,60 13,40 

RMO 24 
3A 

6,90 12,50 
RMO 25-27 6,40 10,20 

RSB 374-376 
3B 

6,90 12,60 
RMB 18A-18 5,40 11,35 

368-372, Rua de São Bento

Figura 3.35 - Rua de São 
Bento nº 368. Segundo 

piso, [Escala 1:300] 

Figura 3.37 - Rua do Monte 
Olivete nº 24. Segundo 

piso, [Escala 1:300] 

368-372, Rua de São Bento

Figura 3.36 - Rua de São 
Bento nº 368. Terceiro piso, 

[Escala 1:300] 
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Edifícios com fogos não comunicantes  

Tipo 4 

O Tipo 4 refere-se a um conjunto particular de prédios que são constituídos 

por dois edifícios distintos de dois pisos, com um fogo por piso e que estão 

unificados por uma fachada comum. (Figura 3.39) 

 Na origem tinham 4 ou 6 portas em que duas eram de acesso às 

escadas de cada uma das frações e as restantes de acesso aos fogos do 

r/c, que no caso do maior número de portas corresponde a um 

estabelecimento comercial. No caso do edifício da Rua dos Prazeres nº 20-

26 ambas as escadas se encostam à mesma parede-meã, enquanto que no 

edifício da Rua de São Bento nº 332-340, estão posicionadas em empenas 

opostas, sendo de tiro nas duas situações.  

 Em ambos os casos de estudo existem quatro janelas de sacada 

no andar superior e duas janelas de peito. É através da posição das últimas 

que é possível descobrir, pelo exterior, a localização das escadas, uma vez 

que indicam, normalmente, o vão correspondente ao seu espaço sobrante 

(Figura 3.41 e Figura 3.40). A existência de dois acessos ao segundo piso 

justifica-se possivelmente pela intenção do construtor ou proprietário destes 

lotes, de medidas largas, aí querer implantar dois fogos distintos por piso 

para maior rentabilização dos terrenos (Quadro 3.8). Sendo esta uma 

justificação plausível, pode então afirmar-se que o Tipo 4 corresponde a uma 

fase de transição entre edifícios de um fogo e os de dois fogos por piso com 

escada comum. Neste caso, os fogos nunca comunicam devido à existência 

de uma parede estrutural que os separa. 

 Na Rua dos Prazeres nº 20-26, a descoberta deste tipo foi 

dificultada uma vez que atualmente apenas se encontra uma das escadas 

de tiro a fazer a ligação aos dois fogos do piso superior, solução que 

rentabiliza a área útil do fogo inferior pela demolição das outras escadas 

iniciais. Tal levou, numa primeira fase, a acreditar tratar-se de um edifício de 

dois fogos por piso comum (Figura 3.42). Contudo, o facto de os fogos do 

r/c terem acessos distintos — um para a rua e outro para o vestíbulo das 

escadas — e distribuições internas diferentes e a existência em duplicado 

das já referidas janelas de peito no piso superior, confirmam tratar-se de um 

edifício do mesmo tipo daquele encontrado na Rua de São Bento nº 332-

340. 

 Neste último, não só se aumentou o número de pisos como estes 

foram construídos ao gosto do séc. XIX, com janelas sem sacada, guardas 

de ferro fundido à face e mansardas de chapas metálicas. Como 

consequência deste aumento, as escadas desenvolvem-se de uma forma 

20-26, R
ua dos Prazeres

Figura 3.41 - Rua Prazeres nº 20 
ao 26. Alçado, [Escala 1:300] 

332-340, R
ua de São Bento

Figura 3.40 - Rua de São 
Bento nº 332-340. Segundo 

piso, [Escala 1:300] 

20-26, R
ua dos Prazeres

Figura 3.39 - Rua Prazeres nº 20 
ao 26. Segundo piso, [Escala 

1:300] 

Figura 3.38 - Rua de São 
Bento nº 374. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 
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muito particular e pouco racional em “curva e contracurva” criando soluções 

espaciais no interior dos novos fogos muito distintas daquelas encontradas 

nos pisos originais. 

 

Quadro 3.8 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que integram 
o Tipo 4. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RP 20-26 

4 
13,15 11,90 

RSB 332-340 11,30 13,00 
 

Edifícios de dois fogos por piso 

Tipo 5 

Este tipo, de dois fogos por piso, é o mais abundante no Bairro do Pombal 

constituindo 21,6% da amostra. É um tipo que resulta da duplicação do lote 

estreito e comprido, já identificado em diversos trabalhos deste tipo e 

analisado por Helder Carita.  

 O Tipo 5 corresponde a edifícios com escada de tiro axial — onde 

o patamar de acesso aos fogos é sucessivamente mais atrás — e três 

compartimentos dispostos em linha da fachada principal para tardoz (Figura 

3.43). Esta disposição faz com que as medidas de largura e profundidade 

dos lotes não excedam drasticamente as dos edifícios de um fogo por piso 

com compartimentos lado a lado (Quadro 3.9). 

 A ligação entre a sala da frente e a cozinha é feita novamente por 

um corredor que, nos edifícios de maior largura, atinge dimensões que o 

permitem classificar como um vestíbulo. 

 Quando existe sótão, pode ser totalmente opaco ou com pequenas 

trapeiras com coberturas de três águas, típicas do séc. XVIII, voltadas para 

a frente ou para tardoz. O acesso a estas águas furtadas é geralmente feito 

por umas escadas privadas instaladas na cozinha. Observa-se ainda na Rua 

dos Prazeres nº 48 (Figura 3.44) um edifício deste tipo com um desenho 

mais cuidado das trapeiras que passaram a integrar o desenho da fachada.  

 No que respeita à composição da fachada, consoante a largura do 

lote, podem ver-se entre três a cinco vãos por piso, onde os extremos são 

de peitoril e os seguintes são de sacada (Figura 3.45). O vão do meio, de 

peitoril, diz respeito ao compartimento por cima das escadas pertencente a 

um dos fogos que, quando não existe ou é substituído por um pequeno 

óculo, serve para iluminação da própria escada (Figura 3.46). 

 O conjunto de edifícios que caracterizam este tipo é bastante 

uniforme e as poucas alterações realizadas serviram, uma vez mais, para 

instalação de serviços nas traseiras ou mudança do acesso aos fogos do r/c 

71-75 , Rua M
onte O

livete

Figura 3.43 - Rua Marcos 
Portugal nº 73. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

48, Rua dos Prazeres

Figura 3.44 - Rua Prazeres 
nº 48. Alçado, [Escala 

1:300] 

20-26, R
ua dos Prazeres

Figura 3.42 - Rua Prazeres nº 20 
ao 26. r/c atual, [Escala 1:300] 

83-87, Rua Marcos Portugal

Figura 3.45 - Rua Marcos 
Portugal nº 85. Alçado, 

[Escala 1:300] 
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para o vestíbulo das escadas. Destaca-se apenas o edifício nº 40 da Rua 

dos Prazeres que, para além do número de pisos acrescentados de forma 

pouco coesa relativamente aos já existentes, foi totalmente remodelado 

interiormente alterando-se por completo a distribuição interna dos espaços 

para a instalação de escadas com bomba e guarda de ferro típicas do séc. 

XIX. 

 O Subtipo 5A foi criado pela constatação da existência de um tipo 

de escadas bastante particulares, já mencionado no subcapítulo 3.1.3, e por 

tratar-se de um conjunto de edifícios construídos em série (Figura 3.47).  

 Aqui a distribuição interna mantém-se linear embora os corredores 

de ligação entre o 1º e o 3º módulo dos fogos estejam junto às empenas, do 

lado oposto às escadas. Uma vez que estes edifícios têm quatro pisos 

originais e seria impossível prolongar indefinidamente as escadas para 

tardoz, foi introduzido no terceiro piso um lance de escadas oposto e 

sobreposto aos anteriores. Como consequência, o último patamar encontra-

se novamente junto à fachada e por cima do primeiro. A necessidade de 

ligar estes dois lances consecutivos, mas de sentidos diferentes, fez com 

que o compartimento do meio de cada fogo do terceiro piso se deslocasse 

para junto das empenas aproveitando-se, deste modo, o corredor de um 

deles para este efeito. Um caso particular onde não há perda, no interior do 

fogo, do corredor de circulação, é o edifício nº 1-5 da Rua Marcos Portugal 

que, por ser de gaveto, é mais largo e permite a um dos fogos ter dois 

compartimentos extra, aproximando-se assim de um fogo do Tipo 3. 

 

Quadro 3.9 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que integram 
o Tipo 5. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
CçEMP 27-31 

5 

7,95 11,60 
RMP 71-75 8,85 9,70 
RMP 83-87 8,10 9,70 

RMB 13A-13B 8,80 11,40 
RP 40 8,35 10,95 

RP 48 - 52 9,90 10,65 
RMP 77-81 8,20 10,50 

RMP 1-5 
5A 

9,20 10,50 
RMP 7-11 7,80 10,00 

RMP 13-17 7,90 10,10 
 

Tipo 6 

 Os casos do Tipo 6 são, uma vez mais, de dois fogos por piso com 

escada central e compartimentação interna em frente-tardoz, mas 

resultantes de um lote mais largo (Quadro 3.10). Correspondem a uma 

duplicação do Tipo 1 logo cada fogo tem uma sala para a frente, quarto e 

cozinha para trás. 

13-17, Rua Manuel Bernardes

Figura 3.46 - Rua Manuel 
Bernardes nº 13. Alçado, 

[Escala 1:300] 

7-11 , Rua Marcos Portugal

Figura 3.47 - Rua Marcos 
Portugal nº 9. Terceiro piso, 

[Escala 1:300] 
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 O edifício da Rua Marcos Portugal nº 53 apresenta uma subdivisão 

do quarto em dois uma vez que a profundidade do lote original o permite 

(Figura 3.48). Ao contrário das restantes divisões que são intercomunicantes 

em todos os casos do tipo, estes dois compartimentos não têm ligação entre 

sim. No mesmo edifício, o acesso aos sótãos, pertencentes aos fogos do 

terceiro piso, é feito por escadas sobrepostas às principais. Tal como os 

edifícios do Subtipo 1A, o acesso vertical é feito por escadas de lances 

sobrepostos com corredor paralelo. 

 Relativamente à fachada, é também composta por cinco vãos por 

piso, onde as janelas de sacada ocupam as segundas posições. Os 

restantes são janelas de peito em que as centrais fazem a iluminação das 

escadas (Figura 3.49). As portas de acesso ao r/c são de dois batentes e 

podem ter um postigo. 

 Os edifícios deste tipo sofreram poucas alterações no corpo 

principal — onde apenas o prédio da Rua Manuel Bernardes nº 32 tem a 

sala da frente subdividida — registando-se novas construções na zona do 

logradouro para integrar as instalações sanitárias nos vários fogos.  

 Os Subtipos 6A e 6B, apesar de não corresponderem a uma 

amostragem significativa, apresentam variantes de tipos de escadas: 

escadas de tiro e escadas de lances opostos, respetivamente. 

 As primeiras dizem respeito ao edifício da Rua Manuel Bernardes nº 

14, único caso deste Subtipo 6A, e são aqui mencionadas enquanto 

subcategoria, uma vez que se registam em menor quantidade que as de 

lances sobrepostos que caracterizam o tipo (Figura 3.50). Este edifício 

sofreu, com o tempo, um aumento exponencial do número de pisos que se 

deteta pelo facto de existirem apenas janelas de peito acima do segundo 

piso, e por aquelas que são iluminam as escadas variarem em dimensão e 

na espessura das molduras de cantaria. Sublinha-se ainda que, com o 

aumento de pisos, passam a ser de lances sobrepostos com corredor 

paralelo, tornando-se iguais às do tipo geral (Figura 3.51). 

 No Subtipo 6B, as escadas de lances opostos permitem vencer 

três pisos sem invadir os compartimentos traseiros dos fogos. Na Rua do 

Monte Olivete nº 65 (Figura 3.53), uma vez que o edifício não possui 

logradouro de origem, os novos serviços necessários à habitação resultam 

da subdivisão dos vários compartimentos internos dos fogos, sem uma regra 

lógica de transformação.  

 

53-57 , Rua Marcos Portugal

Figura 3.48 - Rua Marcos 
Portugal nº 53. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

53-57 , Rua Marcos Portugal

Figura 3.49 - Rua Marcos Portugal 
nº 53. Alçado, [Escala 1:300] 

14, Rua Manuel Bernardes

Figura 3.50 - Rua Manuel 
Bernardes nº 14. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 
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Quadro 3.10 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que 
integram o Tipo 6. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RMP 53-57 

6 
11,85 9,40 

RMB 32AB 10,20 8,85 
RMB 14A-14B 6A 9,70 9,60 

RMO 65-69 6B 10,60 8,60 
 

 

Tipo 7 

A organização dos prédios do Tipo 7 corresponde à duplicação dos fogos 

do Tipo 3 (Quadro 3.11). Com apenas dois casos de estudo, demonstra ser 

o mais complexo ao nível da distribuição interna. No caso da Rua da 

Imprensa Nacional nº 87 o edifício encontra-se atualmente com uma 

distribuição um pouco confusa tornando difícil a sua reconstituição. Ainda 

assim, foi possível identificar aqui os três módulos de distribuição já 

estudados noutros tipos (Figura 3.52). Por se tratar de um edifício de gaveto 

verificou-se que existe uma entrada na Rua Gustavo de Matos Sequeira que 

constitui um acesso direto ao fogo direito do segundo piso. Tal pode 

significar que esta era a habitação dos proprietários do prédio de 

rendimento, motivo pelo qual o quarto interior “rouba” área pertencente ao 

mesmo compartimento do fogo esquerdo, é de maiores dimensões (Figura 

3.54). Assim, esta é a maior parcela do edifício.  

 

No que respeita à sua fachada principal todos os vãos dos pisos superiores 

são de sacada com exceção daqueles que iluminam as escadas que são de 

peito. A empena que dá para a Rua Gustavo de Matos Sequeira demonstra 

ter menos importância que a fachada pela existência, exclusivamente, de 

janelas de peitoril (Figura 3.55). Ainda assim, estes vãos permitem iluminar o 

quarto que seria interior caso houvesse outro edifício encostado a esta 

empena. Os sótãos pertenciam originalmente aos fogos do último piso. 

 Já o edifício da Rua Manuel Bernardes nº 3 tem uma organização 

dos fogos mais racional e lógica, onde os do lado esquerdo têm um corredor 

de ligação entre o 1º e o 3º módulo. Tinha, na origem, apenas dois pisos 

unidos por uma escada de tiro que foi transformada, uma vez mais, em 

escada de lances sobrepostos de maneira a servir os dois pisos 

acrescentados. 

 A fachada original tinha uma disposição de vãos idêntica à dos Tipos 

5 e 6 já descritos e, ao nível do r/c, apontam-se duas portas de acesso ao 

fogo esquerdo sem que isso se verifique no fogo do lado direito (Figura 3.56). 

 

65 , Rua do M
onte O

livete

Figura 3.53 – Rua do Monte 
Olivete nº 65. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

3, R
ua M

anuel Bernardes

Figura 3.52 – Rua Manuel 
Bernardes nº 3. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

87-89, R
ua da Im

prensa N
acional

Figura 3.54 – Rua da Imprensa 
Nacional nº 87. r/c, [Escala 1:300] 

14, Rua Manuel Bernardes

Figura 3.51 – Rua Manuel 
Bernardes nº 14. Segundo piso 

atual, [Escala 1:300] 
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Quadro 3.11 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que 
integram o Tipo 7. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RIN 87-89 

7 
13,20 12,30 

RMB 3-5 12,30 11,20 
 

Edifícios habitação unifamiliar reconvertida 

Tipo 8 

 Os edifícios que agora se apresentam seriam na origem de 

habitação unifamiliar, pelo que as suas medidas de implantação são distintas 

entre si (Quadro 3.12), e foram posteriormente transformados em habitação 

multifamiliar. Ambos os casos tinham loja no piso térreo e quartos no/s piso/s 

superiores. 

 O edifício da Rua da Imprensa Nacional nº 34, de gaveto, tinha 2 

dois pisos mais águas furtadas com trapeira na Rua da Imprensa Nacional 

(Figura 3.57) que se desdobram em 3 pisos voltados para a Rua dos 

Prazeres (Figura 3.58). A sua fachada principal é a que tem janelas de sacada 

no piso nobre. No piso térreo existem entradas para ambas as ruas sendo 

aquela que dá para a Rua da Imprensa Nacional um portal de dois batentes. 

No segundo piso estavam os quartos e no terceiro piso os serviços, como é 

o caso da cozinha. As escadas são de tiro entre os dois primeiros níveis, e 

de lances opostos com patamar intermédio entre o segundo e o terceiro 

(Figura 3.59). 

 Atualmente, o edifício cresceu em altura tendo uma platibanda 

opaca, três pisos e águas furtadas em ambas as ruas que o delimitam. A 

fachada principal é irregular onde, apesar do alinhamento, os vãos 

apresentam variadas formas: de peito, de sacada ou rasgados com guarda 

de ferro à face da moldura. 

 No interior existe agora uma cave e um fogo em cada piso acima do 

térreo, cuja distribuição interior é variada e irregular. Ainda assim, a chaminé 

original do terceiro piso foi deslocada para a empena esquerda de maneira 

a criar um sistema de condutas único para todas as habitações. As escadas 

de tiro mantêm-se e as outras foram reposicionadas, adquirindo uma bomba 

e guarda de ferro à imagem do que era habitual durante o séc. XIX. 

 O edifício da rua do Monte-Olivete nº 59 tinha apenas dois pisos, 

com loja e cozinha (Figura 3.60) em baixo e quartos, de reduzido pé-direito, 

no piso superior. Para chegar a esta hipótese de reconstituição, foi 

necessário estudar o edifício em conjunto com o seu vizinho nº 61-63, já 

incluído no Tipo 3, e percorrer o caminho inverso. Ou seja, atualmente estes 

dois prédios encontram-se unidos por uma escada de tiro comum que 

3, Rua Manuel Bernardes

Figura 3.56 – Rua Manuel 
Bernardes nº 3. Alçado, 

[Escala 1:300] 

34, Rua da Imprensa Nacional

Figura 3.57 – Rua da Imprensa 
Nacional nº 34. Alçado 
principal, [Escala 1:300] 

34, Rua da Imprensa Nacional

Figura 3.58 – Rua da Imprensa 
Nacional nº 34. Alçado lateral 

direito, [Escala 1:300] 

87-89, R
ua da Im

prensa N
acional

Figura 3.55 – Rua da Imprensa 
Nacional nº 87. Alçado lateral 

direito, [Escala 1:300] 
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bifurca ao nível do segundo piso. Para a esquerda acede-se ao primeiro 

andar esquerdo — que corresponde a um nível superior ao último piso 

original do edifício nº 59 que, por sua vez, passou a ser a sobreloja do piso 

térreo. 

 Para a direita acede-se ao terceiro piso que distribui agora para os 

dois fogos, esquerdo e direito, um em cada edifício (Figura 3.61). Por um 

lance de tiro oposto a este último sobe-se para o quarto piso que dá, 

igualmente, acesso aos dois fogos do conjunto, onde cada um tem águas 

furtadas independentes. 

 

Quadro 3.12 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que 
integram o Tipo 8. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RIN 34 

8 
6,90 13,80 

RMO 59 4,05 10,80 
 

Edifícios cujos métodos construtivos foram critério-base 

Tipo 9 

 O conjunto de edifícios construídos em série na Rua Marcos 

Portugal apresenta características especiais, distintas daquelas encontradas 

nos outros tipos até aqui apresentados, e devidas ao método construtivo 

utilizado. Por isso, muito mais importante do que classificá-los tendo em 

conta a sua distribuição interna foi a sua classificação usando estes métodos 

como critério-base, uma vez que é deles que deriva a organização espacial 

dos fogos. 

 Como já foi explicado no subcapítulo 3.1.4, estes edifícios são 

definidos pela sua estrutura em abóbadas de berço abatido, de alvenaria de 

tijolo ao cutelo, as quais têm o seu eixo sempre perpendicular à fachada 

principal. A grande vantagem desta estrutura é a possibilidade de vencer 

pés-direitos maiores, mas cujas forças são descarregadas em paredes de 

alvenaria bastante grossas, que variam entre os 0,6 e 0s 0,7 metros de 

espessura (Figura 3.62). São estas paredes que fazem a divisão interna dos 

espaços, intercomunicantes entre si, e que, condicionadas pela existência 

das abóbadas, se dispõe em cruz ou numa grelha bastante regular (Figura 

3.64). 

 As escadas, que ocupam uma “célula” desta grelha são de lances 

opostos, com patamar intermédio separados por uma parede que os 

sustenta. Cada lance é coberto por uma abóbada de berço e cada patamar 

por duas abóbadas de arestas. 

 

59 , Rua do M
onte O

livete

Figura 3.60 – Rua do Monte 
Olivete nº 59. r/c, [Escala 1:300] 

59 , Rua do Monte Olivete

Figura 3.61 – Rua do Monte 
Olivete nº 59. Segundo piso atual, 

[Escala 1:300] 

34, Rua da Imprensa Nacional

Figura 3.59 – Rua da Imprensa 
Nacional nº 34. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 
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O resultado classificação com base no critério construtivo leva a que os 

edifícios, construídos em banda e ocupando um quarteirão inteiro na Rua 

Marcos Portugal, variem o número de fogos por piso e a posição das 

escadas. Através do Quadro 3.13 é possível comparar as medidas dos 

vários casos. 

 Os edifícios nº 4 e 16 desta rua, são de gaveto. O primeiro, 

tornejando para o Largo Agostinho da Silva, apresenta-se com dois fogos 

por piso e escada ao meio (Figura 3.63). Os fogos do lado direito possuem 

apenas três dos compartimentos desta grelha, uma vez que as escadas 

ocupam o lugar do quarto compartimento. Por este motivo, existe um 

acesso duplo para estes fogos e um acesso único para aqueles que estão 

do lado esquerdo e que beneficiam de quatro compartimentos dispostos em 

cruz. A cozinha posiciona-se nas células interiores de ambos os fogos, com 

chaminés em paredes distintas. 

 O edifício nº 16 tem uma disposição que, apesar de particular, não 

compromete o sistema construtivo apresentado. Uma vez que as ruas que 

o ladeiam não fazem um reto e, apesar de se tratar de um caso de um fogo 

por piso, as escadas são posicionadas ao meio do edifício servindo de rótula 

entre as várias “células”. Ao nível do r/c existiam duas entradas, uma pela 

Rua Marcos Portugal e a outra pela Calçada Engenheiro Miguel Pais, para o 

mesmo fogo. Nos restantes pisos identificam-se dois acessos aos fogos no 

patamar das escadas, mas não é possível distinguir um deles como sendo 

a entrada de serviço. O posicionamento de janelas de sacada viradas para 

a Calçada Engenheiro Miguel Pais leva a crer que era aí que se situava a sala 

principal, sendo também o espaço com maior área dos fogos (Figura 3.65). 

 Os edifícios do meio, nº 8 e nº 12, não apresentam qualquer 

dissemelhança pelo exterior (Figura 3.66). São de um fogo por piso e 

apresentam uma malha de espaços com duas fiadas de compartimentos 

paralelos à rua onde as escadas ocupam o compartimento junto à fachada 

e à empena direita. Como consequência, surge um espaço traseiro que 

serve de entrada de serviço em todos os pisos, com exceção do r/c, ligado 

12-14 , R
ua M

arcos Portugal

Figura 3.64 – Rua Marcos 
Portugal nº 12. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

16 , R
ua M

arcos Portugal

Figura 3.65 – Rua Marcos 
Portugal nº 16. Segundo piso, 

[Escala 1:300] 

12-14 , R
ua M

arcos Portugal
Figura 3.62 – Rua Marcos 

Portugal nº 12. Corte longitudinal, 
[Escala 1:300] 

Figura 3.63 – Rua Marcos Portugal nº 2. 
Segundo piso, [Escala 1:300] 

2-6 , Rua Marcos Portugal
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diretamente à cozinha. A outra entrada faz-se diretamente para a sala 

principal, espaço com a maior área do fogo e duas janelas unificadas pela 

sacada comum.  

 Atualmente apenas nos edifícios nº 8 e nº 12 se transferiram os 

acessos ao piso térreo para o vestíbulo das escadas, transformando-se o 

vão sobrante numa janela de peitoril. Foram também os únicos que 

cresceram para os logradouros, de maneira a aumentar a área útil dos fogos. 

O edifício nº 16 foi transformado num duplex ao nível dos pisos inferiores e 

num triplex nos pisos restantes — onde os dois últimos são acrescentados. 

De uma maneira geral, não se observam alterações drásticas à disposição 

interna dos corpos originais uma vez que, para tal, seria necessário remover 

as abóbadas tão particulares deste conjunto. 

 

Quadro 3.13 - Relação entre as larguras e as profundidades dos casos que 
integram o Tipo 9. 

Morada Tipo Largura Profundidade 
RMP 2-6 

9 

18,30 10,10 
RMP 12-14 13,10 10,00 

RMP 16 11,50 9,95 
RMP 8-10 13,10 10,00 

 
 

3.3. Reflexão tipológica  

 Conhecidos os traços gerais que caracterizam os edifícios de 

habitação corrente do Bairro do Pombal, construídos ao longo do séc. XVIII, 

e os principais tipos que aí existem, surge o momento de refletir sobre a sua 

evolução tipológica. 

  Esta análise demonstra que existem quatro tipos mais frequentes, 

que englobam 27 casos de estudo — os Tipos 1, 2, 3 e 5 — sendo o Tipo 

5, de dois fogos por piso, aquele em que consta o maior número de edifícios 

estudados (Figura 3.14). Inversamente, são cinco os tipos observados em 

menor quantidade — os Tipos 4, 6, 7, 8 e 9 — com apenas 14 dos casos 

de estudo aí pertencentes. 

 A distribuição interna dos fogos, critério-base de formação dos 

tipos, está intimamente ligada à forma do lote, o que justifica as diferenças 

de quantidades conforme os tipos. Ou seja, os que estão em maior 

abundância são aqueles cuja forma do lote é retangular, mais funda que 

larga, enquanto que os tipos que aparecem em menor quantidade assumem 

implantações menos comuns, registando-se lotes com tendência para a 

planta quadrada ou com largura maior que profundidade — o que 

corresponde à maioria dos casos de dois fogos por piso — e edifícios 

Tipo Quantidade % 

1 5 11,1 
2 5 11,1 
3 7 15,6 
4 2 4,4 
5 10 22,2 
6 4 8,9 
7 2 4,4 
8 2 4,4 
9 4 8,9 

outros 4 1,8 
Total 45 100,0 

12-14 , R
ua M

arcos Portugal

Figura 3.66 – Rua Marcos 
Portugal nº 12. Alçado, 

[Escala 1:300] 

Quadro 3.14 - Distribuição 
percentual dos tipos de 

habitação corrente no Bairro 
do Pombal 
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inseridos em situações urbanas particulares, como é o caso dos edifícios de 

gaveto.  

 Três dos prédios não se enquadraram nos tipos encontrados, não 

só pela falta de informação arquivística para os estudar como pela 

impossibilidade de realizar visitas ao interior. Ainda assim, fazem parte do 

conjunto dos casos de estudo por terem uma aparência típica dos edifícios 

construídos até ao séc. XVIII, facto que lhes dá força no conjunto, e por 

terem resistido ao tempo e às possíveis transformações, tornando-os 

edifícios cuja preservação é essencial. 

 A distribuição dos tipos pelo bairro apresenta alguma lógica, 

predominantemente favorecida pela construção de prédios em série pelos 

proprietários desses lotes, pelo que se deduz que a existência de tipos está 

intimamente ligada à existência de séries. Assim, através da planta da Figura 

3.67, podemos constatar que na Calçada Engenheiro Miguel Pais existem 

maioritariamente edifícios do Tipo 2, na Rua do Monte Olivete do Tipo 3 e na 

Rua Marcos Portugal edifícios dos Tipos 5 e 9. Os restantes, com menor 

quantidade de casos, apresentam-se dispersos pelas diversas ruas do 

bairro. 

Figura 3.67 - Planta da distribuição Tipo-morfológica. [Escala 1:3500] 

Legenda: 

Tipo 1 
Tipo 2 
Tipo 3 
Tipo 4 
Tipo 5 
 

Tipo 6 
Tipo 7 
Tipo 8 
Tipo 9 
Outros 
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 Uma vez que o estudo foi realizado com base em edifícios 

construídos durante todo o séc. XVIII, não se pode afirmar que existe uma 

correspondência entre épocas e tipos, e muito menos estabelecer uma 

cronologia tipológica. Houve, na verdade, uma construção simultânea de 

todos os tipos durante este período e que resulta numa continuidade 

tipológica pré e pós-terramoto. Ainda assim, é possível distinguir tipos como 

resultantes da racionalização e aperfeiçoamento de outros levando, 

logicamente, ao entendimento de se tratarem de evoluções entre eles.  Tal, 

não significa que os “menos evoluídos” tenham deixado de ser construídos, 

facto que se comprova pela existência no Bairro do Pombal de tipos que 

datam dos séculos XVI e XVII, como comprovam os estudos de Ana Costa 

Rosado (2013) e Maria Rocha Pinto (2013) sobre os edifícios de habitação 

corrente na Encosta de Santana e no Bairro da Bica, respetivamente.  

 A análise tipológica permitiu concluir que os Tipos 1, 2 e 3 são muito 

semelhantes no que respeita à distribuição interna dos espaços, divergindo 

essencialmente devido às profundidades dos lotes apresentados. Ou seja, 

verifica-se um aumento de profundidade do Tipo 1 para o Tipo 2 que permite 

subdividir o quarto. Uma vez que os dois novos quartos se apresentam com 

medidas reduzidas, surge ainda a necessidade de os alargar para a cozinha 

que, consequentemente, se torna estreita e comprida, adquirindo o aspeto 

de corredor. Deste para o Tipo 3, as profundidades voltam novamente a 

aumentar, o que permite a introdução de um sistema em cruz no segundo e 

terceiro módulo — agora com três quartos e cozinha. Deteta-se então que 

com o aumento sucessivo da profundidade do lote aumenta respetivamente 

o número de quartos (Figura 3.68), pelo que se supõe que a intenção seria 

a aplicação de uma lógica de distribuição interna adaptada às diferentes 

dimensões dos lotes. 

 

Figura 3.68 - Evolução entre os Tipos 1, 2 e 3 consoante o aumento da medida 
de profundidade do lote. [Escala 1:300] 
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 Ao compararmos os Tipos 3, 4 e 7, facilmente constatamos a 

evolução entre eles (Figura 3.69). O Tipo 4 é constituído pelo agrupamento 

de dois edifícios do Tipo 3 que resultam da intenção de construir um maior 

número de fogos num só lote. Assim, os edifícios são unificados por uma 

fachada contínua embora disponham de acessos independentes a cada 

fogo do mesmo andar. A passagem deste para o Tipo 7 resulta da perceção 

de rentabilização do espaço pela introdução de apenas um acesso vertical 

que serve ambos os fogos do mesmo nível. Da mesma forma, o Tipo 6 

resulta da duplicação do Tipo 1. 

 

 Os subtipos, assentes na mesma lógica distributiva dos tipos de que 

derivam, aparecem devido à necessidade de implantação de novos modelos 

de escadas resultantes do aumento do número de pisos originais. Estes 

novos acessos verticais surgem em consequência de uma reflexão sobre a 

circulação, uma vez que as escadas de tiro limitam o crescimento vertical 

dos prédios. Surgem, assim, as escadas de lances sobrepostos e as 

escadas de lances opostos e sobrepostos já descritas no subcapítulo 3.1.3.  

É finalmente no Subtipo 3B que vemos aparecer as escadas de lances 

opostos com patamar intermédio, sem iluminação e ocupando o módulo do 

meio, fortemente disseminadas após a reforma pombalina, reforçando uma 

vez mais a ideia de simultaneidade de técnicas construtivas e de diferentes 

soluções tipológicas ao longo de todo o século XVIII. 

 Os casos de estudo constituem edifícios de habitação corrente 

onde a sala, local de convívio familiar, é o maior e mais iluminado espaço da 

casa. Por sua vez, a cozinha é lançada para tardoz e facilmente identificada 

pela presença de uma chaminé de largas dimensões. Entre a sala e a 

cozinha dispõem-se os quartos, desfavorecidos pela ausência de vãos e, 

inicialmente, também utilizados como espaços de ligação e circulação entre 

os dois anteriores. Com o aumento da privacidade inerente às zonas de 

dormir, surgem alguns casos onde é introduzido um pequeno corredor de 

Figura 3.69 - Evolução entre os Tipos 3, 4 e 7. [Escala 1:300] 
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ligação entre os dois extremos da habitação e paralelo aos quartos. Apesar 

disso, a ligação primária de espaços, através da circulação pelo interior dos 

quartos, mantém-se. 

 De uma forma geral não se verifica, no estado atual, uma grande 

discrepância na distribuição interna dos tipos. Tendo em conta os desenhos 

constantes nas fichas-síntese, regista-se um aumento do número de 

compartimentos dos fogos com a subdivisão, em alguns casos, da sala 

principal e dos quartos e necessária construção, geralmente a tardoz, de 

instalações sanitárias que eram ainda inexistentes na habitação corrente do 

séc. XVIII.  

 Finalmente, aponta-se a simplicidade de organização espacial dos 

fogos como a grande vantagem na adaptabilidade dos edifícios ao longo dos 

seus séculos de existência. De tal forma que, para além dos casos que foram 

totalmente remodelados ou reconstruídos, a par das obras de restauro 

devido à degradação de materiais e necessária introdução de casa de 

banho, muitos dos edifícios estudados chegaram aos dias de hoje sem 

alterações relevantes à distribuição original em sala, quarto e cozinha. 

 Os Quadros 3.15 a 3.18 resumem as principais características dos 

tipos analisados ao longo deste capítulo. 

 

 

Quadro 3.15 - Resumo das características dos tipos com 1 fogo por piso. 

Tipo 
Organização 

interna 1º módulo 2º módulo 3º módulo Tipo de escadas Subtipo 

1 "em T" Sala Quarto + 
Cozinha - 

Tiro  

Lances 
sobrepostos 1A 

2 "em T" Sala 2 Quartos em 
linha + Cozinha - Tiro  

3 "em T" Sala 2 Quarto Quarto + 
Cozinha 

Tiro  

Lances 
sobrepostos 3A 

Lances opostos 
com patamar 

intermédio 
3B 

 

 

Quadro 3.16 - Resumo das características do tipo com fogos não comunicantes. 

Tipo 
Organização 

interna 1º módulo 2º módulo 3º módulo Tipo de escadas Subtipo 

4 "em T" Sala 2 Quartos Quarto + 
Cozinha 2 de Tiro  
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Quadro 3.17 - Resumo das características dos tipos com 2 fogos por piso. 

Tipo 
Organização 

interna 1º módulo 2º módulo 3º módulo Tipo de escadas Subtipo 

5 Linear Sala Quarto Cozinha 
Tiro  

Lances opostos e 
sobrepostos 5A 

6 "em T" Sala Quarto + 
Cozinha - 

Lances 
sobrepostos 

 

Tiro 6A 
Lances opostos 6B 

7 "em T" Sala 2 Quartos Quarto + 
Cozinha Tiro  

 

 

Quadro 3.18 - Resumo das características dos tipos de exceção. 

Tipo 
Organização 

interna Descrição Tipo de escadas 

8 - Habitação unifamiliar reconvertida varia entre Tiro e Tiro + lances 
opostos 

9 "em Cruz" Tipologia estabelecida de acordo com parâmetros 
construtivos Lances opostos com patamar 
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4. CONCLUSÃO 

 O trabalho desenvolvido nesta dissertação pretendeu registar a 

arquitetura corrente plurifamiliar construída durante o séc. XVIII no Bairro do 

Pombal, através do conhecimento aprofundado de um conjunto de edifícios 

que se enquadram nesta época e, portanto, no tema da dissertação. Com 

a análise deste conjunto pretendeu contribuir-se, através da compilação de 

informação dispersa e insuficiente, para a proteção deste parque 

habitacional que tem características reconhecíveis em toda a cidade de 

Lisboa, mas que se encontra em degradação e contínua desqualificação 

devido a ampliações e obras profundas de transformação. 

 A área selecionada para o estudo do tema proposto, mais tarde 

identificada como um bairro concreto cujo nome se perdeu no tempo, 

revelou-se acertada quer pela coerência do conjunto como pela dimensão 

da área a levantar. Aqui foi possível encontrar novos dados relativos a certos 

elementos que caracterizam a arquitetura tradicional e que contribuíram para 

aumentar o conhecimento da habitação corrente do Antigo Regime em 

Lisboa, pelo que se acredita que com o alargamento da amostra será 

possível encontrar mais casos que contribuam para sedimentar as novas 

descobertas.  

 Dos 70 edifícios inicialmente selecionados apenas foi possível 

caracterizar amplamente 45, dos quais apenas 37 se apresentam 

detalhadamente descriminados nas fichas síntese. Tal prende-se com o 

facto de esta ser uma dissertação individual que envolveu várias tarefas, 

desenvolvidas por etapas, que podiam ter sido mais céleres caso este fosse 

um trabalho realizado em equipa. Além do mais, a falta de documentação 

disponível em arquivo, as limitações do trabalho de campo, altamente 

condicionado pela autorização e disponibilidade dos proprietários bem 

como pelas condições meteorológicas, influenciaram a velocidade a que o 

trabalho se desenvolveu. O tempo despendido porta a porta reduziu aquele 

que sobrou para a análise e tratamento dos dados. Ainda assim, o universo 

de estudo permitiu uma investigação fundamentada e com resultados 

dignos de uma dissertação de mestrado. 

 O método usado para a análise dos edifícios, assente na 

comparação entre as fichas-síntese criando grupos com características 

comuns e que dão origem aos tipos, foi bastante eficaz e permitiu atingir o 

objetivo — caracterização da tipologia habitacional do Antigo Regime no 

Bairro do Pombal — a que o trabalho se propunha inicialmente. A arrumação 

em tipos foi ainda fundamental para uma confrontação com casos inseridos 

noutras áreas já estudadas, o que contribuiu para a sua sedimentação e 
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maturação, bem como para um melhor entendimento dos edifícios que 

ficaram excluídos dos tipos encontrados mas que, possivelmente, se 

integram naqueles que constam noutros bairros de Lisboa.  

 Esta categorização foi também essencial para compreender as 

alterações e evolução destes edifícios bem como das características 

intrínsecas de cada tipo, fornecendo bases para uma reabilitação que 

aproveite aquelas que são positivas, melhore as negativas e, acima de tudo, 

preserve a memória e tradição construtiva. 

 Sublinha-se, finalmente, que a grande dificuldade encontrada, para 

o entendimento do edifício na origem, diz respeito à falta de informação 

gráfica e documental, tendo em conta que se tratam de edifícios construídos 

durante todo o séc. XVIII e que o registo dos projetos de licenciamento e 

alterações junto da Câmara Municipal só começou a ser obrigatório no final 

do séc. XIX, aí constando informação apenas a partir desta época. A solução 

a que se recorreu para contornar o problema foi o levantamento 

arquitetónico in loco dos casos selecionados, onde se procedeu à exaustiva 

medição dos elementos de fachada e à catalogação fotográfica do interior 

dos fogos, das escadas e dos logradouros. 

 A idade destes edifícios e a sua comparação com os que constam 

noutros estudos deste tipo, e que datam de épocas anteriores, demonstra 

que existe uma continuidade de recurso a materiais, técnicas e tipos que 

não evoluíram de forma significativa durante séculos. Deste modo, os 

edifícios estudados apresentam modos de construir e habitar que são 

anteriores ao período pombalino, embora alguns deles tenham sido 

construídos a par ou posteriormente a este. Portanto, esta continuidade 

tipológica e construtiva torna impossível distinguir se o aparecimento dos 

edifícios é anterior ou posterior ao terramoto. É esta permanência de 

padrões na construção de edifícios correntes que se pretendeu conhecer 

com rigor de forma a compreender a generalidade os antigos prédios de 

habitação (quiçá de rendimento).  

 Apesar das características comuns foi possível reconhecer um 

conjunto de divergências que permitiram identificar 9 tipos distintos que 

dependem essencialmente da forma e dimensão dos lotes. Contudo, estes 

não apresentam uma medida padronizada detetando-se uma enorme 

variedade de larguras e profundidades, embora seja possível encontrar 

dimensões que se repetem. 

 A análise dos casos e a remoção de camadas de ampliação e 

transformação permitiu concluir que o bairro seria, na sua génese, composto 

por edifícios de dois e três pisos, representando respetivamente 34,1% e 
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56,8% dos casos, cuja tipologia é maioritariamente destinada a habitação 

plurifamiliar, registando-se apenas dois casos de habitação unifamiliar. 

 A presença de uma companhia edificadora e a construção de 

edifícios em série teve um papel fundamental para a regularidade e simetria 

das fachadas, onde a normalização dos vãos de peito e de sacada remete 

para a existência de medidas de referência consequentes da utilização de 

materiais com dimensões, de origem, padronizadas.  

 Percebeu-se que, com a ampliação dos edifícios em altura devido 

ao interesse em albergar um maior número de pessoas tornando-os mais 

rentáveis, a distribuição interna se manteve igual à dos pisos inferiores. 

Contudo, estas ampliações só foram possíveis com a racionalização e 

ensaio de novos acessos verticais. Quando o edifício tem apenas dois pisos 

na origem, as escadas de lances sobrepostos substituem as escadas de tiro 

que aí existiam. Nos restantes casos são-lhes acrescentados novos lances 

com diferentes direções, formando um “L” ou lances opostos, com ou sem 

patamar intermédio. 

 As alterações de costumes e modos de habitar conduziram a 

transformações que vão para além da adição de pisos. Nomeadamente, a 

conversão de sótãos em mansardas ou a sua compartimentação em quartos 

com a respetiva introdução de trapeiras, a introdução de instalações 

sanitárias nas traseiras, em marquises que desqualificam e descaracterizam 

as fachadas tardoz e os logradouros. 

 Tendo em conta o mau estado de conservação de alguns edifícios 

do Bairro do Pombal — facto que em muitos casos levou à sua exclusão 

deste estudo pela falta de informação no AML — bem como o seu abandono 

— que tornou impossível a visita ao interior — torna-se urgente a sua 

reabilitação. Apesar de estes edifícios terem já cumprido a função para que 

foram construídos, por já terem ultrapassado o seu tempo médio esperado 

de vida, integram um conjunto com história e valor passível de ser 

classificado como patrimonial. 

 A presente dissertação contribui então para o conhecimento da 

arquitetura, história e imagem do conjunto de edifícios que caracterizam o 

Bairro do Pombal, imprescindível para uma reabilitação adequada tanto 

individualmente como em conjunto. De uma forma geral os edifícios, de 

pequenas dimensões, demonstram ter uma grande capacidade adaptativa 

tornando-se, por isso, atrativos a intervenções que se adaptem aos novos 

modos de vida.  
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 Da análise detalhada dos edifícios que constituem os casos de 

estudo surgiram algumas premissas a ter em conta aquando de uma 

reabilitação.  

 Qualquer intervenção deve ser fundamentada por uma rigorosa 

caracterização do edifício, através da consulta de documentos em arquivo, 

de trabalhos que tenham estudado detalhadamente a zona a intervir e do 

levantamento local. Só através deste trabalho prévio é possível descobrir os 

tipos que constituem um registo físico de modos de vida de outros tempos 

e que devem ser preservados. Ou seja, as obras de reabilitação devem ter 

em conta o tipo em que se está a intervir, bem como os métodos 

construtivos e materiais utilizados, de maneira a adaptá-lo às novas 

exigências contemporâneas respeitando o seu valor histórico e material. 

 Uma correta reabilitação deve iniciar-se com um diagnóstico onde 

constem os diferentes aspetos do edifício por forma a juntar-se uma equipa 

multidisciplinar e com especialização nas diferentes áreas a intervir. Deverá 

haver um registo daquilo que se encontrou na origem, bem como das várias 

camadas de intervenção realizadas até ao momento, para permitir que 

operações futuras sejam bem fundamentadas e realizadas com consciência. 

 Outro aspeto a ter em conta e que urge ser preservado, são as 

séries de edifícios aqui encontradas. Estas foram relevantes, no trabalho de 

campo, para a perceção dos prédios enquanto unidades de um conjunto 

caracterizador da imagem do bairro, pelo que a criação de legislação que 

vise a sua preservação e proteção contra transformações que destruam a 

unidade destes conjuntos torna-se imprescindível. Deste modo, propõem-

se uma regularização das volumetrias e cérceas, dos novos materiais de 

revestimento e cromatismos utilizados. 

 Muito mais do que preservar fachadas, é necessário preservar a 

tipologia caracterizadora do local, pelo que se deve manter o uso 

habitacional dos edifícios. A sua permanência permite reduzir custos de 

intervenção, uma vez que não se altera a vocação funcional do edifício, não 

sendo por isso necessário adaptar o sistema a novos usos, apenas a novos 

hábitos. Assim, qualquer tipo de intervenção que se resuma à manutenção 

da fachada, com perda do interior, deve ser entendida como uma 

reabilitação falsa. 

 Deste modo, deve adaptar-se o tipo às novas necessidades 

habitacionais contemporâneas sendo, para isso, preferível tornar o fogo mais 

pequeno, em número de compartimentos, por forma a albergar espaços que 

correspondam às novas exigências de conforto, higiene e salubridade. 
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 A redução do número de quartos faz com que estas habitações 

deixem de ser apropriadas para famílias tradicionais, podendo focar-se em 

moradores mais flexíveis — casais sem filhos, indivíduos solteiros ou o 

aluguer de quartos a estudantes — ou mesmo no aluguer dos fogos para 

turismo de curta duração, modalidade que dá continuidade à função 

habitacional dos edifícios e possibilita a manutenção dos tipos habitacionais. 

Estas alterações deverão ser realizadas com o auxílio de técnicos e 

especialistas nas várias matérias, de maneira a impedir a criação de 

situações irreversíveis, descaracterizadoras ou que, por falta de 

conhecimento, promovam a introdução de patologias, com consequente 

perda de valor patrimonial. Em última instância, caso o agregado familiar seja 

numeroso, pode então considerar-se a união de fogos, na horizontal ou na 

vertical, sem desvirtuar os compartimentos que ficaram duplicados, como é 

o caso da cozinha que, embora adaptada a um novo uso, deve manter a 

chaminé original enquanto elemento caracterizador da realidade histórica. 

 A seguinte premissa tem em conta a salubridade dos logradouros e 

compartimentos traseiros. As instalações sanitárias devem, sempre que 

possível, ser integradas no fogo sem comprometer a perceção dos tipos, ou 

seja, poderão reduzir-se os compartimentos intermédios do fogo criando um 

núcleo de arrumos e instalações sanitárias ou fazer-se a separação das 

diferentes zonas da habitação por pisos, como num dúplex, agregando-se 

fogos na vertical, cujo piso principal alberga a sala, as instalações sanitárias 

e a cozinha, e o piso superior os quartos. Em última instância, as casas de 

banho devem ser instaladas a tardoz num novo corpo de alinhamento 

contínuo ao longo dos pisos. Estas são soluções que estão exemplificadas 

na Dissertação da Ana Rita Gonçalves (2012) que nos apresentou edifícios 

reabilitados pela Unidade de Projeto de São Bento (UPSB) e cujo objetivo da 

instalação era o mínimo impacto volumétrico que permitisse a recuperação 

de uma identidade de logradouro, que se tem vindo a perder. 

 No que respeita aos materiais de construção, percebeu-se que os 

revestimentos de origem têm vindo a ser adulterados e substituídos por 

novos, adulterando os conjuntos exterior e interiormente. Assim, sublinha-se 

a importância da recuperação e posterior conservação dos materiais 

originais, nomeadamente das cantarias da fachada presentes nas molduras 

dos vãos, nas sacadas, nos cunhais e nos socos, e das madeiras utilizadas 

no interior dos fogos ao nível dos pavimentos e tetos. As estruturas de 

madeira dos frontais não devem ser colocadas à vista, uma vez que a 

remoção da alvenaria de preenchimento dos espaços intersticiais leva à 
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perda de resistência a esforços, reforçada ao longo dos anos com o 

assentamento das estruturas devido a diversos fatores. 

 Relativamente à fachada principal, observou-se ainda alguma 

presença de estores com caixa exterior e de condensadoras dos sistemas 

de ar condicionado instalados nas habitações. Propõe-se a substituição dos 

primeiros por portadas interiores, retomando o sistema original de madeira, 

e, para os segundos, a procura de soluções integradas que evitem a 

necessidade de usar energias alternativas. 

 Conclui-se, deste modo, que a intervenção deve constituir uma 

oportunidade para melhorar os edifícios que sobreviveram até hoje, visando 

o combate à degradação, o aumento da sua vida útil e do seu valor 

económico, o melhoramento das condições de higiene e salubridade e a 

redução dos consumos energéticos. Sublinha-se ainda que o nível da 

intervenção está diretamente dependente do estado de conservação dos 

edifícios e do fim a que se destinam, devendo ser realizada de uma forma 

global e periódica, em vez de pontual, impedindo que o prédio atinja o seu 

limite de vida útil. 
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NOTAS: 

 
As fichas-síntese referentes aos casos de estudo constam nos Anexos B e 
estão organizadas por tipo, rua e número. 
 
Em cada ficha apresentam-se, em primeiro lugar, as plantas relativas ao 
estado atual e, só depois, aquelas que dizem respeito às hipóteses de 
reconstituição — tendo em conta que foi esta a ordem de realização dos 
trabalhos. Seguidamente, mostram-se algumas das fotografias que foram 
tiradas no local e, sempre que não foi possível visitar o interior ou existam 
projetos não executados, os desenhos do AML. Alguns casos não dispõem 
a totalidade destes elementos. 
 
Considerou-se o piso 1 como aquele que diz respeito ao piso térreo, ou r/c. 
 
Os casos em que não foi possível realizar levantamento interior e que não 
possuem informação arquivística relevante, não foram incluídos nestas 
fichas-síntese. 
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	TABELAS	
 SÍNTESE DE DADOS DOS CASOS DE ESTUDO 

Morada Tipo Largura Profundidade 
Largura em 

Palmos 
Profundidade em 

Palmos 
RIN 22-24 

1 
6,85 10,65 30 47 

RP 7-9 5,50 8,40 24 37 
RP 28-30 6,90 8,15 31 36 

RMB 29A-29 
1A 

6,85 9,70 30 43 
RMB 31A-31 6,40 9,70 28 43 

CçEMP 11 

2 

6,55 12,85 29 57 
CçEMP 13A-

13 5,90 12,40 26 55 

CçEMP 15-17 7,40 12,20 33 54 
CçEMP 19-21 6,80 12,60 30 56 

CçEMP 35 6,25 11,10 28 49 
RMO 61-63 

3 
9,15 13,95 41 62 

RSB 368-372 7,18 14,80 32 66 

RSB 348-452 5,60 13,40 25 60 
RMO 24 

3A 
6,90 12,50 31 56 

RMO 25-27 6,40 10,20 28 45 
RSB 374-376 

3B 
6,90 12,60 31 56 

RMB 18A-18 5,40 11,35 24 50 
RP 20-26 

4 
13,15 11,90 58 53 

RSB 332-340 11,30 13,00 50 58 
CçEMP 27-31 

5 

7,95 11,60 35 52 
RMP 71-75 8,85 9,70 39 43 
RMP 83-87 8,10 9,70 36 43 

 RMB 13A-13B 8,80 11,40 39 51 
RP 40 8,35 10,95 37 49 

RP 48 - 52 9,90 10,65 44 47 

RMP 77-81 8,20 10,50 36 47 
RMP 1-5 

5A 
9,20 10,50 41 47 

RMP 7-11 7,80 10,00 35 44 

RMP 13-17 7,90 10,10 35 45 
RMP 53-57 

6 
11,85 9,40 53 42 

RMB 32AB 10,20 8,85 45 39 
RMB 14A-14B 6A 9,70 9,60 43 43 

RMO 65-69 6B 10,60 8,60 47 38 
RIN 87-89 

7 
13,20 12,30 59 55 

RMB 3-5 12,30 11,20 55 50 
RIN 34 

8 
6,90 13,80 31 61 

RMO 59 4,05 10,80 18 48 
RMP 2-6 

9 

18,30 10,10 81 45 
RMP 12-14 13,10 10,00 58 44 

RMP 16 11,50 9,95 51 44 

RMP 8-10 13,10 10,00 58 44 
     

 
RMB 15 - 5,90 11,40 26 51 
RMB 17 - 5,30 11,40 24 51 
RMB 16 - 10,60 13,15 47 58 

	

Tipologia Morada Altura original Altura atual 
RIN 22-24 

1 
8,90 11,60 

RP 7-9 7,20 10,40 
RP 28-30 8,20 8,20 

RMB 29A-29 
1A 

10,85 13,60 
RMB 31A-31 11,50 11,50 

CçEMP 11 

2 

13,80 11,00 
CçEMP 13A-

13 9,20 13,70 

CçEMP 15-17 13,80 13,80 
CçEMP 19-21 13,70 15,00 

CçEMP 35 8,65 8,65 
RMO 61-63 

3 
15,20 9,90 

RSB 368-372 11,35 14,85 
RMO 24 

3A 
12,20 16,20 

RMO 25-27 11,95 11,95 
RSB 374-376 

3B 
14,90 18,40 

RMB 18A-18 12,10 12,10 
RP 20-26 

4 
8,90 8,90 

RSB 332-340 8,55 12,15 
CçEMP 27-31 

5 

11,75 13,00 
RMP 71-75 10,80 10,80 

RMP 77-81 10,80 10,80 
RMP 83-87 10,80 10,80 

RMB 13A-13B 10,05 10,05 
RP 40 8,00 15,40 

RP 48 - 52 9,70 9,70 
RMP 1-5 

5A 
13,60 13,60 

RMP 7-11 13,40 13,40 

RMP 13-17 13,50 13,50 
RMP 53-57 

6 
12,85 12,85 

RMB 32AB 10,35 10,35 
RMB 14A-14B 6A 7,65 13,50 

RMO 65-69 6B 11,40 11,40 
RIN 87-89 

7 
14,50 14,50 

RMB 3-5 8,20 12,00 
RIN 34 

8 
11,50 12,50 

RMO 59 14,80 9,00 
RMP 2-6 

9 

14,90 14,90 
RMP 8-10 14,20 14,20 

RMP 12-14 14,00 14,00 
RMP 16 14,10 18,20 

	

Morada Tipo Largura Profundidade 
Largura em 

Palmos 
Profundidade em 

Palmos 
RIN 22-24 

1 
6,85 10,65 30 47 

RP 7-9 5,50 8,40 24 37 
RP 28-30 6,90 8,15 31 36 

RMB 29A-29 
1A 

6,85 9,70 30 43 
RMB 31A-31 6,40 9,70 28 43 

CçEMP 11 

2 

6,55 12,85 29 57 
CçEMP 13A-

13 5,90 12,40 26 55 

CçEMP 15-17 7,40 12,20 33 54 
CçEMP 19-21 6,80 12,60 30 56 

CçEMP 35 6,25 11,10 28 49 
RMO 61-63 

3 
9,15 13,95 41 62 

RSB 368-372 7,18 14,80 32 66 

RSB 348-452 5,60 13,40 25 60 
RMO 24 

3A 
6,90 12,50 31 56 

RMO 25-27 6,40 10,20 28 45 
RSB 374-376 

3B 
6,90 12,60 31 56 

RMB 18A-18 5,40 11,35 24 50 
RP 20-26 

4 
13,15 11,90 58 53 

RSB 332-340 11,30 13,00 50 58 
CçEMP 27-31 

5 

7,95 11,60 35 52 
RMP 71-75 8,85 9,70 39 43 
RMP 83-87 8,10 9,70 36 43 

 RMB 13A-13B 8,80 11,40 39 51 
RP 40 8,35 10,95 37 49 

RP 48 - 52 9,90 10,65 44 47 

RMP 77-81 8,20 10,50 36 47 
RMP 1-5 

5A 
9,20 10,50 41 47 

RMP 7-11 7,80 10,00 35 44 

RMP 13-17 7,90 10,10 35 45 
RMP 53-57 

6 
11,85 9,40 53 42 

RMB 32AB 10,20 8,85 45 39 
RMB 14A-14B 6A 9,70 9,60 43 43 

RMO 65-69 6B 10,60 8,60 47 38 
RIN 87-89 

7 
13,20 12,30 59 55 

RMB 3-5 12,30 11,20 55 50 
RIN 34 

8 
6,90 13,80 31 61 

RMO 59 4,05 10,80 18 48 
RMP 2-6 

9 

18,30 10,10 81 45 
RMP 12-14 13,10 10,00 58 44 

RMP 16 11,50 9,95 51 44 

RMP 8-10 13,10 10,00 58 44 
     

 
RMB 15 - 5,90 11,40 26 51 
RMB 17 - 5,30 11,40 24 51 
RMB 16 - 10,60 13,15 47 58 

	

Tipologia Morada Altura original Altura atual 
RIN 22-24 

1 
8,90 11,60 

RP 7-9 7,20 10,40 
RP 28-30 8,20 8,20 

RMB 29A-29 
1A 

10,85 13,60 
RMB 31A-31 11,50 11,50 

CçEMP 11 

2 

13,80 11,00 
CçEMP 13A-

13 9,20 13,70 

CçEMP 15-17 13,80 13,80 
CçEMP 19-21 13,70 15,00 

CçEMP 35 8,65 8,65 
RMO 61-63 

3 
15,20 9,90 

RSB 368-372 11,35 14,85 
RMO 24 

3A 
12,20 16,20 

RMO 25-27 11,95 11,95 
RSB 374-376 

3B 
14,90 18,40 

RMB 18A-18 12,10 12,10 
RP 20-26 

4 
8,90 8,90 

RSB 332-340 8,55 12,15 
CçEMP 27-31 

5 

11,75 13,00 
RMP 71-75 10,80 10,80 

RMP 77-81 10,80 10,80 
RMP 83-87 10,80 10,80 

RMB 13A-13B 10,05 10,05 
RP 40 8,00 15,40 

RP 48 - 52 9,70 9,70 
RMP 1-5 

5A 
13,60 13,60 

RMP 7-11 13,40 13,40 

RMP 13-17 13,50 13,50 
RMP 53-57 

6 
12,85 12,85 

RMB 32AB 10,35 10,35 
RMB 14A-14B 6A 7,65 13,50 

RMO 65-69 6B 11,40 11,40 
RIN 87-89 

7 
14,50 14,50 

RMB 3-5 8,20 12,00 
RIN 34 

8 
11,50 12,50 

RMO 59 14,80 9,00 
RMP 2-6 

9 

14,90 14,90 
RMP 8-10 14,20 14,20 

RMP 12-14 14,00 14,00 
RMP 16 14,10 18,20 

	

Morada Tipo 
nº pisos 
originais 

nº pisos 
acrescentados 

à data 
nº pisos 

total à data 

nº 
fogos/piso 
originais 

nº 
fogos/piso à 

data 
RIN 22-24 

1 
2 3 4+1 1 1 

RP 7-9 2+1 1 3+1 1 1 

RP 28-30 2+1 0 2+1 1 1 

RMB 29A-29 
1A 

3 2 4+1 1 1 

RMB 31A-31 3 1 3+1 1 1 

CçEMP 11 

2 

2 2 3+1 1 1 

CçEMP 13A-13 2 1 2+1 1 1 

CçEMP 15-17 3 1 3+1 1 0 

CçEMP 19-21 3 1 3+1 1 1 

CçEMP 35 2+1 0 3 1 0 

RMO 61-63 
3 

2 3 4+1 1 1 

RSB 368-372 3 2 4+1 1 1 

RSB 348-452 4+1 0 4+1 1 1 

RMO 24 
3A 

3+1 1 4+1 1 1 

RMO 25-27 3 1 3+1 1 1 

RMB 18A-18 
3B 

3+1 0 3+1 1 1 

RSB 374-376 4 2 5+1 1 1 

RP 20-26 
4 

2 1 2+1 2 x 1 2 

RSB 332-340 2+1 1 3+1 2 x 1 2x1 

CçEMP 27-31 

5 

3 1 4 2 0 

RMP 71-75 3+1 0 3+1 2 2 

RMP 83-87 3+1 0 3+1 2 2 

RMB 13A-13B 3+1 0 3+1 2 2 

RP 40 2 3 4+1 2 2 

RP 48 - 52 2+1 0 2+1 2 2 

RMP 77-81 3 0 3 2 2 

RMP 1-5 
5A 

4+1 1 5+1 2 2 

RMP 7-11 3+1 0 3+1 2 2 

RMP 13-17 4+1 0 4+1 2 2 

RMP 53-57 
6 

3+1 0 3+1 2 2 

RMB 32AB 3 0 3 2 2 

RMB 14A-14B 6A 2 3 4+1 2 2 

RMO 65-69 6B 3+1 0 3+1 2 2 

RIN 87-89 
7 

3+1 0 4 2 2 

RMB 3-5 2+1 1 3+1 2 2 

RIN 34 
8 

2+1 1 3+1 0 1 

RMO 59 2 3 4+1 0 1 

RMP 2-6 

9 

3+1 0 3+1 2 2 

RMP 12-14 3+1 0 3+1 1 1 

RMP 16 3+1 1 4+1 1 0 

RMP 8-10 3+1 0 3+1 1 1 

       
RMB 15 - 3+1 0 3+1 1 1 
RMB 17 - 3 1 3+1 1 1 
RMB 16 - 3 1 3+1 2 2 

	

Morada Tipo 
nº pisos 
originais 

nº pisos 
acrescentados 

à data 
nº pisos 

total à data 

nº 
fogos/piso 
originais 

nº 
fogos/piso à 

data 
RIN 22-24 

1 
2 3 4+1 1 1 

RP 7-9 2+1 1 3+1 1 1 

RP 28-30 2+1 0 2+1 1 1 

RMB 29A-29 
1A 

3 2 4+1 1 1 

RMB 31A-31 3 1 3+1 1 1 

CçEMP 11 

2 

2 2 3+1 1 1 

CçEMP 13A-13 2 1 2+1 1 1 

CçEMP 15-17 3 1 3+1 1 0 

CçEMP 19-21 3 1 3+1 1 1 

CçEMP 35 2+1 0 3 1 0 

RMO 61-63 
3 

2 3 4+1 1 1 

RSB 368-372 3 2 4+1 1 1 

RSB 348-452 4+1 0 4+1 1 1 

RMO 24 
3A 

3+1 1 4+1 1 1 

RMO 25-27 3 1 3+1 1 1 

RMB 18A-18 
3B 

3+1 0 3+1 1 1 

RSB 374-376 4 2 5+1 1 1 

RP 20-26 
4 

2 1 2+1 2 x 1 2 

RSB 332-340 2+1 1 3+1 2 x 1 2x1 

CçEMP 27-31 

5 

3 1 4 2 0 

RMP 71-75 3+1 0 3+1 2 2 

RMP 83-87 3+1 0 3+1 2 2 

RMB 13A-13B 3+1 0 3+1 2 2 

RP 40 2 3 4+1 2 2 

RP 48 - 52 2+1 0 2+1 2 2 

RMP 77-81 3 0 3 2 2 

RMP 1-5 
5A 

4+1 1 5+1 2 2 

RMP 7-11 3+1 0 3+1 2 2 

RMP 13-17 4+1 0 4+1 2 2 

RMP 53-57 
6 

3+1 0 3+1 2 2 

RMB 32AB 3 0 3 2 2 

RMB 14A-14B 6A 2 3 4+1 2 2 

RMO 65-69 6B 3+1 0 3+1 2 2 

RIN 87-89 
7 

3+1 0 4 2 2 

RMB 3-5 2+1 1 3+1 2 2 

RIN 34 
8 

2+1 1 3+1 0 1 

RMO 59 2 3 4+1 0 1 

RMP 2-6 

9 

3+1 0 3+1 2 2 

RMP 12-14 3+1 0 3+1 1 1 

RMP 16 3+1 1 4+1 1 0 

RMP 8-10 3+1 0 3+1 1 1 

       
RMB 15 - 3+1 0 3+1 1 1 
RMB 17 - 3 1 3+1 1 1 
RMB 16 - 3 1 3+1 2 2 
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ALÇADOS CONJUNTOS DAS HIPÓTESES DE RECONSTITUIÇÃO

Rua Manuel Bernardes, nos 13-17Rua dos Prazeres, nos 28-36 Rua Manuel Bernardes, nos 29-31 Rua Marcos Portugal, nos 1-17 Rua Marcos Portugal, nos 71-87

Rua Marcos Portugal, nos 2-16 Calçada Engenheiro Miguel Pais, nos 11-21 Calçada Engenheiro Miguel Pais, nos 27-35 Rua do Monte Olivete, nos 59-69

| ANEXOS B6  



EDIFÍCIOS DO TIPO 1
1 FOGO POR PISO 

Tipo de um fogo por piso, com três compartimentos. A sala da frente ocupa a fachada princi-

pal e o quarto e a cozinha dispõem-se lado a lado junto à fachada tardoz. Esta solução 

permite que todos os compartimentos possuam vãos para iluminação e ventilação. É também 

caracterizado por ter, na origem, apenas dois pisos possibilitando a instalação de escadas de 

tiro que nunca chegam a irromper nos compartimentos traseiros. 

Na fachada existem duas portas, uma para o fogo do rés-do-chão e outra para as escadas de 

acesso ao piso superior. Dos três vãos do segundo piso, a janela de sacada está colocada ao 

meio. As restantes janelas são de peitoril. 

Implantação dos casos do Tipo 1

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

?
6,90 metros
8,15 metros
2 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso. A sala do fogo do piso 1 foi subdividida 
em duas.

Rua dos Prazeres, 28-30

01 02 03

ZONAS PRIVADAS
Escadas de acesso ao fogo di piso 2  01

Uma das duas salas da frente do fogo do r/c  02

ZONAS COMUNS
 AMF - Machado e Sousa, 1908 03

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

5698
5,50 metros
8,40 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar. Dois fogos no 
piso 2 que se desenvovlem em frente-trás. Sótão 
pertencente ao piso 3.

Rua dos Prazeres, 7-9

01 02 0403

ZONAS COMUNS
Escadas - vista do piso 1 01

 Escadas - vista do patamar de acesso ao fogo de trás do piso 2 02
Escadas - vista do patamar de acesso ao fogo de trás do piso 2 03

  AMF - Machado e Sousa, 1908 04

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

8228
6,85 metros
10,65 metros
4 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo por 
piso. Integralmente reconvertido em alojamento 
local. 

Rua da Imprensa Nacional, 22-24

01 02 03

0504

ZONAS COMUNS
01 Sacada com base mais curta que o topo
02 Janela de sacada do primeiro andar
03 Estado do edifício antes das obras de reconversão. 
     AML - Obra 8228 - Proc 778-DCEOD-I-1991
04 Plantas do projeto de reconversão em Alojamento Local.
     AML - Obra 8228 - Proc 1301-DMGU-POL-2012
05 Alçados do projeto de reconversão em Alojamento Local. 
     AML - Obra 8228 - Proc 1301-DMGU-POL-2012

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Águas Furtadas CoberturaCobertura Alçado Principal Alçado Principal Piso 1 Piso 2 Cobertura CoberturaÁguas FurtadasPiso 2Piso 1 CoberturaÁguas FurtadasPiso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal
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EDIFÍCIOS DO TIPO 1A
1 FOGO POR PISO 

Subtipo que deriva do Tipo 1. Mantém a mesma distribuição interna em “frente-trás” com sala 

junto à fachada principal e quarto e cozinha a tardoz. As escadas são agora de lances sobre-

postos com corredor paralelo e permitirem um aumento do número de pisos originais sem 

comprometer a organização espacial dos fogos.

As fachadas são regulares e as janelas de peito são todas iguais entre si, sem distinção entre 

as que pertencem aos fogos e as que iluminam as escadas. 

Implantação dos casos do Tipo 1A

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

8014
6,85 metros
9,70 metros
4 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso. Acrescento, em todos os pisos, de dois 
quartos a tardoz  e subdivisão do primeiro em 
dois. Sótão pertencente ao piso 4.

Rua Manuel Bernardes, 29

01 02 03

ZONAS COMUNS
Alçado principal 01

Pormenor da janela de sacada 02
AMF - Machado e Sousa, 1908 03

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Águas Furtadas Piso 3Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6494
6,40 metros
9,70 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso. Acrescento, em todos os pisos, de dois 
quartos a tardoz  e subdivisão do primeiro em 
dois. Sótão pertencente ao piso 3.

Rua Manuel Bernardes, 31

01 02 03 07

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 3Piso 2Piso 1Alçado PrincipalAlçado Principal

04 05 06

ZONAS COMUNS
01 Escadas - vista do piso 1 
02 Escadas - vista do piso 2 para o corredor de 
acesso ao lance seguinte..... 
03 Escadas - vista do piso 2 para o último lance

FOGO DO PISO 3
04 Vista do vestíbulo do 2º módulo para a porta de 
acesso à cozinha (ao fundo) e I.S (à esquerda) 
05 Vista do quarto do 2º módulo para o vestíbulo
06 Vista da sala da frente
07 AMF - Machado e Sousa, 1908 07
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EDIFÍCIOS DO TIPO 2
1 FOGO POR PISO 

Os casos deste tipo são de um fogo por piso com escada lateral de tiro. A distribuição faz-se 

em “frente-tardoz”, mas é introduzido um novo compartimento entre a sala e o quarto. A sala 

mantém-se encostada à fachada principal e o quarto e a cozinha dispõem-se lado a lado. O 

segundo quarto, agora inserido, é interior e tem duas ou três portas que fazem, respetiva-

mente, o acesso à sala, ao quarto de tardoz e à cozinha que é alongada em forma de corre-

dor.

Constam aqui edifícios com dois pisos, onde ao nível do rés-do-chão a entrada é feita direta-

mente pela rua e no piso superior o patamar tem dois acessos ao fogo, para a sala e para a 

cozinha, e edifícios com três pisos onde as escadas de tiro irrompem pela cozinha obrigan-

do-a a adquirir uma nova configuração. 

Implantação dos casos do Tipo 2

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

45749
7,40 metros
12,20 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso reconvertido em habitação unifamiliar, 
com serviços no piso 1, área social no piso 2 e 
áreas privadas nos piso 3 e águas furtadas.

Calçada Eng.o Miguel Pais, 15

01 02 04

ZONAS PRIVADAS
02 Escadas de acesso aos pisos 1, 2 e 3 
03 Logradouro entre o corpo original e o corpo acrescentado

ZONAS COMUNS
02 Pormenor na janela de peito das escadas do piso 1
04 AMF - Machado e Sousa, 1908 

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

19336
5,50 metros
12,40 metros
2 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar. O piso 2  
desenvolve-se em duplexo onde o quarto princi-
pal ocupa metade do piso superior, sendo o 
restante espaço utilizado para sótão comum aos 
dois fogos.

Calçada Eng.o Miguel Pais, 13

01

02 03 04

0605

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

44717
6,55 metros
12,85 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo por 
piso integralmente reconvertido em alojamento 
local. 

Calçada Eng.o Miguel Pais, 11

01 02

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Águas Furtadas Cobertura Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas CoberturaCobertura

Corte A

Alçado Principal Alçado Principal Piso 1 Piso 2 Cobertura CoberturaAlçado Principal Piso 2 CoberturaPiso 3Piso 2Piso 1Alçado Principal

Corte A

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original
Alçado PrincipalAlçado Principal

ZONAS COMUNS
Fachadas dos prédios nº 11 e 13 da 01 

Calçada Engenheiro Miguel Pais..... 
AMF - Machado e Sousa, 1908 02

FOGO DO R/C
01 Vista do teto da sala principal em “saia-e-camisa”
02 Corredor de ligação da sala e da cozinha
03 Escada de acesso ao quarto em duplex do fogo
04 Escada de acesso ao piso 2 e sótão
05 AML - Obra 19336 - Proc - 1396 - OB - 1997
06 AMF - Machado e Sousa, 1908

03

AA

A
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Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

46559
6,25 metros
11,10 metros
2 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar reconvertido 
em habitação unifamiliar.

Calçada Eng.o Miguel Pais, 35

01 02 03

ZONAS COMUNS
Pormenor da janela de sacada do piso 2 01

Pormenor da porta de acesso ao fogo com postigo 02
AML - Obra 46559 - Proc 5202-DMPGU-OB-1991 03

AML - Obra 46559 - Proc 5202-DMPGU-OB-1991 -  projeto não realizado 04
AML - Obra 46559 - Proc 5202-DMPGU-OB-1991 -  projeto não realizado 05

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Escala 1:200
Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

43733
6,80 metros
12,60 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo por 
piso. Reconversão das águas furtadas num fogo 
habitável.

Calçada Eng.o Miguel Pais, 19-21

0201 03 04 08

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Cobertura

Corte A

Alçado Principal Piso 1 Piso 2 Piso 3 Cobertura Águas FurtadasPiso 2Piso 1

Alçado PrincipalCorte A

Alçado Principal

EDIFÍCIOS DO TIPO 2 [continuação]
1 FOGO POR PISO 

Os casos deste tipo são de um fogo por piso com escada lateral de tiro. A distribuição faz-se 

em “frente-tardoz”, mas é introduzido um novo compartimento entre a sala e o quarto. A sala 

mantém-se encostada à fachada principal e o quarto e a cozinha dispõem-se lado a lado. O 

segundo quarto, agora inserido, é interior e tem duas ou três portas que fazem, respetiva-

mente, o acesso à sala, ao quarto de tardoz e à cozinha que é alongada em forma de corre-

dor.

Constam aqui edifícios com dois pisos, onde ao nível do rés-do-chão a entrada é feita direta-

mente pela rua e no piso superior o patamar tem dois acessos ao fogo, para a sala e para a 

cozinha, e edifícios com três pisos onde as escadas de tiro irrompem pela cozinha obrigan-

do-a a adquirir uma nova configuração. 

Implantação dos casos do Tipo 2

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

05 06 07

04

05

FOGO DO PISO 3
01 Sala da frente
02 Corredor de ligação entre o corpo 
     original e o acrescentado
03 Cozinha - inserida no corpo acrescentado
04 Pormenor de uma janela de peito com 
panos em guilhotina

ZONAS COMUNS
05 Escada - vista do piso 1
06 Escada - vista do patamar do fogo do 
     piso 2
07 Escada - vista do patamar do fogo do piso 3
08  AMF - Machado e Sousa, 1908 

A

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 3
1 FOGO POR PISO 

Tipo de um fogo por piso com de três módulos em profundidade. No 1º módulo está a sala 
da frente, no 2º módulo estão dois quartos e no 3º módulo, um quarto e a cozinha. 

As escadas são de tiro junto à empena, com patamar de chegada aos pisos sucessivamente 
mais afastado da fachada, que é regular e fortemente marcada pela presença de janelas de 
sacada ladeadas por janelas de peito. 

Implantação dos casos do Tipo 3

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :
Largura:

Profundidade:
Nº Pisos:

Implantação:
Observações:

1290
7,18 metros
14,80 metros
4 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar. Acrescento 
de dois pisos detetado pela introdução de esca-
das de lances opostos com corrimão opaco ao 
nível do piso 3.

Rua de São Bento, 372

01 02 0703

ZONAS COMUNS
Escada - Vista do piso 1 01

Escada - Vista do piso 3 para os acessos do respetivo fogo 02
Escada - Vista do piso 3 para o lance oposto acrescentado 03

Escada - Vista do piso 3 para o patamar do piso 4 04
Escada - Vista do piso 4 para o lance de acesso às águas furtadas 05

 Escada - Vista do patamar intermédio do lance de acesso às águas furtadas 06

AMF - Machado e Sousa, 1908 07

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

07

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :
Largura:

Profundidade:
Nº Pisos:

Implantação:
Observações:

26359
9,15 metros
13,95 metros
4 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo por piso que 
foi unido ao edifício do lado (nº 59) através das escadas de 
distribuição para os vários fogos. Atualmente o fogo do piso 
2 desenvolve-se em duplex, para baixo. No piso 3 existem 
duas portas, sendo a da direita de acesso ao fogo do 
edifício nº 61-63 e a da esquerda de acesso ao fogo do 
edifício nº 59 que, com a fusão de acessos, passou a ter 
entrada pelo referido caso de estudo. O piso 4 apresenta 
dois fogos, pertencentes apenas ao edifício nº 61-63,  com 
águas furtadas privadas.

Rua do Monte Olivete, 61-63

01 02 03 04 05 06

Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Águas FurtadasAlçado Principal Alçado Principal Piso 1 Piso 2Piso 1 Sobre Loja Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 3Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

ZONAS COMUNS
 Fachada conjunta dos edifícios com escada comum 01

 Pormenor da janela de peitoril do piso 1 02

Escada - vista do piso 1 03
Escada - Vista do patamar do piso 2 que bifurca e distribui para ambos os edifícios 04

 Escada - vista do patamar do piso 3 para o respetivo fogo 05
Escada - Vista do patamar do piso 3 para o último lance de direção oposta 06

  AMF - Machado e Sousa, 1908 07

060504
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EDIFÍCIOS DO TIPO 3A
1 FOGO POR PISO 

No Subtipo 3A as escadas circulam junto à fachada principal, em lances sobrepostos com 

corredor paralelo e duplo acesso aos fogos. Entre os quartos do 2º módulo existe um peque-

no corredor que faz a distribuição pelos vários compartimentos sem necessidade de os 

atravessar. 

Implantação dos casos do Tipo 3A

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

8253
6,40 metros
10,20 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com logradouro 
pertencente ao piso 2. Construção de um sótão 
pertencente ao piso 3 para incorporar mais quartos 
no fogo.

Rua do Monte Olivete, 25

02 03

ZONAS PRIVADAS
Vista da Rua do Monte Olivete para a fachada principal e edifícios anexos 01

Pormenor dos vãos do piso térreo  02
 AMF - Machado e Sousa, 1908 03

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

3418
6,90 metros
12,50 metros
4 + 1 em águas furtadas 
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com recente 
(2006) acrescento de um fogo nas águas furta-
das.

Rua do Monte Olivete, 24

01 02 03 05 0904

06 0807

ZONAS COMUNS
 Porta de acesso às escadas e ao fogo do piso 1 01

Escada - Vista do piso 1 02
Piso 2 - corredor de ligação entre lances sobrepostos 03

Piso 2 - Fim do corredor e patamar de acesso ao lance seguinte 04
Escada - vista do piso 3 para o último lance de escadas 05

FOGO DAS ÁGUAS FURTADAS
Vista do alçado principal - AML - Proc 668-DMGU-EDI-2006 06

 Alçado Posterior - AML - Proc 668-DMGU-EDI-2006 07
Varanda - AML - Proc 668-DMGU-EDI-2006 08

AMF - Machado e Sousa, 1908 09

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Águas Furtadas Cobertura Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas FurtadasÁguas FurtadasPiso 3Piso 2Piso 1 CoberturaPiso 2 Piso 3Piso 1Alçado PrincipalAlçado Principal

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal Corte A

01

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 3B
1 FOGO POR PISO 

No Subtipo 3B as escadas são de lances opostos com patamar intermédio, estão posiciona-

das no 2º módulo, pelo que nunca retiram a possibilidade de iluminação natural aos compar-

timentos dos extremos, e têm, no patamar de chegada, duas portas de acesso aos fogos.   

Implantação dos casos do Tipo 3B

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6521
5,40 metros
11,35 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso. Logradouro pertencente ao fogo do 
piso 2. Foram apenas acrescentados I.S a tardoz

Rua Manuel Bernardes, 18

01 02 03

ZONAS COMUNS
01 Fachada para a Rua de São Bento
02 Pormenor da sacada do piso 4 e da balaustrada
03 Escada - vista do piso 1
04 Acrescento de escadas típicas do séc. XIX 
05 Vista do acesso às águas furtadas
06 Clarabóia

11 AMF - Machado e Sousa, 1908

ZONAS COMUNS
01 Pormenor da porta (com postigo elaborado) de acesso às escadas.
02 Vista do corredor (do piso 1) de acesso às escadas inseridas no 2º módulo

03 AMF - Machado e Sousa, 1908

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

5567
6,90 metros
12,60 metros
5 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo por 
piso. Fachada e vestíbulo de entrada revestidos a 
azulejo. Acrescentos típicos do século XIX, 
nomeadamente a platibanda com balaustrada na 
cobertura e as trapeiras de zinco. 

Rua de São Bento, 374

01

07 08 09 10

02 03 04 05 06 11

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas FurtadasPiso 4 Piso 5 Águas Furtadas Alçado Principal Alçado Principal Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Águas Furtadas

Corte A

Piso 3Piso 2Piso 1

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 4
Fogos Não Comunicantes 

Conjunto de prédios constituídos por dois edifícios distintos de dois pisos, com um fogo por 

piso e que estão unificados por uma fachada comum. 

Na origem tinham duas portas de acesso às escadas de cada uma das frações e duas de 

acesso aos fogos do r/c. No andar superior existem quatro janelas de sacada e duas janelas 

de peito, onde a posição das últimas indica a localização das escadas. 

O Tipo 4 corresponde a uma fase de transição entre edifícios de um e de dois fogos por piso 

com escada comum. Neste caso, os fogos nunca comunicam devido à existência de uma 

parede estrutural que os separa.

Implantação dos casos do Tipo 4

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

5575
11,30 metros
13,00 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício com  fogos não comunicantes. Acesso independente 
a cada fogo de um mesmo patamar, por escadas de tiro 
encostadas às empenas. Devido ao acrescento de pisos as 
escadas desenvolvem-se em direções opostas e sempre 
distintas da direção anterior, formando uma “curva e 
contra-curva”. Como consequência, os fogos dos vários 
pisos apresentam distribuições internas distintas. Identifi-
cam-se acrescentos do séc. XIX, nomeadamente, as trapei-
ras de chapa de zinho e os vãos rasgados sem sacada e com 
guarda à face.

Rua de São Bento, 332-340

01 02 03 04 05

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6350
13,15 metros
11,90 metros
2 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício com  fogos não comunicantes. Acesso 
independente a cada fogo de um mesmo patamar, 
por escadas de tiro. Atualmente existe apenas uma 
destas escadas que, distribui para ambos os 
fogos, economizando espaço. Como consequên-
cia, os fogos do mesmo piso apresentam 
distribuições internas distintas. Nas águas furtadas 
foram integrados mais dois fogos e o edifício é, em 
parte dedicado, a alojamento local.

Rua dos Prazeres, 20-26

01

07 08

02 03 04 05 06 09

Piso 1 Piso 2 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas FurtadasCobertura

Alçado Principal Alçado Principal

Piso 1 Piso 2 Cobertura Águas FurtadasPiso 2Piso 1

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal

06 07

08 09 10 11 12 13

14

ZONAS COMUNS
03 Escadas de tiro
09  AMF - Machado e Sousa, 1908

FOGO DO Nº 26 DO PISO1
01Sala da frente
02 Corredor de acesso à cozinha

FOGO DO Nº 22 DO PISO 1
04 Corredor de distribuição para os vários 
compartimentos

FOGO ESQUERDO DO PISO 2
05 Sala da frente - vista para a fachada 
06 Sala da frente - vista para a cozinha e quarto interior

FOGO DAS ÁGUAS FURTADAS (Open-space)
07 Vista para as escadas de acesso ao fogo do sótão
08 Vista para a kitechenette, I.S (ao meio) e zona de 
dormir (ao fundo)

[Fotografias dos fogos do nº 332]
ZONAS COMUNS
01 Escada - vista do piso 1
02 Escada - vista do piso 2
03 Escada - vista do piso 2 
04 Escada - vista do piso 3
05 Escada - vista do piso 3 

14 AMF - Machado e Sousa, 1908 03

FOGO DO PISO 2        
06 Compartimento por cima das escadas
07 Porta de serviço, possivelmente original

FOGO DO PISO 3
08 Corredor de ligação entre quartos e cozinha
09 Corredor de distribuição dos quartos
10 Cozinha

FOGO DAS ÁGUAS FURTADAS    
11 Cozinha
12 Vista da trapeira para a Rua de São Bento
13 Vista da trapeira para a cobertura
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EDIFÍCIOS DO TIPO 5
2 FOGO POR PISO 

Este tipo, de dois fogos por piso, é o mais abundante no Bairro do Pombal constituindo 
21,6% da amostra e resulta da duplicação do lote estreito e comprido.É representado por 
edifícios com escada de tiro axial e três compartimentos dispostos em linha da fachada princi-
pal para tardoz. 

A ligação entre a sala da frente e a cozinha é feita por um corredor e o acesso às águas furta-
das é feito por umas escadas instaladas na cozinha de cada fogo do último patamar. 

A fachada tem entre três a cinco vãos por piso onde o vão do meio, de peitoril, diz respeito ao 
compartimento por cima das escadas cuja janela é substituída por um pequeno óculo que 
serve para iluminação da própria escada, quando este espaço não existe.

Implantação dos casos do Tipo 5

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :
Largura:

Profundidade:
Nº Pisos:

Implantação:
Observações:

6307
8,80 metros
11,40 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso, pertencente ao conjunto de 
edifícios construídos em série, nos 71-87.

Rua Marcos Portugal, 83-87

01 02 03 04

05

ZONAS COMUNS
01 Escada - vista do piso 1
02 Escada - vista do piso 2

FOGO ESQUERDO DO PISO 1
03 Corredor de ligação entre os vários módulos
04 Quarto interior
05 Logradouro

Processo nº :
Largura:

Profundidade:
Nº Pisos:

Implantação:
Observações:

6309
8,85 metros
9,70 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso e escadas de tiro ao centro da 
fachada. Faz parte do conjunto de edifícios 
construídos em série — nos 71-87 — todos pert-
encentes ao mesmo tipo 5.

Rua Marcos Portugal, 71-75

01

04 05

02 03

ZONAS COMUNS
01 Fogo do piso 1 visto pelo exterior
02 Escada - vista do piso 1
03 Porta de acesso ao fogo esquerdo do piso 1

FOGO ESQUERDO DO PISO 3
04 Escada no interior do fogo, de acesso ao sótão
05 Corredor de ligação entre os vários módulos

ZONAS COMUNS
01 Vista da fachada principal
02 AMF - Machado e Sousa, 1908

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :
Largura:

Profundidade:
Nº Pisos:

Implantação:
Observações:

23680
7,95 metros
11,60 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois fogos 
por piso. Atualmente reconvertido em habitação 
unifamiliar com exceção do fogo do piso 1, nº 27. 

Calçada Eng.º Miguel Pais, 29

01 03

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Águas Furtadas CoberturaCobertura

Alçado Principal Alçado Principal

Corte A

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas FurtadasPiso 3Piso 2Piso 1 CoberturaÁguas FurtadasPiso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal Corte A

A

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 5 [continuação]
2 FOGO POR PISO 

Este tipo, de dois fogos por piso, é o mais abundante no Bairro do Pombal constituindo 

21,6% da amostra e resulta da duplicação do lote estreito e comprido.É representado por 

edifícios com escada de tiro axial e três compartimentos dispostos em linha da fachada princi-

pal para tardoz. 

A ligação entre a sala da frente e a cozinha é feita por um corredor e o acesso às águas furta-

das é feito por umas escadas instaladas na cozinha de cada fogo do último patamar. 

A fachada tem entre três a cinco vãos por piso onde o vão do meio, de peitoril, diz respeito ao 

compartimento por cima das escadas cuja janela é substituída por um pequeno óculo que 

serve para iluminação da própria escada, quando este espaço não existe.

Implantação dos casos do Tipo 5

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6339
8,20 metros
10,50 metros
2 +  1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos com poucas alterações relevantes. Intro-
dução de I.S. a tardoz. 

Rua dos Prazeres, 48

01 02

ZONAS COMUNS
Vista da Fachada principal 01

AMF - Machado e Sousa, 1908 03

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6345
9,90 metros
10,65 metros
3 + 2 em mansarda
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso, cuja disposição interior foi 
alterada de maneira a acomodar as escadas de 
lances opostos com patamar intermédio típicas 
do séc. XIX. Os pisos em mansarda consituem 
um duplex.

Rua dos Prazeres, 40

01 02 03 08

ZONAS COMUNS
01 Escada - vista do piso 1
02 Escada - vista do piso 2
03 Pormenor da guarda de ferro fundido
08  AMF - Machado e Sousa, 1908 

FOGO ESQUERDO DO PISO 2
04 Cozinha - vista para a chaminé 

FOGO DO PISO 4 E 5
05 Escada - integração da escada comum no fogo em duplex
06 Logradouro visto do piso 4

ZONAS COMUNS
Pormenor da porta de entrada no fogo direito do piso 1 01

Pormenor da janela de guilhotina do fogo direito do piso 2 02
Escada - Vista do piso 1 03

Óculo acima da porta de acesso às escadas - vista de dentro para fora 04

AMF - Machado e Sousa, 1908 05

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original
Constituição atual do edifício

Escala 1:200 Escala 1:200
Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6516
8,35 metros
10,95 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois fogos 
por piso. Introdução de um sistema de I.S que 
utiliza as coretes das antigas chaminés da cozinha 
em todos os pisos.

Rua Manuel Bernardes, 13

01 02 03 04 05

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Águas FurtadasPiso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 3Piso 2 CoberturaÁguas FurtadasPiso 2Piso 1

Alçado Principal

Alçado Principal

Alçado Principal

Alçado Principal

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Principal

A

04 05 06
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Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6320
9,20 metros
10,50 metros
4 + sótão
Gaveto
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso reconvertido em alojamento 
local.

Rua Marcos Portugal, 1-5

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6319
7,80 metros
10,00 metros
4 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar, construído em 
série, com dois fogos por piso. Fogos do tercei-
ro piso com sótão privado, reconvertidos em 
alojamento local.

Rua Marcos Portugal, 7-11

07060504030201

01 02 03

EXTERIOR
01 Fachada voltada para a Praça das Flores

ESCADAS
02 Vista do piso 1
03 Vista do piso 3 para o último lance oposto
04 Vista do piso 3 para o último lance e respetivo vão
05  pormenor do acesso ao último lance

FOTOGRAFIAS ANTIGAS
AML - Obra 6320 - Proc 99-DCEOD-R-1993 06

  AMF - Machado e Sousa, 1908 07
ZONAS COMUNS

Escadas - vista do piso 3 voltado para a fachada principal 01

FOGO DO PISO 4
 sala, cozinha à direita e I.S à esquerda  02

 Sótão do fogo direito do piso 4 - vista do quarto 03

EDIFÍCIOS DO TIPO 5A
2 FOGOS POR PISO 

Deriva do Tipo 5, mantém a mesma distribuição interna linear, com três módulos da fachada 

principal para tardoz, mas apresenta um tipo de escadas que resulta do aumento do número 

de pisos originais – escadas de lances opostos e sobrepostos – e da impossibilidade de as 

prolongar indefinidamente para tardoz.

Implantação dos casos do Tipo 5A

Escala 1:3000

Piso 1 Piso 2

Piso 3 Piso 4 Cobertura

Alçado Principal

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Alçado Principal

Alçado Lateral EsquerdoPiso 4 Águas Furtadas Cobertura

Piso 1Cave Piso 2 Piso 3 Alçado Principal

Alçado Lateral EsquerdoPiso 4 Águas Furtadas Cobertura

Piso 1Corte A Piso 2

Piso 3 Piso 4 Cobertura

Alçado Principal

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 6
2 FOGOS POR PISO 

Os casos do Tipo 6 têm compartimentação interna em frente-tardoz. Correspondem a uma 

duplicação do Tipo 1 logo cada fogo tem uma sala para a frente, quarto e cozinha para trás.

Relativamente à fachada, é também composta por cinco vãos por piso em que as centrais 

fazem a iluminação das escadas.

 

Implantação dos casos do Tipo 6

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6311
11,85 metros
9,40 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso. Acrescento de I.S a tardoz, e 
aumento da dimensão do sótão.

Rua Marcos Portugal, 55

01 02 03 04 05

ZONAS COMUNS
Escada - vista do piso 1 01
Escada - vista do piso 2 02

Escada - vista do piso 2 no fim do corredor de ligaçao entre lances 03
Escada - vista do piso 3 para a porta do fogo esquerdo 04

AMF - Arnaldo Madureira, 1970 05

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Corte A

Piso 3 Águas Furtadas Piso 3 Águas Furtadas

Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

8012
10,20 metros
8,85 metros
3
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso. Atualmente regista-se um 
aumento da área dos fogos do piso 1, que 
preenchem o logradouro na totalidade, e subdi-
visão, nos restantes pisos, do quarto a tardoz 
para integrar a I.S.

Rua Manuel Bernardes, 32

01 02 03 04 05

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 3Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

ZONAS COMUNS
Escada - vista do piso 1 01
 Escada - vista do piso 2 02

Escada - vista do piso 2, do fim do corredor 03
Escada - vista do piso 2 para o último lance 04

07 AMF - Machado e Sousa, 1908 05

A
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EDIFÍCIOS DO TIPO 6A e 6B
2 FOGOS POR PISO 

O Subtipo 6A é representado por apenas um caso de estudo e apresenta escadas de tiro que, 

com o aumento de pisos, passam a ser de lances sobrepostos com corredor paralelo, tornan-

do-se iguais às do Tipo 6. — RUA MANUEL BERNARDES, 14

No Subtipo 6B, as escadas de lances opostos permitem vencer três pisos sem invadir os 

compartimentos traseiros dos fogos. —  RUA DO MONTE OLIVETE, 67

Implantação dos casos do Tipo 6A e 6B

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6233
9,70 metros
9,60 metros
4 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso que, com o aumento de pisos, 
teve a sua escada transformada em lances 
sobrepostos. Subdivisão do quarto tardoz, de 
cada fogo, e acrescento de um módulo na zona 
do logradouro. 

Rua Manuel Bernardes, 14

01

06 07 08

0302 04 05

ZONAS COMUNS
Pormenor das portas do edifício 01

Escada - vista do piso 1 02
 Escada - vista do piso 2 03

AMF - Machado e Sousa, 1908 08

FOGO DIREITO DO PISO 1
 Cozinha a tardoz 04

Quarto a tardoz sem iluminação natural 05

FOGO ESQUERDO DO PISO 3
Sala da frente 06

 Quarto a tardoz sem iluminação natural 07

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Escala 1:200
Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3

Piso 4 Águas Furtadas Piso 2Piso 1Alçado PrincipalAlçado Principal

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

32943
10,60 metros
8,60 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso. Não tem iluminação dos compar-
timentos tardoz por estar encostado a um outro 
edifício, pelo que a ventilação dos fogos se faz 
apenas através da fachada principal.

Rua do Monte Olivete, 67

01 02 03 08

Constituição atual do edifício
Escala 1:200

Águas Furtadas Cobertura

Piso 1 Piso 2 Piso 3

CoberturaÁguas Furtadas

Piso 3Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

ZONAS COMUNS
01 Fachada principal
02 Pormenor da porta de acesso às escadas
03 Escada - vista do piso 1
04 Corredor de ligação entes lances consecutivos
05 Escada - vista do piso 2

FOGO DIREITO DO PISO 2
06 Sala da frente
07 Quarto interior
08 Cozinha tardoz

0504 06 07
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EDIFÍCIOS DO TIPO 7
2 FOGOS POR PISO 

O Tipo 7 corresponde à duplicação dos fogos do Tipo 3 e apresenta-se como o mais com-

plexo ao nível da distribuição interna. Ainda assim, apresenta os três módulos de distribuição 

já estudados noutros tipos e as escadas são de lances sobreposto com corredor paralelo.

Implantação dos casos do Tipo 7

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

37663
13,20 metros
12,30 metros
3 + 1 em águas furtadas
Gaveto
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso. O fogo direito do piso 2  tem dois 
acessos - um pelas escadas principais e outro 
pela fachada lateral. Atualmente verifica-se um 
acrescento de I.S a tardoz.

Rua Manuel Bernardes, 87

01

09 10 11 12

02 03 04 05 06 07 08 13

ZONAS COMUNS
01 Escada - vista piso 1
02 Escada - vista piso 2
03 Escada - vista piso 3
04 Escada - vista piso 3

13 AMF - Machado e Sousa, 1908

FOGO DIREITO DO PISO 2
05 Entrada lateral do piso térreo
06 Vista do acesso ao piso 2

FOGO ESQUERDO DO PISO 2
07 Pormenor das portadas com postigo
08 Sala da frente

FOGO DIREITO DO PISO 3
09 Cozinha 

FOGO ESQUERDO DO PISO 3
10 Cozinha
11 Pormenor da estrutura de 
madeira de uma parede frontal

FOGO ESQUERDO DO PISO 4
12 Pia de despejos pelo exterior

ZONAS COMUNS
01 Escada - vista piso 1
02 Corredor dos fogos do piso 2
03 Escada - vista piso 2
04 Escada - vista piso 2
05 Escada - vista piso 3

11 AMF - Machado e Sousa, 1908

FOGO ESQUERDO DO PISO 3
06 Sala tardoz com marquise

FOGO ESQUERDO DO PISO 2
07 Vestíbulo de entrada no fogo
08 Cozinha e sala a tardoz
09 Marquise tardoz

FOGO DIREITO DO PISO 4
10 Sala e kitechenette a tardoz

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 3 Águas FurtadasPiso 2Piso 1

Alçado Lateral DireitoAlçado PrincipalAlçado Lateral DireitoAlçado Principal

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6523
12,30 metros
11,20 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com dois 
fogos por piso, totalmente reconvertido em 
alojamento local.

Rua Manuel Bernardes, 3

01

08 09 10

02 03 04 05 06 07 11

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 2Piso 1Alçado PrincipalAlçado Principal 20 | ANEXOS B



EDIFÍCIOS DO TIPO 8
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

Tipo representado por edifícios que seriam na origem de habitação unifamiliar e foram posteri-

ormente transformados em habitação multifamiliar. Ambos os casos tinham loja no piso térreo 

e quartos no/s piso/s superiores.

Implantação dos casos do Tipo 8

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6322
6,90 metros
13,80 metros
3 + 1 em águas furtadas
Gaveto
Edifício de habitação unifamiliar convertido em 
habitação plurifamiliar. Recolocação das esca-
das de lances opostos junto à empena esquer-
da.

Rua da Imprensa Nacional, 34

01

06 07

02 03 04 05

ZONAS COMUNS
01 Vista das duas fachadas
02 Escada - vista piso 1
03 Escada - vista piso 2
04 Escada - vista de um patamar intermédio

FOGO DO PISO 2
05 Cozinha

FOGO DO PISO 3
06 Pormenor da portada com postigo

FOGO DAS ÁGUAS FURTADAS
07 Comartimento junto à fachada principal

ZONAS COMUNS
 Fachada conjunta 01

 Escada - Vista do piso 1 02
 Escada - vista da sobre loja 03

 Escada - vista piso 2 04
 Escada - vista piso 2 05

AMF - Machado e Sousa, 1908 07

FOGO DO PISO 2
06 vista da sala, kitechenette e I.S (ao fundo) 06

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Cave Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 4 Águas FurtadasPiso 2 Águas FurtadasPiso 1

Alçado Lateral DireitoAlçado Principal Alçado Lateral DireitoAlçado Principal

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6523
4,05 metros
10,80 metros
3 + 1 em águas furtadas
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação unifamiliar convertido em 
habitação plurifamiliar. O fogo que correspondia 
ao piso 1 passou a ser a sobre loja, pelo que as 
janelas do piso 3 dizem respeito ao atual 1º 
andar. 

Rua do Monte Olivete, 59

01 02 03 04 05 06 07

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Piso 1 Sobre Loja Piso 2 Piso 3 Piso 2Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal
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04 05

EDIFÍCIOS DO TIPO 9
EDIFÍCIOS CUJO MÉTODO CONSTRUTIVO FOI CRITÉRIO BASE

O conjunto de edifícios construídos em série na Rua Marcos Portugal apresenta característi-

cas especiais devidas ao método construtivo utilizado, pelo que foram classificados utilizando 

estes métodos como critério-base, uma vez que é deles que deriva a organização espacial 

dos fogos.

São definidos pela sua estrutura em abóbadas de berço abatido com eixo perpendicular à 

fachada principal, permitindo vencer pés-direitos maiores. As forças são descarregadas em 

paredes de alvenaria bastante grossas, que fazem a divisão interna dos espaços e que, condi-

cionadas pela existência das abóbadas, se dispõe em cruz ou numa grelha regular.

As escadas são de lances opostos com patamar intermédio. Cada lance é coberto por uma 

abóbada de berço e cada patamar por duas abóbadas de arestas.

Implantação dos casos do Tipo 9

Escala 1:3000

Rua de 
São Bento

Rua dos 
Prazeres

Rua Manuel
Bernardes

Rua Marcos
Portugal

Rua do
Monte Olivete

Calçada Eng.o

Miguel Pais
Rua da

Imprensa Nacional

N

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6299
11,50 metros
9,95 metros
4 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar com um fogo 
por piso. Os fogos dos pisos 1 e 2 foram conver-
tidos num duplex, e os restantes num triplex.

Rua Marcos Portugal, 16

01 02

ZONAS COMUNS
Alçado lateral esquerdo 01

 AMF - Machado e Sousa, 1908 02
Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6301
13,10 metros
10,00 metros
3 + sótão
Retangular, frente para a rua
Edifício de habitação plurifamiliar. Pertencente 
ao conjunto de edifícios construídos em série 
(com os nos 2-16). Acrescento de compartimen-
tos no logradouro do piso 1.

Rua Marcos Portugal, 12

01 02 0603

ZONAS COMUNS
01 Abóbadas das escadas - vista do piso 1
02 Escadas - vista do piso 2 
03 Escadas - vista do patamar intermédio

06 AMF - Machado e Sousa, 1908 

FOGO DO PISO 1
04 Sala da frente 
05 Quarto tardoz 

FOGO DO PISO 2
Compartimento junto à fachada principal 01

Vista das janelas de sacada para a Rua Marcos Portugal 02

ZONAS COMUNS
 AMF - Machado e Sousa, 1908 - Alçado tardoz 03

 AMF - Machado e Sousa, 1908 04

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Processo nº :

Largura:

Profundidade:

Nº Pisos:

Implantação:

Observações:

6302
18,30 metros
10,00 metros
3 + 1 em águas furtadas
Gaveto
Edifício de habitação plurifamiliar com dois fogos 
por piso. Integração de mais dois fogos nas águas 
furtadas, dificilmente detetados pelo exterior.

Rua Marcos Portugal, 4

01 02 03 04

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Águas Furtadas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4

Águas Furtadas Cobertura

CoberturaÁguas FurtadasAlçado Principal Alçado Principal Águas Furtadas

Piso 1 Piso 2 Piso 3

Cobertura

CoberturaÁguas Furtadas

Piso 2 Piso 3Piso 1

Águas Furtadas

Piso 2 Piso 3Piso 1

Alçado PrincipalAlçado Principal

Constituição atual do edifício
Escala 1:200 Escala 1:200

Hipótese de reconstituição do edifício original

Alçado PrincipalAlçado Lateral EsquerdoAlçado Lateral Esquerdos Alçado Principal
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