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Resumo  

Poucas são as publicações que, até hoje se debruçaram sobre a temática da habitação corrente 

do Antigo Regime, construída sem a sistematização do modelo pombalino. A investigação desta 

tipologia arquitectónica, continua a transparecer a necessidade de reflexão e documentação. Com o 

intuito de contribuir para o conhecimento do edificado desta origem, o presente estudo propõe-se a 

examinar vários exemplares desta tipologia habitacional.  

A aplicação de critérios define o carácter plurifamiliar, que atribui aos edifícios mais do que um 

fogo por piso, e de definição de uma zona de estudo, que concentra o universo de casos nas actuais 

zonas do Rato, Estrela e Campo de Ourique, parte noroeste da zona limítrofe entre a realidade urbana 

e rural na Lisboa do século XVIII.  

A análise baseia-se na compreensão externa e interna de exemplares selecionados. A análise 

é primeiramente abordada ao nível elementar das componentes características destas habitações e 

posteriormente ao nível da compreensão tipológica, que pretende definir relações de semelhança entre 

os casos estudados. Os resultados da análise comparativa, organiza a amostra estudada em três tipos 

que refletem diferentes princípios construtivos quanto ao número de fogos por piso e às soluções de 

distribuição interna.  

No seguimento dos conhecimentos obtidos através da análise, é abordada a temática da 

reabilitação. As intervenções são catalogadas e apreciadas com o intuito de estabelecer guias para 

desenvolvimentos futuros em caso de intervenção nestas habitações, em particular, e noutras que 

partilham os mesmos princípios construtivos.  

 

Palavras Chave: Antigo Regime, Periferia, Lisboa, séc. XVIII, Habitação Corrente, Habitação 

Plurifamiliar 

 

 

  



 
 

 

 

Abstract 

To this day, few are the publications that reflect upon the theme of common housing, built during 

the Ancien Régime without the systematic approach of the Pombalino model. The research related to 

this architectonic type of building is still lacking and in need of documentation. With the goal of 

contributing to the knowledge base of this building type, this study pretends to examine several 

testimonies of this type of housing, which has reached our time supporting various layers of 

interventions. 

Given the impossibility of including all the existing residential typologies, the study focuses on 

certain criteria: multifamily buildings, with two or more housing unit per floor; and spatial location, 

concentrating the universe of study in the northwest zone of Lisbon, which was part of the limit between 

the rural and urban realities in the 18th century.  

The analysis is based in the internal and external comprehension of case studies. The results 

are exposed initially at an elemental level of characteristic components and will allow the establishment 

of housing types though the clarification of similarities and differences between the selected buildings. 

The results illustrate three types which reflect different construction principles according to the number 

of housing units per floor and the internal distribution used in each unit. 

Following the information obtained from the comparative analysis, the theme of rehabilitation is 

approached. The interventions are then listed and appreciated with the goal of establishing guides for 

future developments on these case studies or on other buildings that share the same construction 

principles.  

 

Keywords: Ancien Régime, Borders, Lisbon, 18th Century, Common housing, Multifamily Housing  
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Notas prévias 

1. Todas as imagens e desenhos cuja fonte não se encontra indicada são de autoria própria. 

2. Para efeitos de compreensão dos edifícios e das suas representações, considera-se o piso 

térreo como primeiro piso.    

3. A presente dissertação foi redigida segundo o antigo acordo ortográfico. 
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1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   Introdução 
Definição dos motivos e objectivos que levaram à realização do presente estudo. 

Esclarecimento do objecto, universo de estudo e metodologia aplicada. 
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1.1 Motivações 

Os motivos que levam à concretização da presente dissertação são o interesse da aluna pela 

investigação histórica enquanto mecanismo de esclarecimento e a proposta do Professor João Vieira 

Caldas de integrar o seu informal estudo sobre o tema da habitação do Antigo Regime. A falta de 

documentação sobre o tópico da habitação corrente manifesta-se como uma lacuna na história da 

arquitectura. O domínio da habitação não-pombalina de setecentos continua a suportar diminutas 

reflexões sobre a sua morfologia e evolução. Este factor acaba por contribuir para a alheação da 

sociedade quanto a este testemunho histórico da arquitectura pré-pombalina e resulta por vezes em 

intervenções pouco cuidadas.  

 

 

1.2 Objectivos e objecto  

O objectivo da presente dissertação funda-se no processo de investigação histórica feita sobre 

o património de elevada raridade que constituiu o objeto em estudo. O objecto materializa-se no edifício 

de habitação corrente e multifamiliar do século XVIII ou anterior, construído na periferia de Lisboa sem 

a sistematização do modelo pombalino.  

A aquisição de saber nesta área pretende contribuir para a consolidação do conhecimento que 

se dedica a esta tipologia. O edificado em discussão chega aos dias de hoje altamente intervencionado 

após vastos anos de utilização, mas constituiu um testemunho raro dos modos de habitar do século 

XVIII que é essencial proteger e documentar. A derradeira finalidade do entendimento destes edifícios 

a um nível detalhado é elucidar acções futuras nas zonas históricas, sejam elas ao nível urbano ou 

domiciliário.  

A compreensão aprofundada do modelo habitacional pré-pombalino na vertente plurifamiliar 

prova-se também fundamental quando se percebe que a bibliografia sobre o tema é diminuta, 

especialmente quando comparada à do modelo que lhe sucede.  

Como objectivos específicos estabelecem-se a percepção da habitação plurifamiliar no 

contexto de limite entre a realidade urbana e rural; a compreensão da evolução deste modelo, em 

particular ao nível dos acessos e da distribuição interna; e definir um padrão de intervenções feitas ao 

longo dos anos que reflita as modificações e que guie futuras operações.  
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1.3 Definição do Universo de Estudo   

Os casos de estudo são edifícios com mais do que um fogo por piso, o conceito de fogo passa 

pela delimitação física entre unidades habitacionais que terá sido implementada desde a concepção e 

que lhe confere o cariz multifamiliar.    

A localização dos casos corresponde a uma sequência de arruamentos nas freguesias de 

Campo de Ourique e Estrela. Esta zona constituía no século XVIII parte da periferia da cidade. A 

selecção de exemplares resulta em duas zonas: uma com centro geográfico na Igreja de Santa Isabel; 

e outra, posicionada a sudoeste da primeira, entre o Jardim da Estrela e a Tapada das Necessidades.    

 

1.4 Metodologia  

O processo de selecção dos elementos que integram o grupo de objecto de estudo partiu da 

observação exterior com o intuito de identificar elementos que revelassem os princípios construtivos 

utilizados. O que denuncia este modelo, quando observado do exterior, é a quantidade de vãos que 

possui no piso de entrada, já que os fogos do piso de entrada terão comunicação independente para a 

rua, não partilhando o acesso feito aos fogos superiores.      

O método de trabalho utilizado foi, primeiramente, de recolha de informação e a consecutiva 

análise da mesma. A reflexão é primeiramente realizada caso a caso e posteriormente comparando os 

casos.    

Para efeitos de recolha de informação, o primeiro passo foi o levantamento fotográfico, e por 

vezes métrico, no local bem como a consulta de toda a documentação disponível nos vários núcleos 

do arquivo da CML. A recolha possibilitou apurar a natureza dos edifícios e perceber a sua viabilidade 

enquanto objecto a estudar.   

Sendo os critérios que garantem a viabilidade de estudo: 

- A correspondência tipológica, o edifício deverá revelar um cariz multifamiliar inacto;  

- O enquadramento no período em estudo ou a correspondência dos princípios construtivos 

aos aplicados no período; 

- A perceptibilidade da informação disponível, casos onde a integridade do edifício original já 

se encontrava comprometida, devido a múltiplas alterações não documentadas, foram descartados.    

Através da análise foi possível discernir as características unificadoras e confirmar a génese 

tipológica pré-pombalina que visa alcançar o patamar da reconstituição abstracta do património. Para 

o alcançar foi necessário distinguir e assinalar as consecutivas intervenções e as suas épocas. Feita 

esta distinção, é possível tirar conclusões sobre o que valoriza ou não o edifício e com isto estabelecer 

guias para futuras intervenções de reabilitação.     
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1.5 Estrutura 

O estudo apresenta-se dividido em três capítulos principais: o Enquadramento, a Análise e a 

Reabilitação.  

O capítulo cujo propósito é o enquadramento do tema encontra-se dividido em duas partes 

essenciais: o enquadramento teórico e o enquadramento histórico. O enquadramento histórico inicia-

se no contexto urbano, aprofunda a zona de estudo e termina no contexto habitacional. Esta divisão 

pretende fazer uma aproximação ao tema partindo do panorama geral da cidade, passando pela 

justificação da escolha da zona de estudo em causa e concluindo numa breve análise da evolução 

tipológica.  

No segundo capítulo é feito o enquadramento dos casos de estudo e a sua categorização 

quanto aos elementos compositivos. Em seguida, são definidos princípios orientadores que 

estabelecem as bases da associação tipológica. Posteriormente é realizada a caracterização caso a 

caso já em contexto dos tipos.  

A terceira parte, surge no seguimento da abordagem das intervenções e do processo de 

reconstituição, que permite estabelecer as modificações dos edifícios ao longo dos anos, concerne a 

reabilitação. Tendo por base o historial de intervenções e a observação em campo, a finalidade deste 

capítulo é a apreciação das modificações feitas no passado e o esclarecimento de possibilidades para 

intervenções futuras.  
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2. Enquadramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02   Enquadramento 
O enquadramento encontra-se dividido ao nível teórico e histórico. O primeiro 

constitui o estado da arte e o segundo introduz o tema ao nível urbano, 

habitacional e da zona em estudo.  
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2.1 Estado da Arte 

 

As publicações e estudos feitos na área da habitação corrente em Lisboa começam a surgir 

somente no século XX. Não existia até então publicações que documentassem ou analisassem este 

género de património. Mesmo no que respeita ao modelo pombalino, cuja empregabilidade é 

sobejamente conhecida, a sua valorização e análise só se manifesta na década de 50, com a obra de 

José-Augusto França, Lisboa Pombalina e o Iluminismo. Nesta obra, o autor reconhece a importância 

do tema da habitação corrente enquanto parte fundamental da reconstrução da cidade. O 

enquadramento socio-cultural e arquitectónico de Lisboa antes do terramoto é seguido do relato sobre 

as consequências da catástrofe e a consecutiva construção da nova cidade. É na descrição do 

processo de urbanização da cidade que França atenta o papel da construção habitacional no processo 

de reconstrução, apontando as principais características e variações da mesma.  

Desde então surgiram diversos contributos, já nos anos 90, que se ocupam do estudo da 

habitação corrente anterior à sistematização pombalina. Do ponto de vista da investigação tipológica 

da habitação corrente numa zona espacial concreta, a obra de Hélder Carita, Bairro Alto: tipologias e 

modos arquitectónicos, publicada em 1990 é a primeira a abordar o assunto. Carita analisa a zona 

desde a sua formação até ao século XX, aprofundando o processo de urbanização, num bairro formado 

durante o Antigo Regime para responder às necessidades de uma cidade que crescia a ritmo acelerado. 

Aqui pode encontrar-se uma descrição do processo de desenvolvimento e da relação que o bairro 

mantem com a cidade ao longo dos tempos. Carita enumera as diferentes tipologias construtivas 

presente, não se limitando à habitação corrente, mas ainda assim reconhecendo o seu valor. Nesse 

sentido o autor analisa os edifícios destinados à habitação, descrevendo-os e agrupando as suas 

características em tipologias. Pela inovação das conclusões apresentadas, esta é uma publicação 

acabou por se tornar numa referência para os estudiosos que se seguiram no ramo da habitação 

corrente.  

Como é o caso de Aguiar, Appleton e Cabrita, baseando-se na teoria explorada por Carita sobre 

o Bairro Alto, vêm publicar o seu contributo para a investigação com o Manual de apoio à reabilitação 

dos edifícios do Bairro Alto (1992). Esta obra aborda a mesma unidade espacial da cidade e, à 

semelhança do que acontece na obra de Carita, os autores discorrem a origem e evolução do bairro 

bem como a sua análise arquitectónica. A habitação corrente é um dos temas abordados e são 

definidas em três famílias de distintas características. Tal como Carita havia referido, os autores 

comprovam a teoria da tipologia do lote estreito e da casa quadrada, como maior afinidade ao mundo 

rural, acrescentando a estes tipos o da casa dupla que seria a junção dos dois modelos anteriores. A 

sua maior contribuição é a ênfase colocada nas patologias degradantes mais comuns e nos métodos 

de reabilitação a aplicar. O facto de associar a análise do edificado às acções de requalificação é um 

dos maiores contributos desta obra. 

Em 1995, é publicado o livro Prédios e Vilas de Lisboa, Irene Buarque e Nuno Teotónio Pereira 

vêm deste modo adicionar a perspectiva de contexto geral ao tema. Esta é uma obra onde os edifícios 

de habitação da cidade são catalogados segundo a sua época construtiva e classe social a que se 
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destinavam. Apesar da vastidão de casos ilustrados, a análise aqui exposta é feita sob um olhar 

unicamente exterior, o que permite apenas uma leitura formal do conteúdo apresentado.  

Já no século XXI, abordando especificamente a temática da habitação corrente surgem 

dissertações académicas e artigos de Maria Helena Barreiros e de João Vieira Caldas. Maria Helena 

Barreiros publica em 2010 uma relevante intervenção sobre a evolução do prédio de rendimento. No 

capítulo Prédios de rendimento entre o Joanino e o Tardopombalino, inserido na publicação Património 

Arquitectónico – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trata-se de um estudo inovador de análise de 

casos e da sua interpretação. Os casos estudados enquadram-se entre o primeiro quartel do século 

XVIII e a primeira década do século XIX abrangendo, a habitação corrente anterior ao terramoto até à 

aproximação do modelo pombalino.     

Quanto às dissertações já desenvolvidas neste ramo de investigação segundo a orientação do 

Professor João Vieira Caldas (Instituto Superior Técnico) surgem as importantes participações de Ana 

Rita Gonçalves (2011), Joana Matoso (2013), Ana Rosado (2013) e Maria Rocha Pinto (2013).  

Ana Rita Gonçalves é autora da investigação pioneira, feita em contexto académico intitulada 

Habitação Plurifamiliar “Não-Pombalina”: Casos de estudo em Lisboa entre os séculos XVII e XIX. 

Trata-se da única investigação, que à semelhança da presente, examina a habitação corrente não-

pombalina sem se balizar numa zona concreta da cidade, mas sim na análise de casos selecionados. 

Os 13 exemplares escolhidos localizam-se nos bairros da Graça, Santa Bárbara e de São Bento e o 

critério imposto pela autora para definição de grupos tipológicos fundamentam-se nos tipos de acessos 

verticais e número de fogos por piso.  

Já em 2013, surge a investigação de Joana Matoso, A habitação corrente da época pré-

industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Madragoa, que se apresenta como a primeira a restringir o 

estudo de casos a um bairro da cidade. Os resultados são discriminados em 5 tipos de habitação 

obtidos pelas diferenças reconhecidas na implantação, na distribuição interna dos fogos e no número 

de fogos por piso.   

A dissertação de Ana Rosado (2013), A habitação característica do Antigo Regime na encosta 

de Santana: Tipologias e Modos de Habitar, avalia a morfologia e os casos inseridos na zona 

compreendida entre a Baixa Pombalina, a Avenida da Liberdade e a Avenida Almirante Reis. À 

semelhança do que acontece com a anterior, os seus resultados categorizam as habitações em 5 tipos 

obtidos pelo cruzamento de dois princípios – tipo de acessos verticais por lote e organização interior 

dos fogos.  

No caso de Maria Rocha Pinto (2013), A habitação corrente de época pré-industrial em Lisboa: 

o caso do Bairro da Bica, a tipificação dos 30 casos de estudo é feita atendendo primeiramente ao 

número de fogos por piso e em seguida considerando a organização interna dos fogos, que a autora 

organiza em 3 opções – linear, em “T” e “em cruz”. Note-se que este segundo parâmetro, sendo 

claramente condicionado pela largura do lote, implica que as características de implantação estejam 

implicitamente consideradas, levando a que, para efeitos de definição tipológica, esta característica 

seja utilizada como um critério complementar. Em último lugar foi também considerada a natureza das 
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escadas, ordenadas em 4 conjuntos – de “tiro”, em “L”, de lanços sobrepostos e de lanços opostos. A 

conjugação destes 3 critérios principais dá à autora uma listagem de 5 tipos no total, sendo dois destes 

divididos em 3 sub-tipos.  

No que concerne a habitação corrente pré-pombalina, nenhuma outra zona foi estudada tão 

extensivamente quanto o Bairro Alto, este facto talvez se deva à sua génese de caris planeado que 

representou, no século XVI, uma inovação na evolução da cidade. Quanto à categorização de casos 

de estudo, revela-se sempre mais proveitosa quando o estudo da habitação é ancorado 

geograficamente a uma zona delimitada. Veja-se os trabalhos desenvolvidos por Ana Rosado, Joana 

Matoso e Maria Rocha Pinto, cujo estudo de um Bairro permitiu o apuramento de 5 tipologias (no caso 

da encosta de Santana, do Bairro da Madragoa e do Bairro da Bica, respectivamente).    

Seguindo a linha de investigação informal que o professor João Vieira Caldas tem vindo a 

desenvolver, com a colaboração de Ana Rosado e Maria Rocha Pinto, é publicado o artigo O prédio de 

rendimento Joanino, integrado nos Cadernos de Arquivo Municipal, 2.ª série, nº 1, 2014. A publicação 

deste artigo pretende desenvolver o entendimento sobre o prédio de habitação multifamiliar corrente 

setecentista que, apesar de não corresponder ao prédio pombalino, contribuiu para a sua formação. 

Uma vez que a amostra de casos se restringe à habitação dita de rendimento e possuidora de mais do 

que um fogo por piso, as tipologias identificadas dizem respeito ao prédio de rendimento comum, ao 

prédio “em banda” e ao prédio de rendimento joanino mais nobre, tendo todos a finalidade de aluguer 

desde a sua origem. Esta distinção é feita com base nas características dos edifícios que se inserem 

num contexto de maior ou menor densidade urbana – no caso do prédio de rendimento comum e do 

prédio “em banda” – e também pelo contexto social – no caso do prédio de rendimento destinado a 

classes sociais mais elevadas.   

Do ponto de vista da reabilitação do património desta natureza, há que destacar o livro de João 

Appleton - Reabilitação de Edifícios Antigos: Patologias e Tecnologias de Intervenção. Esta obra revela-

se como um guia imprescindível no campo da intervenção em edifícios antigos. É de notar que a 

definição aqui feita para edifícios antigos engloba as construções anteriores à introdução do betão 

armado. O autor aborda em primeiro lugar a caracterização dos elementos construtivos, seguida das 

anomalias encontradas frequentemente e posteriormente os critérios a considerar no caso de 

intervenção.  

No âmbito das intervenções de reabilitação, cujo uso se encontra perfeitamente justificado uma 

vez que se tratam de edifícios que já ultrapassaram há muito o seu prazo de vida útil, são ainda 

complementares as Cartas e Convenções Internacionais relativas à conservação e restauro do 

património arquitectónico que já se encontram hoje traduzidas.  

Todas estas publicações constituem importantes contributos para o estudo da habitação 

corrente, porém, até à data, nenhuma se propõe estudar a habitação multifamiliar corrente localizada 

nas zonas limítrofes da cidade de Lisboa durante os séculos XVII e XVIII, razão que permite 

fundamentar o presente estudo. 
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2.2 O contexto urbano: da cerca fernandina ao pós-terramoto  

 

Figura 1| Planta de Lisboa em 1650 por João Nuno Tinoco 

Fonte: AML 

 

Para efeitos de contextualização histórica, o acontecimento a observar primeiramente na 

evolução da cidade de Lisboa é a expansão do tecido urbano para lá da “barreira da cerca (fernandina) 

sob a pressão de um significativo aumento de população”.1 A construção de uma segunda cerca 

justifica-se pelo elevado desenvolvimento registado em Lisboa durante a segunda metade do século 

XIII e a primeira do século XIV2. É D. Fernando I (1345-1383) que toma as medidas oficiais “por 

questões de ordem administrativa e militar (…) envolvendo mais a realidade do aglomerado, numa 

extensão de 101 hectares”3 (figura 2.1). A construção da Cerca Nova, como ficou conhecida por 

suceder a Cerca Moura, tem lugar entre os anos de 1373 e 1375. 

O crescimento orgânico da cidade durante o século XV fica a dever-se em grande parte à 

expansão marítima portuguesa. Sobre a expansão da cidade durante este período José-Augusto 

França escreve: “O século XV e a primeira metade do século XVI – o período da expansão portuguesa 

                                                           
1 MOITA, Irisalva, O Livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1994, p. 141. 
2 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, 2.ª edição Lisboa: Bertrand Editora, Junho 1989, 
p.18. 
3 PONTE, Teresa Nunes da, (coord.), Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa, Lisboa: Associação 
Arquitectos Portugueses 1987, p.16.   
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além-mar – viram a cidade desdobrar-se para abrigar os novos habitantes que os negócios, a 

construção naval, os arrolamentos na frota ou a sede e o interesse das aventuras atraíam”4.  

As ruas estreitas e sinuosas com lotes de reduzidas dimensões continuam a marcar a cidade 

que se expande espontaneamente pelas zonas baixas para o lado poente, revelando uma ocupação 

mais lenta para norte e para nascente. O desmedido crescimento que se faz sentir resulta no 

levantamento da proibição de edificação fora da Nova Cerca, o centro da urbanidade desloca-se assim 

para as zonas entre o Rossio e o Terreiro do Paço criando também uma forte ligação à zona que hoje 

se conhece como Cais do Sodré. A cidade de então tinha como subúrbios as zonas da Madre de Deus, 

Calvário, Belém e Jerónimos5 onde se tinham construído conventos e casas nobres. De notar que até 

então seria este o método de expansão feito nas áreas suburbanas6. Uma realidade muito dispersa 

quando comparada com a consolidação fora das muralhas que começa a fazer-se em Vila Nova de 

Andrade.  

A edificação do Bairro Alto, originalmente Vila Nova de Andrade, surge como a primeira 

operação de loteamento da cidade. Lisboa via-se então imbuída num novo espírito de planeamento 

que resultava numa clara evolução urbanística. Este espirito é precedido pela publicação de um 

conjunto de Cartas Régias de D. Manuel I (1495-1521), entre os anos de 1499 e 1501, na qual se ergue 

pela primeira vez a intenção de impor critérios de uniformidade e qualidade à construção habitacional 

corrente. “Ao proibir primeiramente a construção de novos balcões7 e posteriormente a destruição de 

todos os antigos, D. Manuel nas suas cartas vai estabelecer um conjunto de regras para a sua 

renovação que se estendem dos materiais e modelos estruturais aos alinhamentos das fachadas e 

ruas”8. Estes critérios impõem a execução de fachadas contínuas em alvenaria e a proibição da 

construção dos andares de ressalto que vinham tirar qualidade de circulação ao espaço público. Trata-

se de “um conjunto de cartas que embora não podendo ser consideradas como um corpo de teorias 

urbanas são, no seu fundamento, a expressão duma nova atitude perante a cidade”9.  É neste 

seguimento que, a cidade cresce num “traçado ainda apertado, mas já regular” para “Vila Nova de 

Andrade (Bairro Alto), Santa Catarina, Santa Marta e Esperança (Madragoa)”10.  

O Bairro Alto de São Roque, ergue-se no início do século XVI apresentando características 

distintas das que se verificavam dentro das muralhas, revelando um planeamento que até então não 

se havia verificado. Esta intervenção urbanística é o marco que assinala “o tom de modernidade e 

experimentação que a expansão sul/norte da zona ocidental da cidade veio a partir daí registar”11. O 

Bairro Alto formalizava-se numa malha quase ortogonal de ruas e travessas, que vinha representar a 

primeira tentativa de hierarquização de vias, cuja intersecção definia o quarteirão. Ao nível urbano, a 

                                                           
4 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, 2ª edição, Lisboa: Bertrand Editora, 1983, p. 19. 
5 PONTE, Teresa Nunes da, (coord.), Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa, Lisboa: Associação 
Arquitectos Portugueses 1987, p.18. 
6 SANTOS, Piedade Braga, et al, Lisboa Setecentista – Vista por estrangeiros, Lisboa: Livros Horizonte, 1987, 
p. 15. 
7 O termo balcões refere-se aos andares de ressalto. “O ressalto era obtido pelo prolongamento do vigamento do 
sobrado, permitindo o apoio da parede da fachada fora da prumada do paramento interior”  PEREIRA, Nuno 
Teotónio & BUARQUE, Irene, Prédios e Vilas de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte 1995, página 22. 
8 CARITA, Hélder, Bairro Alto, Tipologias e modos arquitectónicos. 2.ª Edição, Lisboa: CML 1990, p. 17. 
9 Idem, p. 16. 
10 PEREIRA, Nuno Teotónio & BUARQUE, Irene, op. cit., pp. 13-14. 
11 ROSSA, Walter, Além da Baixa: Indícios de Planeamento Urbano na Lisboa Setecentista, Lisboa: Instituto 
Português do Património Arquitectónico, Dezembro de 1998, p.17 
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sistematização do quarteirão concretiza-se aqui. Esta estrutura marca o fim da rua e do beco como 

elementos orientadores da cidade medieval12.   

O Bairro da Madragoa começa por ser uma “zona essencialmente rural no século XVI”13 até 

que é construída a igreja de Santos-o-velho e aí se instala o Paço Real. À semelhança do que acontece 

em Vila Nova de Andrade, o “Bairro do Mocambo” - como era então conhecido -, estrutura-se numa 

malha ortogonal por vezes condicionada por pré-existências e pelo relevo da cidade14. 

 

Já no século XVIII, grandes obras marcam o reinado do monarca absoluto - D. João V (1706-

1750).  São elas a construção do Aqueduto das Águas Livres (terminado em 174815) - que resistirá 

intacto ao Terramoto de 1755 – e o Palácio e Convento das Necessidades que “fomentaria a nova 

expansão urbana entre a Junqueira e Belém.”16 De um modo geral, a Lisboa do pré-terramoto crescera 

“sem plano e na medida exacta das suas necessidades imediatas, segundo os caprichos dos 

construtores e os acasos de uma propriedade que se alterava ao longo dos séculos.”17 

O nível de destruição causado pelo Terramoto de 1755 é tamanho que desperta no resto da 

Europa, uma certa curiosidade pelas consequências que causou. Como referem as autoras da obra 

Lisboa Setecentista, dando o testemunho de José Gorani18: “Lisboa era uma amálgama espantosa de 

palácios destruídos, de igrejas queimadas, de escombros semelhantes aos de uma fortificação que se 

fez explodir (…). Vê-se aqui e ali levantarem-se algumas casas isoladas e ruínas tão bizarras e tão 

horrivelmente belas, como os edifícios dos Romanos e dos Gregos”19. Contudo, as zonas altas da 

cidade, não se revelando tão afectadas pela catástrofe, não receberam tanta atenção no processo de 

reconstrução e continuam a ser alvo de construções que seguiam os métodos até então utilizados. Este 

é um factor que, para efeitos de investigação, torna difícil datar com exactidão o período de construção 

das edificações em estudo. Como apontam Nuno Teotónio Pereira e Irene Buarque, “para muitos casos 

é difícil saber se a construção é anterior ou posterior a 1755. Além disso, muitos prédios foram 

parcialmente reconstruídos depois do sismo, ou acrescentados com mais andares”20.      

No seguimento do plano de Manuel da Maia e Eugénio dos Santos, com a decisão de 

reconstrução total da Baixa são estabelecidos novos limites para a cidade “que de Ocidente a Oriente 

iriam desde o Palácio das Necessidades até Santa Apolónia passando pelo Rato, Campo de Sant’Ana 

e Sapadores, abrangendo uma área de 670 hectares.”21 É na zona exterior a este limite que se começa 

                                                           
12 CARITA, Hélder, op.cit., p. 47. 

13 MATOSO, Joana, A habitação corrente da época pré-industrial em Lisboa: O Bairro da Madragoa. 
Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Arquitectura, Lisboa: IST, 2013, p. 6. 
14 Idem, p. 7. 
15 FRANÇA, José-Augusto, A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina, Lisboa: Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, Junho 1989, p. 11. 
16 PONTE, Teresa Nunes da, (coord.), op.cit., p. 20. 
17 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, 3.ª edição, Venda Nova: Bertrand, 1987, p. 21. 
18 "José Gorani nasceu em Milão, a 15 de fevereiro de 1740. De origem aristocrática, ingressou no exército, logo 
após os estudos secundários, rompendo com a família que o destinava a uma vida eclesiástica. (…) Chega a 
Portugal em 1765 (…). Provido de boas cartas de apresentação, conseguiu facilmente acesso à corte e à amizade 
de Pombal (…).” SANTOS, Piedade Braga, et al, Lisboa Setecentista – Vista por estrangeiros, Lisboa: Livros 
Horizonte, 1987, p. 78. 
19 SANTOS, Piedade Braga, op. cit., p.19. 
20 PEREIRA, Nuno Teotónio & BUARQUE, Irene, op. cit, p. 58. 
21 PONTE, Teresa Nunes da, op. cit., p.20.  
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a desenvolver a periferia de Lisboa do século XVIII cuja morfologia orgânica era composta 

maioritariamente por campos agrícolas mas revelando já alguns porções de malha consolidada, como 

se pode comprovar no Mapa geral da cidade de Lisboa em 1785 do cartógrafo Franc D. Milient (figura 

2 e 3).  

 

Figura 2 | Mapa geral da cidade de Lisboa em 1785 pelo cartógrafo Franc D. Milient 

Fonte: Biblioteca Digital Mundial, www.wdl.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 | Zonas de estudo na região noroeste da orla da 
cidade no século XVIII  

Adaptado de mapa geral da cidade de Lisboa em 1785 pelo 
cartógrafo Franc D. Milient  

 

 

http://www.wdl.org/
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2.3 O contexto habitacional 

 

A habitação medieval revela-se como um seguimento do que ocorria ao nível urbano, a sua 

construção tinha em vista responder às necessidades imediatas dos seus ocupantes. Era comum a 

aplicação de madeira ao nível estrutural e na compartimentação no interior das casas. Era também 

recorrente o uso de andares de ressalto que pretendiam maximizar a área de utilização interna dos 

fogos. O prolongamento dos sobrados, não sendo autoportante, dependia da adição de prumos para 

lhe garantir estabilidade estrutural. Contudo, os prumos eram apoiados na via pública e constituíam um 

obstáculo à circulação, provocando a deterioração do espaço público. 

É após a transição da cidade muralhada pela Cerca Fernandina que se registam significativos 

avanços na construção habitacional e na cidade em geral. A cidade que até então se apresentava 

orgânica começa a adquirir um estado de organização superior, porém, ainda estrangulado.  

Desta forma, a passagem da cidade medieval para a cidade moderna tem o seu início muito 

antes dos planos de reedificação de Pombal. Esta evolução terá provavelmente origem no 

desenvolvimento social e económico que advém dos descobrimentos e que também causa impacto 

nos princípios urbanos e posteriormente na organização interna da habitação do século XVI. “O século 

XVI em Portugal, com as suas violentas transformações económicas e sociais, vai operar rupturas com 

as técnicas e hábitos construtivos medievais. (…) Lisboa nos finais do século XV e princípios do século 

XVI vive uma espécie de euforia económica e social. Às margens do Tejo chegam todos os dias 

caravelas e embarcações das mais variadas procedências. Na miragem do ouro da mina e das 

especiarias.”22  

Na Lisboa do século XVI a construção em altura faria já parte integrante da cidade. Ilustrações 

como a da Rua Nova dos Mercadores (figura 4) comprovam a diversidade cultural e arquitectónica que 

se vivia então.  

Os edifícios de habitação corrente de seiscentos são descritos por Fernando Castelo-Branco 

como tendo entre 3 e 6 pisos, apresentando uma “fachada geralmente sóbria e sem decorações. No 

rés-do-chão havia apenas as portas de entrada e algumas janelas protegidas por um gradeamento. A 

porta em si era simples, mas a emoldurá-la, muitas casas seiscentistas ostentavam belas pedras 

lavradas, cuja decoração se harmonizava geralmente com a das janelas do primeiro andar. Esta, 

porém, era sempre extremamente discreta (…). As janelas dos restantes andares apresentavam-se na 

maioria das vezes protegidas por gelosias.”23 Já existiriam, porém, algumas habitações com vãos 

envidraçados. Nos edifícios de habitação de seiscentos é também notável o abandono da madeira 

como material de eleição nos elementos construtivos, característico dos tempos medievais24. 

                                                           
22 CARITA, Hélder, op. cit., p.103.  
23 CASTELO-BRANCO, Fernando, Lisboa Seiscentista, Lisboa: Livros Horizonte, 4.ª edição, Lisboa: 1990, pp. 
47-48. 
24 CARITA, Hélder, op. cit., p.106.  
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Figura 4 | Quadros da Rua Nova dos Mercadores, autor desconhecido 

Fonte: www.publico.pt  

 

Quanto às diferentes realidades que se fizeram sentir na habitação corrente no período posterior 

ao terramoto, as autoras da obra Lisboa Setecentista esclarecem as disparidades apontando a saliente 

diferença entre as construções dos novos bairros e dos bairros que tinham resistido ao terramoto. 

Enquanto que os bairros antigos se dispunham em “ruas tortuosas e estreitas; com casas altas e 

esguias, em vez de vidraças, tinham nas janelas grades exteriores de madeira, semelhantes às que se 

empregavam nas lojes grillés: atrás delas as mulheres podiam ver quem passava sem serem 

notadas.”25 Já nos novos bairros do pós-terramoto, as casas eram dispostas em quarteirões, “tão unidas 

e tão semelhantes que no conjunto parecem um só palácio. As ruas bastante largas e direitas, têm 

dísticos de mármore e são providas de cómodos e altos andares.”26 

 

Sobre as tipologias que vários autores sintetizaram nas suas investigações, uma parece ser 

comum em todas – o edifício em lote estreito e comprido, primeiramente aplicado no processo de 

loteamento do Bairro Alto. Esta tipologia acomoda apenas um fogo por piso ao qual se acede através 

de uma escada lateral com um só lanço – a chamada escada “de tiro” – entre pisos. A denominação 

de lote estreito vem das características de implantação que levava a uma organização interna simples 

de três compartimentos apenas. A divisão do espaço seguia os critérios de separação segundo as 

necessidades básicas dos utilizadores – área social na frente, área privada na zona intermédia e área 

de serviço a tardoz.27 Quanto às medidas efectivas do lote estreito, sabe-se que no processo de 

loteamento do Bairro Alto, cada unidade loteada teria a medida de um “chão” (medindo 

aproximadamente 30 palmos por 60 palmos de profundidade, ou seja, 6,75 x 13,50 m)28.  

  Várias são as tipologias encontradas a partir da evolução do lote estreito no decorrer da sua 

expansão em termos de largura. Nestes casos a distribuição interna deixa de ser linear e passa a 

organizar o interior numa circulação circular de 3 ou 4 compartimentos intercomunicantes (figura 5). É 

                                                           
25 SANTOS, Piedade B., op.cit., p. 20. 
26 Adaptado de SANTOS, Piedade B., op. cit., p. 20. 
27 CALDAS, João Vieira, et al, “O prédio de rendimento Joanino” in Cadernos do Arquivo Municipal, Série 2, 
N.º1, Lisboa: CML, 2014, p.135.   
28 CARITA, Hélder, op. cit., p.111. 

http://www.publico.pt/
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através da duplicação de lotes que surge a «casa dupla»29  (figura 6) sobre a qual se debruça o presente 

estudo. Segundo Cabrita, Appleton e Aguiar, esta tipologia tem origem no século XVII, sendo 

conseguida com o posicionamento da escada de tiro no centro da fachada, e não ao longo da empena.  

À semelhança do que acontece com a tipologia do lote estreito e comprido, as variações nos 

modelos da casa dupla manifestam-se no tamanho do lote, que influencia directamente a organização 

interna, e nos acessos verticais. Estas variantes devem a sua generosa implantação a dois factores de 

distinta intenção. Deste modo, o lote pode adquirir superiores dimensões quando localizado em zonas 

de inferior densidade30 ou quando se destina à habitação de “uma classe social mais elevada”.31  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 | Lotes estreitos e compridos com circulação linear 
(à esquerda) e variante de compartimentação interna com 
quarto e cozinha a tardoz (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 | R. do Sol ao Rato, 61-61C, edifício com escada 

de tiro a meio da fachada, planta simplificada  

 

 

 

 

 

                                                           
29 “«Casa dupla» que incorpora dois fogos por piso; ou reunindo no mesmo edifício, com um tratamento unitário 
da sua fachada – em termos de linguagem formal, de ritmos, proporções e desenho dos vãos – soluções de fogos 
que outrora se estabelecem como construções autónomas.” AGUIAR, José, et al, Manual de Apoio à Reabilitação 
dos Edifícios do Bairro Alto, Lisboa: CML, LNEC 1993, p. 49. 
30 CALDAS, João Vieira, et al., op. cit, p.145.  
31 Idem, p.147. 
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2.4 A zona de estudo  

 

Não existindo limitações geográficas impostas à priori, após a selecção de casos, observa-se 

que a zona de estudo se identifica como pertencente às actuais freguesias da Estrela e Campo de 

Ourique apesar de não partilhar os limites físicos de nenhuma das referidas freguesias. Esta zona que 

se estabelece hoje como parte integrante do continuo urbano, representava no século XVIII parte da 

zona limite entre a cidade e a sua periferia. Uma vez que “Campolide definia até meados do século 

XVII, para além da zona que hoje designa, a área de termo da cidade que se circunscrevia ao perímetro 

descrito pelas actuais Estrela, Buenos Aires, Lapa, São Bento, Príncipe Real, Cotovia e Rato, deixando 

de fora o planalto de Campo de Ourique/Prazeres”32. A escolha de casos nesta zona justifica-se pelo 

facto de “a cidade, desde o século XVI, crescer lentamente para o interior e essencialmente para poente 

num processo natural em que casas religiosas foram ocupando zonas desafogadas, mas de boa 

acessibilidade.”33 

A freguesia de Santa Isabel é reconhecida em 174134 sendo que em 1755 estaria ainda em 

execução a sua paróquia: “S. Bartolomeu, ou Sta. Isabel, última paroquial joanina cuja construção se 

arrastara e foi surpreendida pela catástrofe.”35 À data do terramoto esta zona via já edificadas algumas 

construções destinadas à habitação, este é um processo que continua a decorrer mesmo após o 

terramoto. Tratam-se de construções correntes que seguiam os modelos até então conhecidos e 

aplicados.   

 

A importância da zona em estudo, quando conjugada com a presente investigação, que tem 

como objecto de estudo o edifício de génese plurifamiliar, revela-se pelo contexto em que se encontra 

a cidade no período em questão. Tratando-se de um período em que a cidade sofre profundas 

alterações a nível urbano, a zona periférica da cidade de setecentos acaba também por ser alvo de 

modificações. Esta zona, não sendo afectada pelo terramoto directamente, deve as suas alterações às 

consequências sociais e urbanas do mesmo. “Já em mapas do séc. XVII aparecem definidos alguns 

arruamentos desta zona (Santa Isabel), com um assinalável crescimento urbano no início do século 

XVIII, nas imediações do Rato, em terrenos aforados pelas freiras; no mesmo século foram cedidos 

terrenos aos ingleses para o seu cemitério. Após o terramoto, a zona foi pouco afectada directamente 

pela catástrofe, mas profundamente modificada nos anos imediatos, surgindo novas edificações para 

acolher os refugiados.”36 

Comparativamente à situação que se verificava no centro, onde a demorada ocupação e 

reedificação levou a que em 1771 fosse ordenada a venda pública dos terrenos da Baixa37, a periferia 

da cidade continua a crescer, formando novos focos de urbanização. Entre estes encontravam-se os 

                                                           
32 ROSSA, Walter, Além da Baixa – Indícios de Planeamento Urbano na Lisboa Setecentista, Lisboa: Instituto 
Português do Património Arquitectónico, Dezembro de 1998, p.11. 
33 ROSSA, Walter, op. cit., p.15.  
34 Carlos Consiglieri, Filomena Ribeiro, José Manuel Vargas, Marília Abel, Pelas freguesia de Lisboa, Volume 3. 
Lisboa: CML 1995, p. 9.  
35 FRANÇA, José-Augusto, A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina, Junho 1989, p. 44. 
36 SALGADO, Manuel, et al, Atlas Urbanístico de Lisboa, Lisboa: Argumentum Edições, 2006, p. 150. 
37 FRANÇA, José-Augusto, A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina, Lisboa: Biblioteca Breve, 
Junho 1989, p. 50. 
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novos núcleos na colina da Estrela e Buenos Aires, terrenos pouco sacudidos pelo terramoto que 

tiveram a preferência dos estrangeiros.38  

 

 

Em 1762, sete anos após o terramoto, surgem referências à zona do Rato nos impostos a 

imóveis que começavam a ser aplicados. Vários arruamentos nas suas imediações e o próprio Largo 

do Rato, então conhecido como Praça do Ratto, são referidos nos registos mais antigos da décima39. 

Trata-se de arruamentos como a Rua do Salitre e a “Rua Direita do lado poente da Praça do Ratto”, 

que pode ser entendida como a actual Rua do Sol ao Rato. Os registos enumeram algumas habitações 

presentes nestes arruamentos e no Largo, possivelmente de construção recente, uma vez que a 

integração da zona do Rato com o continuo urbano se concretiza em 1741, com a instalação da Fábrica 

das Sedas no Largo. A presença deste equipamento destinado à indústria, do Convento e do Chafariz 

do Rato “levaram à dinamização da zona, as grandes propriedades retalharam-se para dar origem a 

barracas e casas, por vezes a palácios que se vão consolidando e transformando até ao quase total 

preenchimento das frentes de rua, conjugado com um crescimento da actividade social, o que lhe vai 

dando cada vez mais carácter urbano e uma maior integração na cidade.”40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 FRANÇA, José-Augusto, op.cit., pp. 50-51. 
39 Livro de Arruamentos da Décima da Cidade respectivo à Freguesia de Santa Isabel, DC 500 AR – 1763/1763.  
40 ROSSA, Walter, Além da Baixa – Indícios de Planeamento Urbano na Lisboa Setecentista, Lisboa: Instituto 
Português do Património Arquitectónico , Dezembro de 1998, p.16. 
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3. Análise 

 

 

 

 

 

 

 

03   Análise 
Caracterização do universo de estudo em duas zonas. Com a análise de casos 

e reflexão sobre os seus elementos pretende-se alcançar a associação 

tipológica.  
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3.1 Caracterização geral 

 

 

 

 

 

 

O universo de amostras estudadas limita-se aos edifícios de habitação corrente plurifamiliar 

cuja construção se centra no século XVIII, excluindo as tipologias pombalinas e todos os exemplares 

cuja natureza plurifamiliar se limita a um só fogo por piso. O facto de os exemplares em estudo 

possuírem mais do que um fogo por piso esclarece a sua origem plurifamiliar. A intenção de 

arrendamento fica por isso implícita, o que permite chamar-lhes “prédios de rendimento”, funcionando 

em sistema esquerdo-direito. Por prédio de rendimento entende-se todo o “edifício construído de raiz 

(ou radicalmente transformado) para albergar várias famílias, sem laço de parentesco necessário, em 

fogos separados e em regime de aluguer.”41 Esta é uma tipologia que, à semelhança do edifício inserido 

em lote estreito, se encontra em todas as zonas estudadas previamente, tanto na investigação das 

tipologias habitacionais do Bairro Alto de Carita, Aguiar, Cabrita e Appleton como nas anteriores 

investigações académicas que se focam na temática da habitação corrente.  

 Seguindo a sequência de arruamentos definida, mas não totalmente encerrada, foi possível 

encontrar 38 exemplares cuja construção inicial se poderá enquadrar no período em estudo e que 

respeitam os atributos impostos. Contudo, apenas 10 se mostram opções viáveis para o esclarecimento 

tipológico. A exclusão de 28 exemplares justifica-se em prol da definição de tipos, devido ao facto das 

associações tipológicas se basearem no conhecimento aprofundado do edifício, nomeadamente da 

distribuição interna e dos acessos. A elegibilidade dos casos advém do material possível de recolher 

em arquivo e no local. Sempre que a documentação em arquivo e as visitas permitiram reunir condições 

de compreensão satisfatória sobre o edifício este passou a integrar o grupo de casos de estudo.  

                                                           
41 CALDAS, João Vieira, et al, op.cit. p. 132.   

Figura 7 | Plantas da zona periférica da cidade. 
Levantamento de Filipe Folque 1856-1858 

Fonte: AML 
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A localização dos casos de estudo concentra-se em dois núcleos: um com centro geográfico 

na Igreja de Santa Isabel – a zona A: entre o Largo do Rato e o Bairro de Campo de Ourique (figura 8); 

e a zona B: Estrela – posicionada a sudoeste da primeira, entre o Jardim da Estrela e a Tapada das 

Necessidades (figura 9).    

 

Figura 8 | Mapa de casos na zona A 

 

Figura 9 | Mapa de casos na zona B 
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3.2 Elementos compositivos 

    

 

 

 

3.2.1 Fachadas 

Começando pelo aspecto exterior, uma das características comuns a todos os edifícios 

estudados é a sobriedade das fachadas principais (figura 10). Dependendo da largura do lote, as 

fachadas podem ter entre 3 e 10 alinhamentos de vãos na vertical. O beirado simples é a solução usual 

de remate (figura 10), apesar de hoje em dia se encontrar um número considerável de beirados com 

cornija e platibandas, possivelmente resultantes de posteriores adições de pisos. É visível uma 

crescente simetria na composição das fachadas principais, possuindo a maioria janelas de sacada nas 

salas dianteiras dos pisos superiores. As guardas das janelas de sacada, não apresentam o típico 

desenho seiscentista de varão e nó42, revelando composições mais detalhados em “fita” de ferro forjado 

(figura 11). A maioria dos vãos encontrados são simples janelas de peito de pequenas dimensões com 

moldura em cantaria com espessura de 16,5 ou 22cm. Em alguns casos, identificam-se cantarias mais 

trabalhadas, apresentando um lintel curvado (figura 12) ou, no caso de grandes portas, cantarias de 

maior detalhe (figura 17). As janelas de peito são igualmente utilizadas para iluminação das escadas 

nos casos mais eruditos, mas nem sempre se verifica o seu uso, havendo casos em que a iluminação 

da escada é nula ou feita através de um óculo (figura 13).  

3.2.2 Número de pisos  

A observação presencial dos edifícios revela que, à época de construção, os edifícios teriam 

entre 2 a 3 pisos, havendo situações que apontam para o uso das águas furtadas desde a origem 

(figura 14). O número de pisos originais, quando não se encontra documentado em arquivo, é obtido 

por suposição através da análise dos acessos, uma vez que a adição de novos pisos se reflete por 

vezes de maneira distinta no desenvolvimento das escadas. Nos edifícios em que se verificam 

ampliações em altura, observa-se normalmente a diminuição no espaço dedicado aos acessos 

verticais, que frequentemente passam a desenvolver-se num sentido diferente dos lanços originais.  

                                                           
42 BARREIROS, Maria Helena, “Prédios de Rendimento entre o Joanino e o Tardopombalino” Património 
Arquitectónico, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa: SCML, Volume 2, tomo I, 2010, p.18.   

Figura 10 | Aspecto típico de 
fachada principal de 7 vãos no 
piso térreo, Rua Possidónio da 
Silva, 218-222 

Figura 13 | Edifício Rua 
Santana à Lapa 202 a 
210, escada de tiro 
iluminada por óculo 

Figura 12 | Janela de 
sacada com guarda em 
“fita” de ferro forjado, 
edifício na Rua do Sol ao 
Rato, 49-49A 

Figura 11 | Vãos com 
verga curvada, edifício 
na Rua do Patrocínio, 
45-49 
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Figura 14 | Projecto de legalização de ocupação das águas furtadas no edifício da Rua do Possolo 38-42. 

Fonte: Extraído de Obra 22570 Processo 4768/DAG/PG/1967, Folha 3, AML.  

 

3.2.3 Organização Interna 

No que diz respeito à organização interior dos fogos, a distinção feita em estudos semelhantes 

baseia-se na compartimentação e no número de divisões resultantes, estando ambos ligadas às 

dimensões do lote. As diversas soluções encontradas em edifícios de habitação corrente pré-pombalina 

agrupam os fogos como podendo ter uma organização interna: “em linha” – quando o fogo apresenta 

3 divisões alinhadas num lote estreito e comprido; “em T” – tendo também 3 divisões, mas privilegiando 

a sala num lote um pouco mais largo que organiza as divisões da cozinha e quarto a tardoz; “em cruz” 

- tendo 4 divisões de dimensões aproximadamente iguais (figura 15). Estes são princípios evidentes 

em alguns dos casos estudados. Contudo, no geral, a organização interna revela-se mais complexa, 

tendo um maior número de divisões, por vezes distribuídas através de um corredor de serviço (figura 

16) e podendo usufruir de uma segunda entrada (no caso dos pisos superiores).   

                                    

 

 

 

Figura 15 | Esquema de soluções de distribuição 
interna dos fogos: “em linha”, “em T” e “em cruz”.  

Figura 16 | Planta tipo piso nobre com corredor 
de serviço e duas entradas por fogo, edifício na 
Rua do Patrocínio, 16-18.  
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3.2.4 Escadas  

“Em edifícios correntes, observa-se uma evolução nítida na importância das escadas, 

aumentando de forma significativa, a partir do século XVII, o espaço ocupado por este 

elemento de construção. Nos edifícios correntes mais antigos, as escadas são 

geralmente de tiro, em lanço único entre andares, de reduzida largura – inferior a 1 m 

– e com inclinação muito acentuada, por vezes superior a 100%; as escadas 

localizam-se, normalmente, junto a uma das empenas do edifício, portanto na 

extremidade do lote, e a sua localização e exiguidade pode associar-se claramente à 

estreiteza do próprio lote.”43 

 

 Como refere Appleton, a escada de tiro (figura 18) é uma característica comum do edifício 

corrente pré-pombalino. Pela sua formalização, por vezes em carácter experimental, este elemento 

construtivo influencia directamente a lógica do edifício e a organização interna dos fogos. De tal modo 

que, para compreender a evolução do prédio de um só fogo por piso para o prédio de rendimento com 

dois ou mais fogos por piso, deve primeiramente observar-se a formalização da escada. Veja-se o caso 

de estudo na Travessa das Almas (figura 20), um edifício de rés-do-chão, primeiro andar e águas 

furtadas, que se apresenta como um edifício de um só fogo por piso em duplicado, com uma escada 

de tiro em cada metade (figura 21). Apesar de ter sido construído como um só, a colocação de uma 

parede a meio da fachada causa a separação total entre os lados esquerdo e direito. A duplicação 

deste caso teria, contudo, sido facilmente evitada se se tivesse optado por construir apenas uma 

escada que proporcionasse acesso a ambos os fogos. Pelo facto de o acesso aos lados esquerdo e 

direito se realizarem em duas entradas independentes, pensa-se que se trata de uma experimentação 

que conduzirá mais tarde ao edifício em sistema esquerdo-direito.  

                                                           
43 APPLETON, João, Reabilitação de Edifícios Antigos: Patologias e Tecnologias de Intervenção, Lisboa: 
Edições Orion, 2.ª Edição, Novembro de 2011, p.47. 

 

Figura 17 | Porta 
Joanina, edifício na Rua 
do Sol ao Rato, 61-61C 

Figura 18 | Típico acesso 
em escada de tiro, edifício 
na Rua do Sol ao Rato, 61-
61C 

Figura 19 | Escada de 
lanços sobrepostos, 
edifício no Largo do Rato, 
13-13B. 

Figura 20 | Edifício com 
duas escadas de tiro, 
Travessa das Almas, 10-
14 
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Figura 21 | Planta do piso térreo, segundo e terceiro pisos, edifício Travessa das Almas, 10-14.  

Fonte: Extraído de Obra 3857, Processo 58526/DAG/PG/1962, Folha 3, AML. 

 Esta primitiva solução de acesso a prédios com dois fogos por piso não é inédita, tendo já sido 

verificada em investigações anteriores, nomeadamente na zona da Madragoa, estudada por Joana 

Matoso. Veja-se o caso do edifício de gaveto com entradas na Rua das Madres n.º 65 e na Travessa 

das Isabéis n.º 5-744 (figura 22). A duplicação desnecessária de acessos é também registada no número 

24 da Rua Machadinho45 (figura 23) e no número 74 da Rua das Madres46 (figura 24).  

 Com o posicionamento da escada de tiro no centro da fachada principal, consolida-se o acesso 

aos dois fogos do piso através de uma só entrada. No seguimento da escada de tiro, surgem soluções 

evolutivas que vêm alterar a lógica de circulação e organização interna ao nível dos vários pisos. Neste 

sentido, surge a escada de lanços sobrepostos (figura 18) que permite ao edifício de rendimento crescer 

em altura sem apresentar diferentes organizações internas entre pisos à medida que a escada de tiro 

obrigaria a progressivas entradas a tardoz. A circulação deixa então de ser feita linearmente e passa a 

ser circular, esta alteração consegue-se com a criação de um corredor paralelo ao lanço que liga os 

dois andares.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 MATOSO, Joana, “A habitação corrente da época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Madragoa”, 
dissertação para obtenção do grau de mestre em Arquitectura, Lisboa: IST, Junho 2013, Vol. I, pp.44-45. 
45 Idem, Vol. I, pp.78-80. 
46 Idem, Vol II, Anexo B, p.173. 

Figura 23 

  

Figura 24  

 

Figura 22  

Figura 22 | Edifício de 
gaveto com entrada na 
R. das Madres, 65 e Tv. 
Das Isabéis 5-7. Fonte: 
fotografia de Joana 
Matoso 

Figura 23 | Edifício Rua 
Machadinho 24-32. Fonte: 
fotografia de Joana Matoso  

Figura 24 | | Edifício Rua 
das Madres. 74-80. Fonte: 
fotografia de Maria Helena 
Barreiros 
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Este corredor mostra-se inicialmente plano (figura 19), mas evolui para modelos em que se 

acrescenta 2 a 3 degraus (figura 25) com a finalidade de tornar os lanços principais menos íngremes. 

Este é o modelo protopombalino explorado e definido por Maria Helena Barreiros como “o embrião da 

escada de lanços opostos”.47 

É ainda possível registar diferentes padrões quanto à ampliação das escadas para acesso aos 

pisos posteriormente construídos. Esta adição difere de caso para caso, pois é influenciada pelos 

aspectos característicos do edifício, e também pelo espaço cedido para a sua realização, tendo 

normalmente dimensões inferiores às dos acessos originais. Todavia, a extensão das escadas nem 

sempre assume características distintas das escadas originais, havendo casos em que se verifica um 

prolongamento das pré-existências (figura 26). Nos casos em que o prolongamento é feito em 

condições diferentes opta-se por soluções “em L” (figura 27) ou “em leque” (figura 28).  

  

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
47 BARREIROS, Maria Helena, op. cit., p.18.   

Figura 25 | Edifício Rua do Sol ao Rato 49-49A, 
escada protopombalina. 

Figura 26 | Acesso aos fogos em águas furtadas 
feito em concordância com o original em escada 
de lanços sobrepostos, edifício na R. do Sol ao 
Rato, 29-29B.  

Figura 27 | Acesso aos fogos em 
águas furtadas feito “em L”, edifício 
na R. do Sol ao Rato, 49-49A.   

Fonte: Extraído de de AML, Obra 
15871, Processo 
2300/DMPGU/OB/2000, Folhas 19 e 
21 
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Como excepção, surge o número 13 do Largo do Rato (figura 29). Este edifício apresenta uma 

adição curiosa nos acessos aos últimos dois pisos. A escada inicial de lanços sobrepostos (figura 19) 

é prolongada num sistema de lanços opostos com bomba, sendo iluminada por uma claraboia (figura 

30). O seu posicionamento representa uma excepção pelo facto de se afastar da fachada principal e 

assumir a centralidade em planta. É interessante ainda observar que no quarto e quinto pisos, os fogos 

de ambos os lados deixam de ter uma só entrada para ganhar um duplo acesso. Estes são factores 

que apontam para uma adição mais instruída que as restantes devido à especialização funcional que 

cria duas entradas, uma de carácter principal e outra de serviço, embora servidas pela mesma escada.  

 

 

 

 

 

Figura 28 | Projecto para adição de um piso, edifício na Travessa do Possolo, 12-16.  

Fonte: Extraído de Obra 22436, Processo 5072/1.ªREP/PG/1891, Folha 2. 

Figura 29 | Ed. Largo do Rato, 13-13B. Figura 30 | Escadas de lanços 
opostos com bomba, ed. Largo do 
Rato, 13-13B 

Figura 31 | Janela de peito na 
fachada principal da sobreloja do 
número 204, edifício na Rua Santana 
à Lapa. 
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3.2.5 Estrutura e Construção  

 

 Apesar da observação da estrutura dos exemplares em estudo raramente se verificar, a 

consulta dos seus processos de obra no Arquivo Intermédio da CML e respectivas memórias descritivas 

nos projectos de alterações permite tirar algumas conclusões quanto à sua construção.  

Através da análise de plantas de edifícios que se encontram em gaveto ou que não têm edifícios 

imediatamente adjacentes de um dos lados, é perceptível que uma das empenas é partilhada com o 

edifício contiguo. Nestes casos, a empena partilhada apresenta metade da espessura da empena total.  

A sua espessura total é habitualmente 50 cm, ou seja, 25 cm quando partilhada. As fachadas (anterior 

e posterior) têm espessuras superiores, podendo ter entre 60 a 70 cm (figura 31). Os pisos superiores 

são construídos com pavimento de madeira assente em vigas transversais (figura 32) e, normalmente, 

encontram-se revestidos inferiormente com tabuado do tipo “saia e camisa”48 (figura 33). As divisórias 

internas são normalmente executadas em tabiques com espessura média de 15cm. Nos casos em que 

se procede à remoção de tabiques49 (figura 34), é comum que se faça o vigamento no seu alinhamento 

por precaução. Esta é uma ocorrência que permite fazer o mapeamento da antiga organização interna 

dos fogos. As vigas acrescentadas descarregam nas empenas e fachadas que funcionam como 

paredes mestras e transmitem as cargas do edifício ao solo. Algumas paredes divisórias do piso térreo 

mostram espessuras superiores, sendo provavelmente construídas do mesmo modo que as empenas, 

em alvenaria de pedra (figura 35).  

      

 

 

 

                                                           
48 Revestimento em “saia e camisa” consiste em “pranchas colocadas em fiadas sobrepostas. As pranchas têm 
larguras que, nos tectos de melhor qualidade chegam a atingir os 25cm, reduzindo-se na construção mais recente 
e menos cuidada e larguras de 15 a 20cm”. APPLETON, João, Reabilitação de Edifício Antigos: Patologias e 
Tecnologias de Intervenção, 2.ª Edição, Lisboa: Edições Orion, Novembro 2011, p. 65.   
49 “Tabique:  Designação dada a uma parede divisória, em princípio sem função estrutural, e normalmente 
construída já sobre o revestimento do pavimento (soalho). Existem diversos tipos de tabique – o tabique constituído 
por tábuas costaneiras revestidas com fasquiados e posteriormente rebocadas e estucadas; o tabique constituído 
por tábuas de madeira aparelhadas, aparentes, fixas sobre escoras e travessas, o tabique de alvenarias finas de 
tijolo. (…)” APPLETON, João, Léxico da reabilitação de edifícios correntes – Projecto de Expecialização 
Formativa, Tese de Doutoramento em curso.  

Figura 34 | Parede 
interior de tabique, 
edifício Rua Santana à 
Lapa, 202-210. 

Figura 32 | Sobrado com 
vigas transversais de 
madeira, edifício na Rua 
do Sol ao Rato, 49-49A.  

Figura 33 | Sobrado com 
forro de “saia e camisa”, 
edifício na Rua do 
Possolo, 38-42. 

Figura 35 | Parede 
divisória no piso térreo 
com espessura de 65cm, 
edifício R. do Sol ao Rato, 
61-61C.  



28 
 

3.3 Tipologias  

Princípios orientadores 

Apesar de apenas 10 casos reunirem as condições necessárias para o estudo aprofundado, 

entre eles é possível estabelecer relações de semelhança que permitem associá-los em famílias 

tipológicas.  Deste modo, a categorização dos casos é, na sua essência, o resultado da aplicação das 

características relativas à distribuição interna e ao número de fogos por piso (tabela 1). A estes critérios 

associam-se critérios secundários cuja consideração pretende complementar a compreensão 

tipológica. Aspectos como as dimensões do lote, número de alinhamentos de vãos na fachada principal, 

o tipo de acessos aos pisos superiores e o número de pisos que o edifício teria originalmente são 

também fundamentais para estabelecer ligações entre casos. 

No que diz respeito aos acessos verticais, após a reflexão sobre a evolução deste elemento, é 

clara a experimentação de que foi alvo até chegar a modelos de carácter mais utilitário. Sendo assim 

perceptível que as diferentes soluções que lhe são impostas acabam por influenciar a organização 

interna. Veja-se o caso da escada de lanços sobrepostos que, por necessitar de mais espaço de 

circulação, causa por vezes a assimetria entre fogos no mesmo piso. Esta assimetria não se repete em 

todos os casos, o que poderá indicar que os casos em que se verifica que este tipo de acessos não 

influencia directamente a organização interna dos fogos, serão de construção mais recente.  

Entre os casos de estudo analisados é ainda notável a diferença de intenções construtivas no 

decorrer da análise de edifícios que possuem mais do que dois fogos por piso. Estes edifícios 

representam o início da construção em banda cuja natureza é indiscutivelmente de rendimento.   

 

Tabela 1 | Associação de casos de estudo através da distribuição interna e do número de fogos por piso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. de fogos por piso 

Tipo de planta 
2 3 4 

Simétrica IIII I I 

Assimétrica II  I 
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3.3.1 Tipo 1 

A característica essencial do primeiro tipo é a assimetria em planta, influenciada pelas 

características do lote e pelos acessos em escada de lanços sobrepostos que dá acesso aos dois fogos 

por piso. Inicialmente com 3 pisos, apenas um dos casos sofreu uma ampliação em altura. A preferência 

pela distribuição linear e pela criação de corredores de serviço é perceptível em ambos os casos, que 

se assemelham-se também pelo uso não-habitacional do R/C.   

 

Tabela 2 | Casos tipo 1  

Edifício N.º fogos por piso Frente x Profundidade (m) 

R. Saraiva de Carvalho 156-160 2 8,7 x 10,2  

R. Sol ao Rato 49-49A  2 7,35 x 12,5 

 

Rua Saraiva de Carvalho, 156-160  

(anexos: ficha síntese 02) 

 

 

 

A fachada assimétrica denuncia a organização interna do edifício, tendo os fogos da esquerda 

apenas uma janela de sacada na fachada principal que corresponde à sala dianteira. O edifício tem 

cerca de 8,7m de frente por 10,2m de profundidade aos quais se acrescentam 16m de comprimento do 

logradouro acessível a partir do segundo piso. Os três pisos do edifício já existiam em 1926, ano em 

Figura 36 | Fachada principal edifício R. 
Saraiva de Carvalho, 156-160. 

Figura 37 | Recconstituição edifício R. Saraiva de Carvalho, 156-160. 
Escala 1:400 
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que reparações de fachada referem a montagem de 3 andaimes em altura50. O piso térreo encontra-se 

semi-enterrado a tardoz. Uma das entradas do piso térreo revela-se mais trabalhada o que pode 

evidenciar um uso não-habitacional desde a origem. A cobertura é de duas águas em telha de canudo 

que termina em beirado simples apoiado em cornija. Na fachada há ainda que assinalar as diferentes 

dimensões dos vãos, entre o segundo e terceiro pisos e também entre os vãos dos fogos da esquerda 

e da direita bem como a diferença entre o pé-direito do segundo e terceiro pisos. A organização interna 

do lado esquerdo é feita em linha, com 3 compartimentos aos quais foram adicionadas as instalações 

sanitárias e uma marquise. No lado direito a organização original seria “em T”, verificando-se também 

a adição de instalações sanitárias a tardoz. As escadas de lanços sobrepostos são iluminadas por um 

óculo e os degraus são de madeira, sendo o primeiro em pedra.  As principais intervenções 

documentadas em arquivo dizem respeito à análise e posterior reforço estrutural feito em 1969.51 Este 

reforço, à semelhança do que acontece noutros casos, é feito com betão e em estrutura metálica. O 

processo de passagem a propriedade horizontal data de 197952. Apesar de não existirem em arquivo 

documentos que o possam comprovar, as vastas diferenças encontradas, quer ao nível interior como 

na fachada, levam a crer que inicialmente se tratassem de dois edifícios com um só fogo por piso que, 

a determinada altura, terão sido agregados num só.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 AML Obra 12700.  
51 AML Obra 12700. 
52 Idem. 
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Rua do Sol ao Rato, 49-49 A  

(anexos: ficha síntese 03)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo não se verifica no número 49 da Rua do Sol ao Rato cuja assimetria interior não se 

traduz na fachada. Neste caso, a irregularidade fica a dever-se principalmente às características 

trapezoidais do lote em que se insere. A escada de madeira é do tipo protopombalino, iluminada por 

janela de peito, tem também um primeiro degrau construído em pedra. A frente do edifício é de 7,35m 

e a sua profundidade de 12,5m. Aos 3 pisos originais, acrescentou-se um quarto piso em águas furtadas 

que é ocupado por um fogo apenas. O acesso às águas furtadas é feito através de um acrescento da 

escada “em L” que terá talvez sacrificado a dupla entrada para os fogos do terceiro piso, sendo a dupla 

entrada ainda se verificável nos fogos do segundo piso. Hoje em dia o acesso ao fogo do R/C partilha 

a entrada com os restantes fogos, na porta do número 49A, mas possivelmente a sua entrada seria 

realizada de forma independente, havendo uma ligação directa entre a sala e a rua, como é comum 

nos pisos térreos. Os desenhos que permitem a reconstituição deste caso são de 2000, ano em que se 

fez o levantamento de todo o edifício e consequente projecto de reabilitação no âmbito do RECRIA. 

Internamente, a planta tipo do edifício teria uma organização em linha do lado direito e uma variante 

deste tipo no lado esquerdo, com mais uma divisão a tardoz. Os fogos do segundo e terceiro piso 

possuem ainda um corredor que distribui os compartimentos e dá acesso às zonas de serviço. Ao nível 

do piso térreo repete-se a organização em linha, contudo, o fogo do R/C não usufrui do logradouro.  

Figura 38 | Fachada principal edifício R. 
do Sol ao Rato, 49-49A.  

Figura 39 | Reconstituição ed. R. do Sol 
ao Rato 49-49A. Escala 1:500  
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Há ainda a apontar a varanda corrida no terceiro piso característica do século XIX e que se 

deverá a alterações ocorridas nesse período, provavelmente no decorrer da adição das águas 

furtadas.53  

 

3.3.2 Tipo 2  

 À semelhança do anterior, o segundo tipo funciona em sistema de esquerdo-direito, mas neste 

caso a sua planta apresenta a mesma distribuição nos fogos da esquerda e direita, com ligeiras 

diferenças que a definem como simétrica no sentido geral.  De entre os casos assinalados em sistema 

de esquerdo-direito com planta simétrica é possível apontar uma distinção entre a organização interna 

e o tipo de acessos verticais utilizados. Deste modo, as escadas podem ser de tiro ou protopombalinas; 

nos casos em se opta por escada de tiro, a organização interna dos fogos apresenta maior número de 

divisões; nos casos com escada protopomablina a organização interna é mais simples, feita “em T” ou 

“em cruz”. 

 

Tabela 3 | Casos Tipo 2  

Edifício N.º fogos por piso Frente x Profundidade (m) 

R. do Patrocínio, 16-18 2 9,4 x 13,7 

R. Sol ao Rato, 61-61C 2 15 x 9,5 

R. do Possolo, 44-48 2 10,7 x 9 

R. do Possolo, 38-42 2 12,7 x 9,8 

R. Sol ao Rato, 29-29B  2 9,9 x 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 CARITA, Helder, op. cit, p.177 



 

33 
 

Rua do Patrocínio, 16-18  

(anexos: ficha síntese 04)  

  

 

 

 

O caso de estudo situado na Rua do Patrocínio apresenta uma fachada de ritmo regular que 

reflete a sua utilização interior de dois fogos por piso em planta simétrica (figura 40), o edifício 

rectangular tem cerca de 9,4m de largura por 13,7m de profundidade, possuindo um logradouro de 

30m2. Os acessos são feitos através de uma escada de tiro sem iluminação natural, uma vez que a 

janela de peito que se encontra acima da entrada central serve a sala do primeiro andar esquerdo. As 

cantarias dos vãos deste fogo parecem ter sido substituídas apesar de manterem a sua espessura 

original de 22cm. A fachada tem 5 alinhamentos de vãos, um dos quais (inicialmente uma entrada 

independente para o fogo esquerdo do piso térreo) foi substituído por uma janela de peito em 1934, 

ano em que também se procedeu à adição de instalações sanitárias junto à fachada posterior, através 

da criação de uma varanda.54 Esta varanda encontra-se hoje transformada numa marquise, após uma 

intervenção de 1959, justificada pela necessidade de construir uma passagem abrigada para as 

instalações sanitárias.55 

Internamente existem 4 compartimentos, uma sala principal representada pelas janelas de 

sacada na fachada, um quarto interior, e, uma cozinha com quarto adjacente atrás.    

Actualmente, cada fogo tem apenas uma entrada a partir do patamar das escadas, 

acontecendo o mesmo com o fogo do R/C, cuja entrada se encontra junto ao início das escadas. 

Contudo, ao nível do segundo piso, é possível observar a marcação de uma dupla entrada que existia 

no fogo esquerdo do primeiro andar e que hoje está inutilizada. A intenção de distinguir a circulação 

entre serviços e áreas principais reconhece-se também no fogo do lado direito com a criação de uma 

                                                           
54 AML, Obra 10548. 
55 Idem.  

Figura 40 | Fachada actual 
edifício R. do Patrocínio, 
16-18.  

Figura 41 | Ed. R. do Patrocínio 16-18, 1967 

Autor: João Hermes Cordeiro Goulart  

Fonte: AMLF 

Figura 42 | Reconstituição Ed. R. do 
Patrocínio 16-18, escala 1:400 
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passagem directa para a cozinha imediatamente ao lado da entrada. A separação de circulações não 

se formaliza ao nível do piso térreo. Hoje em dia, o uso habitacional prevalece em 3 fogos, com a 

excepção do fogo direito do R/C que já em 1967 seria ocupado por um estabelecimento comercial 

(figura 41) e hoje mantem o mesmo uso.  

 

Rua do Sol ao Rato, 61-61C 

(anexos: ficha síntese 05)  

 

 

O caso do número 61 da Rua do Sol ao Rato, apresenta semelhanças com o anterior, não só 

pela planta simétrica e os dois fogos por piso que possui, mas também nos acessos verticais em escada 

de tiro que termina num patamar de 4 portas (2 para cada fogo) e na organização interna, neste caso 

de 5 compartimentos. As escadas são iluminadas por um pequeno óculo junto à cornija.  

O edifício de planta rectangular, tem uma frente de 15m por 9,5m de profundidade, mostra uma 

proporção de excepção pelo facto de a largura do lote ser superior à sua profundidade, especialmente 

quando o logradouro deste edifício se prolonga numa extensão de 9m, dividindo-se em duas parcelas, 

uma para cada fracção do piso térreo.  

Este prédio preserva as entradas independentes do piso térreo e tem a particularidade de 

possuir uma porta joanina no número 61A. Os vãos do primeiro andar, mantendo-se mais fiéis à 

configuração original do que os inferiores, têm duas janelas de sacada para cada fogo do segundo piso, 

uma para a sala e outra para um quarto adjacente. A distribuição interna de 5 compartimentos, provoca 

a existência de um quarto interior no qual foram criadas aberturas para os compartimentos da frente. 

Após a visita ao fogo do 1.º direito, verificou-se a existência de uma segunda habitação no sótão, 

imperceptível exteriormente. Esta fraccção, não sendo autónoma, é acessível através de uma escada 

construída por cima da escada de tiro original com entrada na sala dianteira do 1.º esq. Esta adição 

não se encontra referida em nenhum dos documentos do processo de obra. Sobre a ocupação de mais 

um piso, sabe-se apenas que, em 1946 terá sido feito um pedido para uma ampliação em altura. Uma 

vez que a ampliação excederia a cércea regulamentar da rua, a ampliação foi negada.56 Embora este 

                                                           
56 AML, Obra 15873 

Figura 43 | Fachada principal edifício R. do 
Sol ao Rato, 61-61C.  

Figura 44 | Reconsituição edifício R. do Sol 
ao Rato, 61-61C, Escala 1:400 
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pedido não esboce mais do que a vontade de ampliação por parte do proprietário, talvez esteja na 

origem das alterações feitas no sótão que o transformaram numa segunda habitação dependente.    

A adição de instalações sanitárias no 1.º esquerdo, processa-se em 195357. No processo 

refere-se o posicionamento oportuno das instalações a tardoz, no seguimento das que já existiam no 

R/C. Estas últimas terão sido fruto de uma alteração ilegal uma vez que não se encontra documentada 

posteriormente. O mesmo terá sucedido ao fogo do lado direito, actualmente destinado a uso 

habitacional, mas sem registo de adição de instalações desta natureza. Ainda nesse ano, no decorrer 

do mesmo projecto de alterações é demolida a escada original de acesso ao sótão, que se fazia pela 

cozinha. O uso habitacional é mantido apenas no primeiro andar, mas não no piso térreo, encontrando-

se o R/C ocupado por dois estabelecimentos.  

 

Rua do Possolo, 44-48 

(anexos: ficha síntese 06) 

 

 

Apesar de ter dois fogos por piso em planta simétrica, este caso difere dos anteriores por ter 

uma escada de lanços sobrepostos, e na organização interna, feita “em T”.  

O edifício de 3 pisos, com aproveitamento de sótão, tem uma planta de proporções quase 

quadradas com 10,7m de frente por 9m de profundidade, inserido num lote de 10,7m por 22m. As 

diferenças entre os vãos do segundo e terceiro piso denunciam que o edifício original teria apenas dois 

pisos, contudo esta adição será anterior a 1934, já que nesse ano se procedem a obras de limpeza e 

reparação da fachada nas quais se procede à montagem de 3 andaimes em altura. Estas diferenças 

registam-se na falta de moldura nos vãos do terceiro piso e também pelo formato dos vãos que 

possuem lintel recto. Ao nível do piso térreo existem 4 vãos, sendo um deles mais trabalhado e de 

maiores dimensões. A entrada do número 46, que dá acesso às escadas, possivelmente terá sido 

                                                           
57 AML, Obra 15873 

Figura 45 | Fachada principal edifício R. 
do Possolo, 44-48. 

Figura 46 | Reconstiruição edifício R. do 
Possolo, 44-48. Escala 1:400 
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alterada pois apresenta proporções distintas das restantes, com cantarias de inferior espessura e 

também com lintel simples. As janelas de peito do segundo piso têm portadas de madeira com 

caixilharia de batente em PVC. A pesquisa em arquivo divulgou que em 1974 o número 44, no R/C, já 

se destinava ao uso habitacional e comercial sendo ocupado por uma carvoaria. O uso misto desta 

fracção talvez seja a principal causa da elevada ocupação do logradouro no edifício actual.  

 

Rua do Possolo, 38-42 

(anexos: ficha síntese 07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício, de planta rectangular, insere-se num lote de 12,7m de frente por 22,3m de 

profundidade e tem 4 pisos. O último piso, com fachada recuada, seria inicialmente um sótão que foi 

transformando num piso de habitação através de sucessivas adições, até que se procede à sua 

legalização em 196758.  

Tal como acontece com o caso anterior, a escada de acesso aos segundo e terceiro pisos é de 

lanços sobrepostos e recebe a sua iluminação através de uma janela de peito.  

A fachada tem 5 alinhamentos de vãos não sendo totalmente simétrica uma vez que os vãos 

do centro seguem o alinhamento da entrada para a escada e os fogos do lado direito são ligeiramente 

mais pequenos que os do lado esquerdo. Todos os fogos exibem a característica janela de sacada na 

sala principal, e uma janela de peito que serve o quarto adjacente à sala.  

                                                           
58 AML, Obra 22570 

Figura 47 | Fachada principal edifício R. 
do Possolo, 38-42. 

Figura 48| Reconstituição edifício R. do 
Possolo, 38-42. Escala 1:400 
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Internamente, os fogos deviam ser, na origem, organizados “em cruz” o que compartimenta o 

espaço em apenas 4 divisões, não havendo divisões interiores. A ampliação dos fogos foi feita para 

tardoz, acrescentado aos quatro compartimentos uma sala e as instalações sanitárias.   

 

Rua do Sol ao Rato, 29-29B 

(anexos: ficha síntese 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício tem uma planta aproximadamente quadrada com 9,9m de frente por 9,5m de 

profundidade e uma fachada de irrepreensível simetria, refletindo a sua organização interna. Os três 

pisos visíveis parecem ser originais.  Já se encontrando referências à montagem de 3 andaimes em 

altura no ano 193459  para reparações de interior e exterior. O acesso à escada é feito pela porta do 

número 29, a escada de madeira tem os dois primeiros degraus em pedra. A marcação dos pisos na 

fachada é feita através de um friso de pedra com  10 cm de espessura. Aos três pisos originais 

acrescentou-se um quarto piso em águas furtadas. A adição é perceptível pela continuação da escada 

de lanços sobrepostos que tem dimensões inferiores no último lanço e corredor de ligação 

verdadeiramente plano, contrariamente ao que acontece nos corredores inferiores.  

As diferenças entre as guardas das janelas de sacada do segundo e terceiro piso refletem 

algumas das intervenções feitas no segundo piso que também se comprovam pela organização interna 

deste piso. Apesar de tal não se encontrar documentado em arquivo, o segundo piso parece ter sofrido 

mais alterações apresentando-se hoje mais compartimentado do que os restantes pisos originais.  A 

ocupação do sótão enquanto piso de habitação poderá vir desde a origem uma vez que a escada de 

acesso ao sótão surge no prolongamento da escada de lanços sobrepostos. Nos anos 70, este andar 

encontrava-se dado como devoluto60 sendo aplicada uma multa ao proprietário por apropriação 

                                                           
59 AML, Obra n.º 15864 
60 Idem 

Figura 48 | Fachada principal edifício 
R. do Sol ao Rato, 29-29B.  

Figura 49 | Reconstituição edifício R. 
do Sol ao Rato, 29-29B. Escala 1:400 
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indevida do espaço. No seguimento deste processo, em 1973 são feitas as obras de ampliação que 

transformam o sótão em duas habitações.  

3.3.3 Tipo 3  

Estas soluções são características de zonas com “menos pressão demográfica (…) construídas 

pela repetição de vários módulos habitacionais (…)”.61 Com mais do que dois fogos por piso, a terceira 

tipologia (fichas síntese 09 a 11) é denominada como “edifícios em banda”. Os lotes em que se 

implantam estes casos têm frentes maiores e consequentemente maior número de alinhamentos de 

vãos. Os acessos são feitos em escada de tiro e existem entre 3 e 4 fogos por piso dependendo da 

largura do lote (figura 50). Apesar de existirem duas escadas de tiro independentes, a unidade nestes 

casos advém do facto de terem sido construídos como um todo o que resulta numa fachada contínua. 

Nos casos em banda é raro o uso da dupla entrada por fogo que marca os dois tipos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 | Casos Tipo 3  

Edifício N.º de fogos por piso Largura x Profundidade (m) 

R. S. João Nepomuceno, 1-9 4 15,7 x 7,5 

R. Santana à Lapa, 202-210 3 17 x 10,5 

R. do Possolo, 24-34A  4  19 x 10,5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 CALDAS, João Vieria, et al, op. cit. p. 145.  

Figura 50 | Esquema edifícios em banda com 3 ou 4 fogos por piso.   
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Rua S. João Nepomuceno, 1-9  

(pág. anexos: ficha síntese 09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício em banda teria inicialmente 4 fogos em cada um dos seus 2 pisos. O terceiro piso, 

com fachada recuada que permite a criação de um terraço na frente, foi construído em 199162 como 

ampliação das águas furtadas, um alargamento dos fogos do primeiro andar construído em 198563. A 

índole irregular do lote é a principal causa das diferenças na organização interna que levam a soluções 

de assimetria. Apesar de diversa, a distribuição é feita maioritariamente em 3 compartimentos, 

formalizada “em linha” e “em T”.   

A maioria dos fogos mantem o uso habitacional, exceptuando a fracção do número 9A, hoje 

ocupada por um restaurante. O edifício possui duas escadas de tiro em madeira, nos números 3 e 9, 

dando acesso às duas metades do segundo piso. Os quatro fogos do segundo piso foram aglutinados 

em duas habitações no decorrer das obras de 1985. A ampliação deste edifício ocorre somente em 

altura e não para tardoz, o que o torna numa excepção. Ao nível da fachada há que apontar a 

persistência de todos os vãos originais, não havendo nenhum que se tenha alterado. Este factor confere 

à fachada uma simetria perfeita que não reflete em nada as condições do lote.   

 

 

 

 

                                                           
62 AML, Obra 4278 
63 Idem.  

Figura 51 | Fachada principal edifício R. 
S. João Nepomuceno, 1-9. 

Figura 52 | Reconstituição edifício R. S. 
João Nepomuceno, 1-9. Escala 1:400 
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Rua Santana à Lapa, 202-210  

(pág. anexos: ficha síntese 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O prédio na Rua Santana à Lapa com 3 pisos tem planta rectangular com 17m de frente por 

10,5m de profundidade, teria inicialmente apenas 2 pisos. O edifício tem 3 fogos no piso térreo e 

primeiro andar, existindo uma sobreloja no número 204 à qual se acede por uma escada de tiro, a 

criação da sobreloja é proporcionada pelo acentuado declive da rua. O terceiro piso foi acrescentado 

posteriormente e divide-se em dois fogos apenas, aos quais se acede pela porta do número 208 através 

de uma segunda escada de tiro. Este acesso é conseguido pelo prolongamento da escada original. As 

antigas caixilharias de madeira encontram-se hoje substituídas por caixilharia oscilo-batente em PVC 

no decorrer das reparações de fachada feitas em 2016. Quanto às cantarias dos vãos, a sua moldura 

é simples com espessura de 22cm, excepto no terceiro piso, onde as cantarias apresentam espessura 

ligeiramente inferior. Interiormente os fogos organizam-se de maneira semelhante entre si, com 5 

compartimentos, sendo um interior. Os logradouros que servem o piso térreo encontram-se 

actualmente cobertos. Esta apropriação do espaço cria um sexto compartimento que retira à cozinha e 

ao quarto posterior iluminação directa. O prédio conserva o uso habitacional em todas as fracções e 

Figura 53 | Fachada actual edifício R. 
Santana à Lapa, 202-210.   

Figura 54 | Ed. R. Santana à Lapa, 202-210, 
1965   

Autor: João Goulart 

Fonte: AMLF 

Figura 55 | Reconstituição edifício R. 
Santana à Lapa, 202-210.  Escala 1:400 
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terá passado a regime de propriedade horizontal em 2015.64 Os desenhos técnicos de 1968 dizem 

respeito ao processo de legalização de obras feitas no número 208 e da transformação das varandas 

de acesso às instalações sanitárias a tardoz em marquises.  

 

Rua do Possolo, 24-34A  

(pág. anexos: ficha síntese 11) 

 

 

Este edifício em banda encontra-se num lote com frente de 19m por 10,5m de profundidade, 

constituindo a maior área de implantação registada. Os seus 4 fogos por piso são acessíveis através 

de duas escadas independentes de lanços sobrepostos que se encontram iluminadas por janelas de 

peito e claraboia. As cantarias de 16,5 cm de espessura encontram-se pintadas de branco e as 

caixilharias são de alumínio e PVC de batente. Apesar das diferenças entre as dimensões nos vãos do 

piso térreo (que acusam algumas substituições), a fachada revela regularidade. É também perceptível 

o uso de trapeiras na cobertura. O edifício tem duas escadas de tiro, uma no número 32 e outra no 

número 26. O prédio divide-se em duas metades que funcionam em sistema esquerdo-direito. A escada 

de tiro transforma-se numa escada de lanços sobrepostos para dar acesso ao 4.º piso, em águas 

furtadas. As instalações sanitárias foram construídas a tardoz, numa obra continua que abrange todo 

o edifício em 1954.65 O prédio passou a regime de propriedade horizontal em 1986.66  

As vastas dimensões do lote e os seus 3 pisos originais, perfazem um total de 12 fogos que 

manifesta um elevado índice de ocupação. Este modelo já não revela o desafogo característico da 

ocupação em banda, mas a sua morfologia não permite associá-lo às soluções nobres do prédio de 

rendimento67.   

                                                           
64 AML, Obra 7749 
65 AML, Obra 6187 
66 Idem.  
67 CALDAS, João Vieira, et al, op. cit., p.147. 

Figura 56 | Fachada principal edifício R. 
do Possolo, 24-34A.  

Figura 57 | Reconstituição edifício R. do 
Possolo, 24-34A. Escala 1:400 
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3.3.4 Reflexão sobre os grupos tipológicos  

  

 Após análise dos exemplares em estudo, primeiro do ponto de vista dos seus elementos 

compositivos e posterior categorização em famílias de tipos, é clara a influência que os acessos 

verticais têm no edifício. As várias escadas e as diferentes formalizações e desenvolvimentos, refletem-

se tanto na organização interna como na fachada. A escada de tiro vê as suas tentativas de 

experimentação ao ser repetida até se deslocar para o centro da fachada. Enquanto que a escada de 

lanços sobrepostos, uma solução de superior sistematização, conduz a uma nova forma de pensar o 

edifício, permitindo a aplicação da mesma distribuição interna em todos os pisos.  

 Quanto à organização interna, devido às características dos lotes, os sistemas “em linha”, “em 

cruz” e “em T” parecem ganhar variantes. Uma variante de 5 compartimento que resulta do cruzamento 

da organização em “em linha” e “em T” e uma variante de 6 compartimentos, sucessora da distribuição 

“em cruz” que se multiplica.  

 É ainda visível a preocupação com a salubridade das habitações na altura da construção, 

procurando evitar-se construções em madeira no piso térreo. Veja-se a composição das escadas que 

tem normalmente os dois primeiros degraus em pedra e a também a estrutura do piso térreo, por vezes 

construída da mesma forma que as empenas.  

 Na amostra recolhida é visível a predominância de sistemas simétricos na distribuição interna 

que constitui 60% do universo de casos. As soluções assimétricas, quando se registam são 

consequência da irregularidade do lote ou de processos de junção entre dois edifícios de um fogo por 

piso.   
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4. Reabilitação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04  Reabilitação 
Reconhecendo a complexidade da temática, este capítulo ganha o título de 

reabilitação por fazer uma interpretação da realidade encontrada que continua 

em uso e a sofrer alterações. Primeiramente é feita uma breve abordagem 

teórica dos temas da Conservação e Restauro a considerar, posteriormente 

aplicados ao nível urbano e à luz do panorama actual da cidade. O objectivo é 

a reflexão sobre de casos que é utilizada como ilustração para intervenções 

futuras.  
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4.1. Da pesquisa histórica à reabilitação 

 

“(…) integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com 

valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devam ser objecto de especial protecção e valorização.”68 

No seguimento da investigação histórica do património da natureza do tratado nesta 

dissertação, alvo de diversas intervenções ao longo da sua longa vida útil, a abordagem da reabilitação 

surge como uma temática inevitável, seja pelas várias camadas temporais que se reconhecem, seja 

pela conjectura que se adivinha no futuro próximo.  

A devolução do edificado ao seu estado de favorável utilização assume-se hoje como uma 

prática imprescindível na política das cidades e da habitação. Esta ocorrência deve-se principalmente 

a factores de ordem cultural que levam as sociedades a resistir à descaracterização do edificado antigo 

quando substituído por construções recentes. Deste modo, o interesse construtivo tende a afastar-se 

da edificação de novos imóveis e focar-se na reutilização do edificado existente.69 Esta reutilização 

deve, todavia, passar sempre pela análise detalhada dado que “na elaboração do projecto de restauro, 

a componente histórica é, e deve ser, o elemento prioritário. De facto, é somente por meio da pesquisa 

histórica, assimilável a uma verdadeira e própria anamnese, que se chega a um diagnóstico correcto e 

à escolha da melhor de entre o leque de terapias, até à programação da mais correcta prevenção, em 

alternativa a intervenções cirúrgicas bem mais traumáticas.”70 

No caso de Lisboa, as operações de reabilitação urbana são referidas como uma prioridade no 

PDML e constituem uma operação urbanística de interesse municipal. A crescente relevância dada a 

estas operações resulta do desejo de ordenamento e controlo do crescimento habitacional. Pretende-

se controlar a terciarização do centro e a construção de núcleos habitacionais em zonas periurbanas 

que levam às deslocações cíclicas da população entre o centro urbano e os núcleos habitacionais em 

migrações diárias.  Para combater o agravamento desta situação, surgem políticas e programas que 

vêm promover o interesse em intervenções de reaproveitamento do património, mas que continuam a 

não criar directrizes exactas para guiar intervenções em edifícios antigos. Promove-se a demolição 

interna dos edifícios, deixando as fachadas originais como invólucro. 

 

                                                           
68 Lei n.º 107/2001, Artigo 2º, 8 de Setembro de 2001 - Lei de Bases do Património Cultural. 

69 SILVA, Vítor Cóias e, “Engenharia Civil: Qualificação para a Reabilitação e a Conservação, vista pelas 
empresas”, Arquitectura e Engenharia Civil: Qualificação para a Reabilitação e a Conservação, Lisboa: Grémio 
das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico, Setembro 2000, p.15. 
 
70 MATEUS, João Mascarenhas, (coord.), Obras de Conservação e Restauro Arquitectónico, Lisboa: CML, 
Dezembro 2003, p. 7. 
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4.2. Principais anomalias 

 

Dada a natureza deste edificado, com tantos anos de “vida”, as principais patologias registadas 

aparecem no seguimento do seu normal envelhecimento, uma vez que os seus 50 anos de vida útil já 

foram há muito ultrapassados.71  

Após o confronto directo com alguns casos e respectiva consulta em arquivo dos seus 

processos de obra, é possível identificar algumas patologias comuns suportadas pelo edificado, nem 

sempre resultantes do seu envelhecimento. A grande maioria de anomalias encontradas hoje nos 

edifícios resulta de problemas de humidade por fenómenos de capilaridade (figura 58 e 59) e por 

deficiente ventilação (figura 60), uma vez que, em vários casos foram registadas divisões interiores 

sem qualquer sistema de ventilação. A criação de compartimentos interiores assume-se hoje como 

uma prática não permitida, contudo, esta solução foi aplicada durante décadas como consequência de 

ampliações executadas ao nível dos pisos, provocando a crescente insalubridade do espaço interior 

pela falta de ventilação e iluminação natural. A pesquisa em arquivo permitiu também apurar a 

constante falta de manutenção do edificado por parte dos proprietários. O distanciamento das entidades 

responsáveis origina, ao longo dos anos, intimações para que se proceda a reparações urgentes, sendo 

o principal alvo destas reparações a cobertura dos edifícios.  

Outra anomalia frequentemente observada e abordada nos processos de obra é a fendilhação 

de elementos construtivos, consequência de intervenções em construções contíguas ou de alterações 

na distribuição de cargas do edifício. Estas ocorrências resultam por vezes no destacamento e 

desagregação de elementos de revestimento.   

 

   

 

 

 

                                                           
71 LAMBERINI, Daniela, “Restauro Arquitectónico e Pesquisa Histórica” in Arquitectura e Engenharia Civil: 
Qualificação para a Reabilitação e a Conservação, Lisboa: Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do 
Património Arquitectónico, Setembro 2000, p.70. 

Figura 59 | 
Criptoflorescências nas 
paredes dos pisos 
térreos, edifício R. 
Santana à Lapa, 202-
210.  

Figura 60 | Humidade em 
divisão interior, edifício 
R. Santana à Lapa, 202-
210.  

Figura 58 | Humidade 

ascendente na fachada, 
edifício Tv. das Almas, 10-
14. 
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4.3 Análise de intervenções  

As intervenções observadas são vastas e por vezes profundas, podendo não se encontrar 

documentadas em arquivo. De modo geral, as alterações efectuadas acabam por causar a 

descaracterização do edificado, diminuindo o seu valor arquitectónico. O acto de modificar deve ser 

encarado como uma oportunidade de melhoramento do existente e “sempre que possível, as medidas 

adoptadas devem ser “reversíveis”, para que possam eventualmente dar lugar a medidas mais 

adequadas, quando estiverem disponíveis novos conhecimentos. Se as medidas adoptadas não forem 

totalmente reversíveis, deve garantir-se que as intervenções efectuadas não comprometem posteriores 

intervenções.”72 Contudo, após a investigação arquivística, observou-se que o número de intervenções 

ilegais feitas é considerável e comum a vários casos. Estas obras de cariz infundamentado parecem 

viáveis aos olhos dos ocupantes do espaço, mas são levadas a cabo sem o planeamento adequado. 

Abaixo encontram-se listadas as principais intervenções realizadas nos exemplares observados.  

 

4.3.1 Ampliação dos edifícios  

Uma alteração frequente, porém, poucas vezes registada em arquivo, é a ampliação em altura 

dos edifícios. Os raros casos em que a adição de pisos aparece documentada são dos finais do século 

XIX, o que pode indicar que na sua maioria as ampliações em altura terão ocorrido entre o século XVIII 

(no seguimento de reparações executadas devido do terramoto) ou no século XIX. Há ainda casos em 

que esta adição, não podendo ser posicionada no tempo, é o resultado de uma crescente apropriação 

do espaço dos sótãos e resulta num posterior processo de legalização global. Nestes casos a adição 

de pisos é feita sem a devida avaliação estrutural e pode resultar em deformações ao nível das 

fundações causadas pelo aumento de cargas.73    

  

 

 

 

 

 

Estas habitações de reduzida área interna, sofrem ainda comumente a ampliação do espaço 

ao nível dos pisos. É observável a desvalorização da parte traseira do edifício com a crescente 

ocupação de que é alvo. O alargamento da área interna dos fogos acontece normalmente para tardoz, 

                                                           
72 Principles for the analysis, conservation and structural restoration of Architectural Heritage, ICOMOS 
2003. [tradução Helena Barranha in Património Cultural: conceitos e critérios fundamentais, 1.ª edição, Lisboa: 
IST Press e ICOMOS Portugal, 2016, p.105] 
73 APPLETON, João, Reabilitação de Edifícios Antigos: Patologias e Tecnologias de Intervenção, 2.ª Edição, 
Lisboa: Edições Orion, Novembro 2011, p. 92.   

Figura 61 e 62 | Ocupação 
do logradouro, edifício R. 
do Sol ao Rato, 49-49A.   

Figura 61  Figura 62 
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ocupando o logradouro (figura 61 e 62) com instalações sanitárias e divisões anexas que acaba por 

aumentar o número de divisões interiores e reduzir a iluminação e salubridade dos espaços. A extensão 

dos fogos acaba por ser um processo individual e raramente aplicado a todo o edifício num projecto 

global. Desta forma, a maior parte das adições surge nos pisos térreos que, usufruindo da mesma cota 

do logradouro, encontram poucos obstáculos à sua ocupação.Em ambos os casos, a ampliação dos 

edifícios não é uma operação que possa ser descartada quando consideradas as características 

originais das habitações. Porém, as soluções talvez possam passar pela junção de fogos que possibilite 

a criação de habitações com superior área útil. A solução de ampliação deve, porém, ser perceptível 

sempre que executada.  

4.3.2 Acessos 

 

           Figura 63 | Alteração do acesso ao fogo direito do piso térreo, Rua do Sol ao Rato 31-31B  

           Fonte: Extraído de Obra 19857 Processo 31044/DSG/PG/1945 Folha 3, AML.  

As alterações dos acessos ao nível do piso térreo são frequentes nestes casos. Apesar de só 

algumas se encontrarem documentadas (figura 63 e 64), é possível ainda perceber as entradas 

originais pela marcação das anteriores entradas que permanece na fachada (figura 65). Actualmente, 

são raros os fogos no piso térreo que conservam a sua entrada independente (figura 66) e não a 

passam a fazer pelo patamar das escadas (figura 67).  

 

Figura 64 | Alteração do acesso ao fogo esquerdo do piso térreo, Rua do Patrocínio 16-20  

Fonte: Extraído de Obra 10548, Processo 21314/SEC/PG/1934 Folha 4, AML.  
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4.3.3 Compartimentação  

A área reduzida das divisões originais leva também à anulação de compartimentos com o intuito 

de tornar a área interna mais ampla e iluminada, eliminando as zonas interiores. Quando a organização 

interna é feita sem corredor e as divisões são intercomunicantes é frequente a demolição de paredes 

divisórias e a anulação das passagens entre divisões (figura 68). A demolição de paredes interiores é 

normalmente seguida do vigamento em estrutura metálica que proporciona a abertura de maiores vãos. 

Esta solução já generalizada e por vezes levada a cabo com alguma leviandade pode manifestar 

consequências como deformações nas fundações.74  

  

4.3.4 Instalações sanitárias  

Tratando-se de edifícios que não possuíam originalmente instalações sanitárias e que 

preservam o uso habitacional, a sua adição é frequente. A necessidade de integrar redes de 

infraestruturas neste tipo de intervenção ocorre mencionada e por vezes também ilustrada na maioria 

dos processos de obra. Sempre que estas intervenções se encontram acompanhadas de desenhos 

técnicos é possível apurar duas soluções privilegiadas, a adição a tardoz, junto ao local onde já se 

encontrava um tubo de queda da antiga pia de despejos (figura 69) ou em divisões interiores com área 

reduzida que serviam anteriormente de zona de arrumos, normalmente no vão das escadas (figura 70). 

Entre as duas, esta última solução mostra-se menos salubre devido à deficiente iluminação e ventilação 

de que padece. As intervenções com este fim, quando executadas ao nível global do edifício, mostram 

a preferência pela ocupação a tardoz, em todos os pisos. Como resultado desta adição verifica-se a 

criação de cozinhas interiores e a desvalorização da fachada posterior.   

                                                           
74 APPLETON, João, op.cit., p. 93.   

Figura 66 | R/C com acesso 
independente, edifício R. 
Santana à Lapa, 202-210.  

Figura 67 | Acesso ao 
fogo do R/C pelo 
patamar junto ao inicio 
da escada, edifício R. 
do Patrocínio, 16-18.   

Figura 65 | Marcação 
de antiga porta na 
cantaria, ed. Tv. Almas 
10-14.  

Figura 68 | Anulação 
de passagem entre 
divisões, ed. Tv. das 
Almas, 10-14.  
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Figura 69 | Projecto para instalações sanitárias do 1.º direito, R. do Sol ao Rato, 61-61C  

Fonte: Extraído de Obra 15873, Processo 20096/DSCC/PG/1956, Folha 3, AML.  

    

 

 

 

4.3.5 Reforço estrutural  

A análise e reforço estrutural é referida em vários processos de arquivo, sendo comum que a 

dado ponto na história da utilização do edifício tenha sido realizada, por vezes mais do que uma vez. 

A maioria data dos séculos XX e tem como materiais de eleição o betão e o aço.  

Hoje em dia, dada a vulnerabilidade do solo no caso de Lisboa, o PDM em vigor esclarece que 

“as obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infra-estruturas do subsolo têm de integrar 

soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais e manter as 

condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a 

garantirem a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo em conta os valores patrimoniais 

em presença em cada intervenção.” 75 

 

                                                           
75 N.º 2, Artigo 24.º, Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa, 2012, p.27. 

Figura 70 | Aproveitamento de 
espaço de arrumos por baixo 
das escadas para instalações 
sanitárias, edifício R. Santana 
à Lapa, 202-210. 
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4.3.6 Adições em fachadas: caixas de estores e equipamentos de ar 

condicionado 

Apesar de nem sempre se recorrer a solução de adicionar as caixas de estores pelo exterior, há 

casos em que a sua aplicação vem claramente desvirtuar a fachada (figura 71). O mesmo acontece 

com a aplicação de equipamentos de ar condicionado, cujo posicionamento nas fachadas principais 

provoca a sua descaracterização (figura 72).   

4.3.7 Caixilharia 

São raros os casos que preservam caixilhos e portadas de madeira (figura 73), sendo 

predominante a substituição dos mesmos por materiais mais recentes como alumínio e PVC (figura 74) 

com o objectivo de melhorar o comportamento térmico dos edifícios. O impacto desta substituição no 

aspecto exterior não tem um impacto significativo quando implementadas em toda a fachada e uma 

vez preservadas as dimensões originais dos vãos. Porém, a facilidade de execução destas operações 

resulta em substituições de diferentes características na mesma fachada. Estes casos parecem carecer 

de uma intervenção unificada que lhe atribua maior coerência.   

    

 

 

 

4.4. Reflexão sobre as intervenções 

Após a análise das principais modificações efectuadas, conclui-se que é possível identificar 

vários níveis de intervenção, com diferentes objectivos e procedimentos. Na origem desta diferença 

estão razões como o individualismo com que cada um dos inquilinos actua e modifica a sua habitação, 

numa operação de alheamento face ao todo, e o afastamento dos proprietários das suas 

responsabilidades de manutenção, possivelmente causado pelo congelamento das rendas. 

As intervenções clandestinas são normalmente consequência das necessidades pontuais de 

entidades individuais que habitam o espaço. Trata-se de situações em que os inquilinos tentam moldar 

os fogos à sua realidade e “melhorá-los” sempre que possível de forma simplificada e não 

documentada. 

Figura 71 | Uso de caixas de 
estores pelo exterior, edifício 
na R. do Sol ao Rato, 40-46.  

Figura 72 | Aplicação 
de equipamentos de 
ar condicionado na 
fachada principal, 
edifício na R. do 
Possolo, 68-70.   

Figura 73 | Caixilharia em 
madeira, edifício na R. D. 
Dinis, 12-14.   

Figura 74 | Caixilharia 
em PVC de duas folhas 
no segundo e terceiro 
pisos, edifício R. do 
Possolo, 46-48.  
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As intervenções planeadas surgem no âmbito da iniciativa camarária e da iniciativa dos 

privados. A CML, reconhecendo a importância das operações de reabilitação na cidade, tem criado 

vários programas de incentivo ao reaproveitamento do edificado. O Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA - Dec. – Lei, 197/92 de 22 de 

Setembro) é um regime de comparticipação a fundo perdido que se aplica mediante aceitação de 

candidaturas em que se reconhece a pertinência da intervenção, já aplicado a alguns dos exemplares 

como o edifício da Rua do Sol ao Rato, 49-49A (figura 75 e 76) em 2000. O mapa de medições e 

orçamento que acompanha o projecto de alterações permite apurar a extensão das obras que se 

realizaram ao nível da reparação da fachada principal, da empena cuja espessura se encontrava 

diminuída pela demolição de um edifício contíguo, da fachada tardoz e da escada. Procedeu-se ainda 

a reparações na cobertura com vigas de madeira e substituição das telhas do tipo marselha por telha 

lusa e à actualização da instalação eléctrica nos acessos. As obras de requalificação foram também 

aplicadas a todos os fogos onde se restauraram revestimentos e pinturas em tectos e paredes. Nas 

instalações sanitárias foram adicionados e substituídos alguns equipamentos a par das reparações de 

tubagens na rede de águas. 

Nestes casos, o imóvel é primeiramente alvo de uma avaliação que pretende aferir as 

patologias a solucionar. A atuação acontece principalmente ao nível das zonas comuns, das fachadas 

e das coberturas, mas pode prolongar-se ao nível dos fogos, sempre que as condições do imóvel o 

justifiquem e os ocupantes o permitam.  

Da parte dos privados surgem também intervenções planeadas acompanhadas de projectos 

de alterações, cujas intenções são principalmente a maximização de rendimento dos imóveis. Os 

projectos de alteração mostram-se nestes casos mais invasivos e profundos, resultando 

frequentemente na junção de frações como solução para a reduzida área dos fogos originais. No geral, 

as alterações feitas têm como objectivo tornar o imóvel mais atractivo e não resolver as suas anomalias. 

A avaliação prévia das preexistências encontra-se, porém, omitida nos processos de obra.   

 

 

   

 

 

 

 

Figura 75 | Edifício na R. do Sol 
ao Rato, 49-49A  

Janeiro 2017 

Figura 76 | Edifício R. do Sol ao 
Rato, 49-49A 

1997, Antes da intervenção do 
RECRIA 

Fonte: autor desconhecido, 
AML 

Figura 75  

 

Figura 76 
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4.5. Critérios para a intervenção  

No seguimento da reflexão sobre as intervenções feitas nestes edifícios ao longo dos anos, 

ergue-se a pertinente questão sobre a efectiva possibilidade de habitar o edifício do século XVIII sem 

causar a sua descaracterização. Como foi referido, a reconstituição histórica é um exercício de 

abstracção que não se pretende aplicar em termos reais já que o objectivo final da pesquisa histórica 

não passa pelo congelamento do edificado num estado inutilizável que não reconhece os usos da 

sociedade actual. Contudo, as consecutivas intervenções sem regra ou projecto adequado acabam por 

desvalorizar o edificado. Atendendo ao facto de que estas intervenções são inevitáveis quando se 

pretende habitar um edifício com mais de dois séculos de “vida”, é fundamental encontrar o equilíbrio 

entre uma ocupação respeitadora do património e o conforto dos seus utilizadores.  

As alterações devem ter por base a documentação das pré-existências visando o entendimento 

de futuros ocupantes e intervenientes, bem como a justificação das decisões impostas. Em termos 

práticos, talvez devam ser os ocupantes a moldar-se às restrições fundamentais dos edifícios e não o 

contrário. Dada a falta de acessibilidade ao nível dos pisos superiores, a utilização segura pode 

destinar-se apenas a indivíduos sem mobilidade reduzida. Internamente, a ocupação satisfatória pode 

passar pela junção de fracções em altura ou na horizontal de modo a transparecer a ocupação anterior.  

O campo da legislação é, contudo, pouco explicito na definição de critérios de intervenção e 

nada exigente no que concerne a manutenção. Esta lacuna resulta em diferentes interpretações sobre 

o que será a requalificação competente do edifício antigo. O restauro arquitectónico deve ser “uma 

operação cultural, que tem por objectivo manter a eficácia, facilitar a leitura e transmitir ao futuro os 

bens arquitectónicos herdados do passado.”76 A leitura eficaz das diferentes camadas temporais nos 

edifícios só é possível se o critério de autenticidade estiver presente. O erro da falta de autenticidade77 

das intervenções encontra-se em várias ocasiões e resulta numa leitura confusa dos edifícios. As 

adições e extrações do edificado padecem de uma fraca distinção que torna a percepção do património 

original uma tarefa mais complexa e pouco intuitiva. Nos casos estudados e visitados, a compreensão 

do espaço encontra-se claramente posta em causa por esta falta de diferenciação. Desta forma, a 

reconstituição é um exercício de suposição, muitas vezes mais perceptível através de desenhos 

técnicos do que em confronto directo com o edifício.  

Nos casos das freguesias de Campo de Ourique e da Estrela aplicam-se os Planos de 

Pormenor das Amoreiras, Madragoa e Janelas Verdes (em elaboração). Contudo, nenhum dos casos 

estudados nesta dissertação se posiciona nas áreas delimitadas para os planos em vigor ou em 

elaboração.   

                                                           
76 LAMBERINI, Daniela, “Restauro Arquitectónico e Pesquisa Histórica” in Arquitectura e Engenharia Civil: 

Qualificação para a Reabilitação e a Conservação, Lisboa: Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do 
Património Arquitectónico, Setembro 2000, p.69. 
77 “Autenticidade: Significa o conjunto de características fundamentais, historicamente determinadas, do original 
ao estado actual, como resultado das várias transformações que ocorreram ao longo do tempo.” Definição da 
Conferência Internacional sobre Conservação, Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o restauro do 
património construído, Outubro 2000, Anexo - Definições. 
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No que respeita a legislação aplicada às operações de reabilitação, as directrizes definidas no 

Anexo II do Regulamento Municipal que aprova o Sistema de Incentivos a Operações Urbanísticas com 

Interesse Municipal, privilegiam o uso dos materiais e técnicas em concordância com as tipologias 

construtivas originais.  

Uma vez que os casos estudados não se encontram vinculados a um bairro ou zona específica 

da cidade, a sua preservação passa primeiramente pelo reconhecimento do edificado enquanto 

património cultural. Porém, na Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico, apenas dois dos 

casos estudados são identificados como bens imóveis de interesse municipal78 (figura 77 e 78). Muitos 

destes bens convivem em relação de proximidade com imóveis de igual relevância (casos que integram 

este estudo e edifícios que, não tendo cariz multifamiliar, apresentam os mesmos princípios 

construtivos) que não se encontram listados como detentores de interesse municipal (figura 79).  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Lista de bens imóveis da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico, Regulamento do PDML, Anexo 
III, p.110. 

Figura 77 | Conjunto de 
interesse municipal. 35.14 
Conjunto de dois edifícios de 
habitação plurifamiliar, R. do 
Patrocínio 41-43 e 45-49.  

Figura 79 | Imóvel de interesse 
municipal. 17.82 Edifício de 
habitação unifamiliar com 
fachada de azulejo, R. do 
Jardim à Estrela, 25.   

Figura 78 | Imóvel de 
interesse municipal. 35.38 
Edifício de habitação 
plurifamiliar, R. Saraiva de 
Carvalho, 214-222.  
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5. Conclusões  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05  Conclusões 

Reflexões sobre a análise dos casos e definição tipológica. Observações sobre 

os resultados e ponderações sobre o desenvolvimento futuro.  
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A dispersa presença de edifícios de habitação corrente, construídos segundo princípios pré-

pombalinos, nas actuais freguesias da Estrela e de Campo de Ourique permite concluir que no século 

XVIII o contínuo urbano já teria alcançado esta zona. Prevalece, porém, a dificuldade de apontar o 

momento exacto de construção uma vez que se verifica a persistência de construções executadas 

segundo tipologias não pombalinas durante a segunda metade de setecentos.  

Verifica-se também a presença de habitações correntes de um só fogo por piso coincidentes 

com o período em estudo pela aplicação da mesma metodologia construtiva e que se posicionam em 

relação de proximidade com as habitações plurifamiliares aqui estudadas. Os casos analisados têm 

como critério primordial a presença de mais que um fogo por piso e é através destes que se esclarece 

a análise tipológica. Estes edifícios foram estudados entre os meses de Julho 2016 e Maio de 2017 e 

pode concluir-se que a sua selecção influenciou directamente os resultados obtidos. Dada a reduzida 

amostra estudada, na sua essência, a definição tipológica aqui apresentada é a exemplificação de 

diferentes concretizações do mesmo tipo – o prédio com mais que um fogo por piso destinado ao 

arrendamento. Deste modo, o estudo de outros exemplares originaria talvez resultados distintos dos 

apresentados. Com base nas características estruturantes dos casos de estudo, a separação tipológica 

que melhor exprime as relações de afinidade entre eles segue os critérios de simetria em planta e da 

quantidade de fogos por piso. Assim, os três tipos encontrados diferem quanto à simetria na distribuição 

interna entre o lado esquerdo e direito, que nem sempre se verifica, e no número de fogos por piso, 

havendo casos que se organizam em banda, com 3 a 4 fogos por piso. Através do esclarecimento 

tipológico percebe-se a preferência por soluções de planta simétrica em sistema de esquerdo-direito, 

constituindo estas 60% do universo de estudo. A intenção de simetria reflete-se também na aparência 

exterior, nomeadamente nas fachadas principais cujo tratamento é de carácter sóbrio e rítmico, tendo 

como componentes de propósito ornamental apenas as guardas das janelas de sacada e, por vezes, 

as cantarias trabalhadas.  

A observação dos acessos verifica a existência de escadas de tiro, em metade dos casos, e do 

seu modelo sucessor - a escadas de lanços sobrepostos - nos restantes. No caso dos acessos aos 

pisos adicionados posteriormente à primeira edificação manifestam-se diferentes maneiras de 

acrescentar a escada, mas na sua maioria, as escadas adicionadas são o prolongamento das originais. 

Verifica-se apenas uma extensão de escada inicial de lanços sobrepostos ampliada “em L”, que 

possivelmente datará do século XIX, e outra, originalmente de tiro, ampliada em escada de lanços 

opostos. Esta última, já completamente liberta da fachada principal, revela-se como uma intervenção 

mais instruída. A evolução constatada no que concerne as entradas para os fogos do segundo piso e 

superiores (que por vezes se duplicam e criam a segregação de circulações entre entrada de serviço e 

entrada principal) e na própria formalização do elemento de acesso vertical, acusa um processo de 

aprendizagem e experimentação característico do convívio com os modelos pombalinos. É interessante 

ainda observar casos com a solução primordial de acesso vertical em escada de tiro que possuem duas 

entradas para cada fogo, uma para a cozinha, ou para um corredor que conduz à área de serviço; outra 

para a sala.          

Quanto à organização interna, profundamente ligada às características do lote, exibe-se uma 

diversidade que tende a afastar-se da compartimentação tripartida dos edifícios do lote estreito e 
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comprido. Dada a fraca consolidação desta zona de transição entre o urbano e o rural durante o século 

XVIII, as parcelas organizar-se-iam em condições de maior desafogo, tendo dimensões superiores aos 

6,75 por 13,50 m dos primeiros lotes do Bairro Alto. Dispondo de maiores áreas de implantação, a 

distribuição interior manifesta-se em casos de 3 a 6 divisões que, apesar de variarem em usos, mantêm 

sempre a cozinha a tardoz e a sala principal na frente do edifício. As circunstâncias de inferior 

densidade construtiva refletem-se também no número de pisos (a maioria teria apenas dois pisos 

inicialmente) e na ocupação do lote, que inclui um logradouro no tardoz das habitações.  

Com a análise do historial das transformações efectuadas pretendeu-se contribuir para o 

esclarecimento das consequências de acções inapropriadas, sendo elas o principal agente causador 

da desvalorização dos edifícios. Em alguns casos, a descaracterização é tal que o seu valor enquanto 

testemunho de habitação corrente não pombalina já se encontra posto em causa. A consulta dos 

processos de obra em arquivo, uma parte fundamental na realização deste trabalho, provou a 

leviandade com que, durante anos, se concretizaram alterações, sendo muitas delas de génese ilegal. 

Tratam-se de casos em que a documentação respectiva ao imóvel não corresponde à realidade da sua 

ocupação.   

Embora existam poucos casos de sucesso, a intervenção bem sucedida nestes edifícios não é 

impossível. É certo que as opiniões sobre a temática da intervenção no património arquitectónico têm 

vindo a alterar-se ao longo dos anos, mas tal não invalida que se proceda à conservação e à utilização 

destes edifícios para o uso que os acompanha desde a origem. A introdução do conceito de intervenção 

responsável passa, em primeiro lugar pelo reconhecimento destes edifícios como detentores de 

interesse municipal (com vista a evitar operações infundadas no futuro), pelo fomento da pesquisa 

histórica sempre que se procede a alterações, e da documentação das pré-existências aliada a um 

método de acção que garanta, sempre que possível, a compatibilidade e reversibilidade. Uma 

possibilidade de intervenção talvez passe pela junção de fracções de modo a garantir uma área interna 

mais generosa aos ocupantes, diminuindo o número de habitações no prédio. Esta é uma solução 

frequentemente implementada nas ampliações em altura, onde os novos fogos que surgem não 

seguem o sistema esquerdo-direito mas ocupam todo o piso com uma só habitação. Outra solução a 

implementar seria a introdução global de instalações sanitárias, libertando as fachadas posteriores das 

funções de serviço, que poderiam ocupar os compartimentos interiores devidamente ventilados. Estes 

compartimentos, dada a falta de luz natural, podem também fazer-se ocupar por áreas de arrumos ou 

outras de carácter utilitário que não impliquem a permanência continuada dos utilizadores no espaço.     

Quando observados no contexto alargado da sua história e ocupação, estes edifícios revelam 

características que justificam a sua protecção enquanto testemunhos dos modos de habitar da 

sociedade setencentista. O papel da legislação é fundamental neste caso. Com a actual promoção de 

intervenções de reabilitação de forma vaga, sem definir directrizes exactas para a sua concretização, 

as alterações embora revelando maiores critérios de exigência continuam a não observar as normas 

correctas relativas à manutenção e alteração e a Câmara Municipal continua a permitir a depreciação 

deste património arquitectónico.  
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Fontes Primárias  

a. Cartografia  

Planta de Lisboa em 1650 por João Nunes Tinoco:  

http://purl.pt/4503 

Vista da cidade de Lisboa nos fins do século XVI por Georgio Braúnio 1598:  

https://almada-virtual-museum.blogspot.pt/2016/01/iconografia-de-lisboa-2-parte.html  

Planta Geral da cidade de Lisboa 1785: 

https://www.wdl.org/pt/item/926/ 

Levantamento Felipe Folque 1871: 

AML 

Mapa da cidade de Lisboa e de Belém em 1812: 

http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mapa-da-cidade-de-lisboa-e-de-

belem/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHa

sh=ecc4ccfbba9a71cd025ecee527e2c64e 

b. Obras Arquivo Municipal 

15873 7749 

10778 23269 

15874 23270 

15824 1638 

15864 17867 

19857 4847 

13524 22570 

38005 6187 

18378 12250 

11762 10548 

12700 9550 

12702 10630 

44699 187 

22435 4278 

22436 1160 

3587 15871 

17615 
 

4427 
 

 

http://purl.pt/4503
https://almada-virtual-museum.blogspot.pt/2016/01/iconografia-de-lisboa-2-parte.html
https://www.wdl.org/pt/item/926/
http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mapa-da-cidade-de-lisboa-e-de-belem/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ecc4ccfbba9a71cd025ecee527e2c64e
http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mapa-da-cidade-de-lisboa-e-de-belem/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ecc4ccfbba9a71cd025ecee527e2c64e
http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mapa-da-cidade-de-lisboa-e-de-belem/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ecc4ccfbba9a71cd025ecee527e2c64e


 

59 
 

c. Legislação 

Regulamento do Plano Director Municipal, 2012. 

 Lei n.º 107/2001, Artigo 2º, 8 de Setembro de 2001 - Lei de Bases do Património Cultural.   

d. Cartas e Convenções  

Convenção para a protecção do património mundial, cultural e natural, UNESCO, 1972. 

Carta de Cracóvia: Princípios para a conservação e o restauro do património construído, 2000.  
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Catálogo de casos  pp. 63-66 

 

Caso de excepção  pp. 68-69 

 

Tipo 1    pp. 71-75 

 

Tipo 2    pp. 77-87 

 

Tipo 3    pp. 89-95 

 



Largo do Rato
13-13B
Tipo 2

R.do Sol ao Rato

15-15B

29-29B
Tipo 1

Ficha 08 pág. 81

31-31B

40-46
Tipo 3

49-49A
Tipo 1

Ficha 03, pág. 75

61-61C
Tipo 2

Ficha 05, pág. 78

65-65A

4-1067-67B
R. D. Dinis

Zona A: Rato/Campo Ourique

R.do Sol ao Rato

R.do Sol ao RatoR.do Sol ao Rato

R.do Sol ao Rato R.do Sol ao Rato

R.do Sol ao Rato

68



R.D.Dinis
12-16

R.da Arrábida
19-29

1-9
Tipo 3

Ficha 09, pág. 83

148-150

45-59

R.S.João Nepomuceno R. Santa Isabel

R. Silva de Carvalho

69



87-93 156-160
Tipo 1

Ficha 02, pág. 74

16-18
Tipo 2

Ficha 04, pág. 77

204-208

45-49 23-23C

27-27B 15

24-24B 202-210
Tipo 3

Ficha 10, pág. 84

Zona B: Estrela
R. Saraiva de Carvalho

R. Saraiva de Carvalho R. do Patrocínio

R. Saraiva de Carvalho

R.do Patrocínio Tv. do Jardim à Estrela

R.de Santana à Lapa

Tv. do Jardim à Estrela Tv. do Jardim à Estrela

Tv. do Jardim à Estrela

70



24-34A
Tipo 3

Ficha 11, pág. 85

44-48
Tipo 2

Ficha 06, pág. 79

68-7038-42
Tipo 2

Ficha 07, pág. 80

R.do Possolo R.do Possolo

R.do Possolo R.do Possolo

224-228 218-222

208-214 6-10

12-16 10-14

R.Possidónio da Silva R. Possidónio da Silva

Tv. das Almas

R. Possidónio da Silva Tv. do Possolo

Tv. do Possolo

71



Travessa das Almas, 10 a 14

01

Processo de Obra 3587

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 12.3 m

Profundidade 14 m

Dimensões em palmos 42 x 62 (aprox.)

N.º de pisos 2

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada inexistente

Planta de localização

1:2500

Edifício Actual

1:200

planta piso 1N

Fachada Principal

Julho 2016

N

Interior R/C n.º 12

Janeiro 2017

Acessos n.º 12

Janeiro 2017

planta piso 2N

planta piso 3N

70



Desenhos de reconstituição

1:200

planta piso 1N

planta piso 2N

71

Projecto de alterações 1962

Documentos Obra 3587 Proc 58526/DAG/PG/1962 Folha 3 e 4

Travessa das Almas, 10 a 14

01



Tipo 1



Rua Saraiva de Carvalho, 156 a 160

02

Tipo 1

Planta de localização

1:5000

Edifício Actual

1:200

alçado principal

N

planta piso 1N

Processo de Obra 12700

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 8.7 m

Profundidade 10.2 m

Dimensões em palmos 40 x 46 (aprox.)

N.º de pisos 3

Tipo de acesso escada de lanços sobrepostos

Iluminação da escada óculo

Acessos

Abril 2017

Uso Comercial R/C dir.

Fevereiro 2017

Uso Comercial R/C esq.

Fevereiro 2017

planta piso 2N

planta piso 3N

planta piso 1N

planta piso 2N

planta piso 3N

Edifício anterior a 1974

1:200

72



73

Reconstituição

1:200

Projecto de Legalização

Documentos do Processo de Obra AML Proc 36264/DSCC/PG1979 Folhas 3 e 4

planta piso 1N

planta piso 2N

planta piso 3N

alçado principal

Rua Saraiva de Carvalho, 156 a 160

02

Tipo 1



Rua do Sol ao Rato, 49 a 49A

03

Tipo 1

Processo de Obra 15871

Implantação frente para a rua em lote irregular

Características Originais:

Frente 7,35 m

Profundidade 12,5 m

Dimensões em palmos 33 x 57 (aprox.)

N.º de pisos 3

Tipo de acesso escada de lanços sobrepostos

Iluminação da escada janela de peito

Planta de localização

1:2500

Edifício Actual

1:200

Fachada Principal

Julho 2016

N

planta piso 1N planta piso 2N planta piso 3N

planta piso 4N alçado principal

Acessos

Julho 2016

74



planta piso 1N planta piso 2N

planta piso 3N alçado principal

Ocupação do Logradouro

Janeiro 2017

Cabeleireiro R/C esq.

Janeiro 2017

Levantamento 2000 no âmbito do processo RECRIA

Documentos do Processo de Obra AML 2300/DMPGU/OB/2000 Folhas 19-21

Fachada Principal

1997

Autor desconhecido , AML

Reconstituição

1:200

75

Rua do Sol ao Rato, 49 a 49A

03

Tipo 1



Tipo 2



Rua do Patrocínio, 16 a 18

04

Tipo 2

Processo de Obra 10548

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 9.4 m

Profundidade 13.7 m

Dimensões em palmos 42 x 62 (aprox.)

N.º de pisos 2

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada inexistente

Planta de localização

1:2500

Edifício Actual

1:200

alçado principal

N

Acessos em escada de tiro

Janeiro 2017

Edifício Após a intervenção de 1934

1:200

Planta e Alçado de Vermelhos e Amarelos

Documentos do Processo de Obra AML 21314/SEC/PG/1934 Folha 4

planta piso 2

planta piso 1N

Nplanta piso 2

planta piso 1N

N

Fachada Principal

Julho 2016

76



Fotografia AMLF 1967

Autor: João Hermes Cordeiro Goulart

Fotografias Fachada Principal

Janeiro 2017

Desenhos de reconstituição

1:200

planta piso 2

planta piso 1N

N

alçado de reconstituição

77

Rua do Patrocínio, 16 a 18

04

Tipo 2



Rua do Sol ao Rato, 61 a 61C

05

Tipo 2

Processo de Obra 15873

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 15 m

Profundidade 9.5 m

Dimensões em palmos 68 x 43 (aprox.)

N.º de pisos 2 com aproveitamento de sótão

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada óculo

Planta de localização

1:2500

Edifício Actual

1:200

?

planta piso 1N

planta piso 2N

Edifício Actual

1:200

planta águas furtadasN

Fachada principal

Julho 2016

Acesso em escada de tiro

Janeiro 2017

Estabelecimento n.º 61 A

Janeiro 2017

Fachada Principal

Janeiro 2017

N

?

nota:

? - sem dados que permitam a representação interna

78



Interior 1.º Direito

Janeiro 2017

Acesso ao sótão

Janeiro 2017

Interior Águas Furtadas

Janeiro 2017

Desenhos de Reconstiruição

1:200

Planta e Cortes de Vermelhos e Amarelos

Documentos do Processo de Obra AML 20096/DSCC/PG/1956 Folha 3

planta piso 1N

planta piso 2N

?

79

Rua do Sol ao Rato, 61 a 61C

05

Tipo 2



Rua do Possolo, 46 a 48

06

Tipo 2

Planta de localização

1:5000

Edifício Actual

1:200

alçado principal

N

Edifício Antes da intervenção de 1974

1:200

Alçado e plantas de alteração

Documentos do Processo de Obra AML Proc 4074/DMPGU/OB/1974 Folhas 6 e 7 

planta piso 2

planta piso 1

N

Processo de Obra

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 10.7 m

Profundidade 9 m

Dimensões em palmos 49 x 41 (aprox.)

N.º de pisos 2

Tipo de acesso escada de lanços sobrepostos

Iluminação da escada janela de peito

Fachada Principal

Novembro 2016

N

planta piso 2

planta piso 1

N

N
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Desenhos de reconstituição

1:200

81

planta piso 2

planta piso 1

alçado principal

N

N

Rua do Possolo, 46 a 48

06

Tipo 2



Rua do Possolo, 38 a 42

07

Processo de Obra 22570

Implantação frente para a rua em lote rectangular

Características Originais:

Frente 12.7 m

Profundidade 9.8 m

Dimensões em palmos 58 x 44 (aprox.)

N.º de pisos 3

Tipo de acesso escada de lanços sobrepostos

Iluminação da escada janela de peito

Planta de localização

1:5000

Edifício Actual

1:200

Fachada Principal

Novembro 2016

Tipo 2

N

?

Fachada Principal

Novembro 2016

Interior R/C dir.

Novembro 2016

Planta e corte de alterações 1968 R/C dir

Proc 29032/DAG/PG/1968 Folha 3

Planta  de alterações 1965 2.º esq

Proc 16304/DSCC/PG/1965 Folha 3

Alçado e planta de alterações 1965 3.º piso

Proc 4768/DAG/PG/1967

Documentos AML Obra 22570

planta piso 1N

planta piso 3N

planta piso 4N

alçado principal

82



83

planta piso 1N planta piso 2N

planta piso 3N

alçado principal

Reconstituição

1:200

Rua do Possolo, 38 a 42

06

Tipo 2



Rua do Sol ao Rato, 29 a 29B

08

Tipo 1

Planta de localização

1:2500

N

Processo de Obra 15864

Implantação frente para a rua em lote quadrangular

Características Originais:

Frente 9.9 m

Profundidade 9.5 m

Dimensões em palmos 45 x 43 (aprox.)

N.º de pisos 3

Tipo de acesso escada de lanços sobrepostos

Iluminação da escada janela de peito

Projecto de legalização de obras clandestinas

Documentos do Processo de Obra AML  Proc 454/DMPGU/OB/1985 Folha 5

Fachada Principal

Fevereiro 2017

Acessos

Abril 2017

Acessos

Abril 2017

planta piso 1N planta piso 2N

planta piso 4Nplanta piso 3N

planta de coberturaN
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Reconstituição

1:200

planta piso 1N

planta piso 3N planta de coberturaN

planta piso 2N

Rua do Sol ao Rato, 29 a 29B

08

Tipo 1



Tipo 3



Rua S. João Nepomuceno, 1 a 9A

09

Tipo 3

Processo de Obra 4278

Implantação lote irregular

Características Originais:

Frente 15.7 m

Profundidade 7.5 m

Dimensões em palmos 71 x 34 (aprox.)

N.º de pisos 2

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada inexistente

Planta de localização

1:2500

Fachada Principal

Novembro 2016

N

planta piso 2N

N planta piso 1

?

nota:

? - sem dados que permitam a representação interna

? ?

alçado principal

planta piso 2

planta piso 1, n.º 9A

planta 1.º dir , n.º 9

Projecto de alterações

Documentos do Processo de Obra AML Proc 4438/DMPGU/OB/1985  Folhas 9-17

Acessos n.º 3

Abril 2017

N planta piso 3
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planta piso 2N

planta piso 1N

alçado principal

Rua S. João Nepomuceno, 1 a 9A

09

Tipo 3
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Rua Santana à Lapa, 202 a 210

10

Tipo 3

Processo de Obra 7749

Implantação em banda, lote quadrangular

Características Originais:

Frente 17 m

Profundidade 10.5 m

Dimensões em palmos 77 x 47 (aprox.)

N.º de pisos 2 (com sobreloja)

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada óculo

Fachada Principal

Setembro 2016

Edifício Actual

1:200

planta piso 1N

planta piso 2N

planta piso intermédioN planta piso 3N

Planta de localização

1:1000

Acessos n.º 204 e 202

Julho 2016

Interior piso 2, n.º 204

Julho 2016

Interior R/C n.º 210

Julho 2016

N
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planta piso 1N

planta piso 2N

planta piso intermédioN

Reconstituição

1:200

planta piso 3 planta piso 3

Rua Santana à Lapa, 202 a 210

10

Tipo 3

Edifício Actual

1:200
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Rua do Possolo, 24 a 34A

11

Tipo 3

Processo de Obra 6187

Implantação em banda, lote quadrangular

Características Originais:

Frente 19 m

Profundidade 9.5 m

Dimensões em palmos 86 x 43 (aprox.)

N.º de pisos 3

Tipo de acesso escada de tiro

Iluminação da escada janela de peito

Planta de localização

1:5000

Fachada Principal

Setembro 2016

Edifício Actual

1:200

planta piso 2

planta piso 1N

N

planta piso 3N

Acessos

Abril 2017

Reconstituição

1:200

Edifício Actual

1:200

planta piso 1N

N
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Projecto de alterações

Documentos do Processo de Obra 6187 9452/DAG/PG/1954 Folha 3

planta piso 1N planta piso 1N

91

Reconstituição

1:200

Rua do Possolo, 24 a 34A

11

Tipo 3


