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RESUMO 

A necessidade de um plano estruturado para o desenvolvimento da cidade de Lisboa ditou, entre 

1938 e 1948, e sob orientação do Estado Novo, a elaboração do Plano Geral de Urbanização e 

Expansão de Lisboa. Este plano determinou a urbanização de novas áreas, acompanhadas de 

alterações programáticas e arquitectónicas no desenho das suas habitações. 

A presente dissertação pretende constituir uma análise ao modelo dos prédios de rendimento da 

zona do Areeiro, com o objectivo de entender como as suas habitações, representantes de um modo 

de vida diferente do actual, são actualmente ocupados e sustentam as novas estruturas familiares e 

modos de vida.  

Como tal, seleccionou-se para caso de estudo um edifício localizado no quarteirão delimitado pelas 

Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda D. Afonso Henriques, em regime de 

propriedade horizontal, habitado por moradores de diferentes faixas etárias e diferentes tempos de 

residência no edifício, parcialmente reabilitado e representativo do espaço habitacional da maioria 

dos edifícios do quarteirão. 

O estudo divide-se em duas partes: a primeira de caracterização e compreensão do processo 

evolutivo do conjunto urbano do Areeiro e Praça de Londres, e a segunda de compreensão da 

evolução dos edifícios em estudo, no que respeita ao programa habitacional e às acções de 

reabilitação realizadas pelos próprios moradores, a partir da selecção de um caso de estudo, 

Conclui-se que a composição do agregado doméstico residente e a fase da vida em que vive é 

preponderante nas opções tomadas na configuração espacial e distribuição funcional da habitação.  

Palavras-chave: 

Arquitectura do Estado Novo 

Prédios de rendimento 

“Português Suave” 

Acções de Reabilitação 

Programa funcional residencial 
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ABSTRACT 

Between 1938 and 1948, the need for a structured plan for the Lisbon´s expansion justified the 

development of the Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa (Urban and Expansion 

Planning of Lisbon), under the direction of the Estado Novo regime. This plan determined the 

urbanization of new areas with programmatic and architectonic changes in the apartments’ 

conception. 

The present thesis intends to analyses the renting buildings of the Areeiro’s urban area, 

representatives of a different way of life, and to understand how their houses are currently occupied 

and how they support new family’s structures and ways of life.  

Therefore, it was selected as case of study a building located in a quarter surrounded by Guerra 

Junqueiro and Manuel da Maia Avenues and Alameda D. Afonso Henriques in a regime of horizontal 

property, mainly for residential use, inhabited by residents of different age groups and different 

residence times in the building, partially rehabilitated and representative of the house space of the 

majority of the quarter’s buildings.  

The thesis is divided in two parts: the first allows the characterisation and understanding the 

development process of the Areeiro’s and Praça de Londres’ urban area; the second one allows to 

study these buildings´ evolution regarding the housing program and the rehabilitation actions, done 

by owners themselves, based on the selection of a case of study. 

In conclusion, the resident household´s composition and stage of life directly influence the changes 

in the apartments´ spatial configuration and functional distribution.  

Keywords: 

Architecture of Estado Novo 

Renting buildings 

“Português Suave” 

Rehabilitation actions 

Housing functional program 
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OBJECTIVOS E OBJECTO DE ESTUDO 

Os objectivos principais da presente dissertação consistem na caracterização do espaço 

habitacional e dos novos modos de habitar em edifícios para as elites lisboetas do Estado Novo e 

representativos do modelo “Português Suave” e na compreensão das acções transformadoras de 

edifícios habitacionais, levadas a cabo pelos próprios moradores e proprietários. A partir da selecção 

de um edifício como caso de estudo, e estabelecendo uma comparação com as opções 

arquitectónicas originais, pretende-se compreender de que forma a actual configuração espacial e 

distribuição funcional dos fogos reflecte as novas alterações do modo de habitar, novas exigências e 

necessidades do quadro familiar.  

Pretende-se igualmente, e servindo de introdução aos objectivos mencionados anteriormente, 

compreender a evolução dos processos urbanísticos durante o regime do Estado Novo na zona 

estudada e o modelo do “Português suave”, bem como a sua expressão na produção arquitectónica 

do regime e nos edifícios habitacionais.  

Ainda, compreender as opções arquitectónicas dos edifícios residenciais em estudo: relação espaço 

público/privado, organização interna dos edifícios, programa funcional e organização do espaço 

interno dos fogos, sistemas construtivos e linguagem de composição das fachadas. Mais 

detalhadamente, compreender a organização e localização dos diferentes sectores social, privado, 

de serviços e de circulações, e de como reflectem as formas de habitar do período em que foram 

edificados. 

O objecto de estudo é abordado em três escalas diferentes: o conjunto urbano do Areeiro e Praça de 

Londres delimitado pela Alameda D. Afonso Henriques, Avenida Almirante Reis e Praça do Areeiro, 

Praça de Londres, Avenida de Roma e a linha férrea; o quarteirão confinado às Avenidas Guerra 

Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda D. Afonso Henriques e o edifício número 7 da Avenida Guerra 

Junqueiro.  

Do conjunto urbano, desenvolvido entre 1938 e 1946 por Faria da Costa e integrado no Plano Geral 

de Urbanização e Expansão de Lisboa de 1938-1948, procurou perceber-se o seu processo evolutivo 

urbanístico e arquitectónico. À escala do quarteirão, foi caracterizada a arquitectura residencial dos 

edifícios que o compõem, tendo como base a ideologia do regime e os valores que se apregoavam. 

Deste conjunto foi seleccionado o edifício habitacional número 7 da Avenida Guerra Junqueiro que 

obedece aos seguintes critérios: regime de propriedade horizontal, habitado por moradores de 

diferentes faixas etárias e de diferentes tempos de residência no edifício, parcialmente reabilitado e 

representativo do espaço habitacional da maioria dos edifícios do quarteirão.  

  



4 

JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

Durante a década de 40, o controlo exercido pela Câmara de Lisboa sobre os projectos dos edifícios 

a construir, definiu a criação de um modelo arquitectónico de regime de onde resultaram conjuntos 

que apresentam unidade e coerência. Esse controlo incidiu também sobre o espaço interior da casa, 

onde as opções programáticas reflectem as transformações sociais e novas formas de habitar 

diferentes das de hoje, revelando-se pertinente uma reflexão sobre como estes espaços são 

actualmente utilizados e respondem às necessidades dos agregados domésticos que o habitam. 

Por outro lado, o estudo das habitações destes edifícios, além de permitir compreender as 

influências que a política ditatorial teve na sua concepção, permite compreender a evolução do 

parque habitacional edificado. E, através da análise do perfil dos moradores, a tendência de 

apropriação destas habitações e quais os critérios e interesses que levam à sua escolha como 

espaço de residência, com estas características espaciais e construtivas. 

A escolha do conjunto urbano do Areeiro e Praça de Londres para objecto de estudo da investigação 

justifica-se pela importância que adquiriu no desenvolvimento da cidade de Lisboa e do sector 

habitacional dos prédios de rendimento dos anos 40 do século XX. Salienta-se a sua clara linguagem 

arquitectónica e a dos seus edifícios que o destacam relativamente ao restante conjunto da cidade e 

o tornam indissociável do regime. A opção por este conjunto urbano foi também motivada pela 

inexistência de estudos sobre a zona, tanto ao nível do processo urbanístico como do programa 

habitacional.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No âmbito da realização do presente trabalho foi necessária a consulta bibliográfica sobre as 

seguintes temáticas: 1. Processo urbanístico e enquadramento histórico do Plano Geral de 

Urbanização e Expansão de Lisboa, entre 1938 e 1948; 2. O conjunto urbano da zona do Areeiro e 

Praça de Londres, processo evolutivo e caracterização arquitectónica e urbanística e 3. Evolução da 

habitação em Lisboa e das novas formas de habitar. 

Sobre o processo urbanístico e enquadramento histórico do Plano Geral de Urbanização e Expansão 

de 1938-1948 de Lisboa (1), bem como um contexto social e político da época, foi tido como 

referência o estudo de José Manuel Fernandes (1994), “Lisboa no Século XX. O Tempo Moderno”, 

integrado em O Livro de Lisboa, para a compreensão do processo de urbanização da cidade nas 

décadas do Estado Novo e caracterização arquitectónica e urbanística da produção realizada na 

época. E ainda a obra de José Augusto França (1980), Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, 

fundamental para compreender o Plano Geral de Urbanização e Expansão de 1938-1948. Os 
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processos que o antecederam e justificaram e qual a sua importância no desenvolvimento da cidade 

de Lisboa.  

Na caracterização arquitectónica e urbanística da zona em estudo (2), foi essencial a obra de José 

Manuel Fernandes (2003), Português Suave. Arquitecturas do Estado Novo, que recolhe diversos 

exemplos da arquitectura portuguesa do séc. XX e permitiu a compreensão da produção 

arquitectónica realizada durante o Estado Novo, no que diz respeito à caracterização formal e 

estilística dos edifícios, em particular dos residenciais, na cidade de Lisboa. Também o estudo de 

Israel Guarda (2008), Espaços Urbanos e Poder. O modelo e a prática nas décadas de 30 e 40, 

integrado na obra Arte e Poder, permitiu clarificar o processo específico de evolução da urbanização 

da zona do Areeiro, no que diz respeito aos diversos planos elaborados e à caracterização da 

intervenção realizada e compreensão das relações estabelecidas entre esta e o regime político. 

A obra de José M. Ressano Garcia Lamas (2000), Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, mostrou-

se fundamental para a compreensão e justificação do desenho urbano do conjunto do Areeiro, no 

que diz respeito às influências dos tratadistas do início do século XX e da escola francesa. A obra de 

João de Sousa Rodolfo (2002), Luís Cristino da Silva e a Arquitectura Moderna em Portugal, revelou-se 

pertinente, em particular, não só para a caracterização do processo de desenvolvimento da Praça do 

Areeiro mas também para a caracterização da arquitectura, em geral, do Estado Novo, os seus 

modelos e influências.  

Acerca da evolução da habitação na cidade de Lisboa e das novas formas de habitar, reflexo da 

política austera imposta pelo regime do Estado Novo (3), destaca-se o estudo de Sílvia Lourenço 

Caetano Nereu (2001), Evolução das exigências funcionais da habitação. Um ensaio de aplicação ao 

parque das Avenidas Novas (Dissertação para obtenção do grau de mestre em Construção, Lisboa: 

Instituto Superior Técnico) para a análise e caracterização dos edifícios habitacionais construídos na 

década de 40 do século XX e, em particular, dos edifícios de tipologia “rabo-de-bacalhau”. Também 

a obra de Sandra Marques Pereira (2012). Casa e Mudança Social: Uma leitura das transformações 

da sociedade portuguesa a partir da casa, se revelou pertinente para a compreensão do modo como 

os modelos arquitectónicos se adequam aos modos de vida, aos ideais da época e à diversidade do 

agregado doméstico. Mais particularmente para a análise das transformações sociais através da 

configuração espacial da casa dos edifícios do modelo do “Português suave”.  

O estudo de Catarina de Jesus Charneco da Costa Telo (2012), Transformação na configuração e 

apropriação da casa. Estudo de um edifício da transição do século XX do Bairro Camões, em Lisboa 

(Dissertação para obtenção do grau de mestre em Arquitectura, Lisboa: Instituto Superior Técnico), 

auxiliou na realização e estruturação do presente trabalho pela análise semelhante que apresenta, 

embora a um caso de estudo diverso.  

As principais referências bibliográficas existentes sobre as temáticas em análise permitem verificar 

que os estudos realizados incidem essencialmente sobre o Plano Geral de Urbanização e Expansão 
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de Lisboa de 1938-1948, e não tanto em particular sobre a zona em estudo. Sobre a arquitectura do 

Estado Novo, verifica-se uma maior abordagem generalizada sobre a sua linguagem exterior, 

essencialmente nos edifícios residenciais. Complementando as referências anteriores e a informação 

disponível em arquivo, o presente trabalho pretende contribuir para o estudo aprofundado do modelo 

“Português suave” e do programa funcional original e actual das habitações do Estado Novo.  

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da presente dissertação apoiou-se na recolha de informação, realizada com 

recurso à consulta de referências bibliográficas, trabalho de arquivo e pesquisa de campo. 

Numa primeira etapa, foi recolhida a bibliografia e consultada a documentação depositada no 

Arquivo Municipal de Lisboa e Gabinete de Estudos Olisiponenses para a compreensão e 

enquadramento do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa de 1938-48 e das práticas 

arquitectónicas da época. Especificamente sobre o processo urbanístico da área em estudo foram 

consultados elementos escritos e desenhados (memórias descritivas e plantas) dos planos 

disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa.  

Após caracterizado o conjunto urbano do Areeiro e Praça de Londres, foi seleccionado o quarteirão 

das Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda D. Afonso Henriques, para a sua análise 

populacional e arquitectónica. Para a leitura dos edifícios do quarteirão, foram consultados os 

processos de obra disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa que, através dos elementos escritos e 

desenhados e das apreciações deliberadas pelos serviços camarários, permitiram perceber as 

opções programáticas tomadas em função das exigências da época. A informação recolhida foi 

sintetizada em fichas individuais de cada um dos edifícios, que constituíram um elemento útil de 

sistematização de toda a informação disponível. Estas fichas são apresentadas nos Anexos do 

presente trabalho.  

Foram caracterizados os projectos originais dos edifícios nas suas diversas componentes 

(organização interna, espaços comuns, linguagem exterior e organização fogo), tentando identificar-

se tipologias e lógicas de concepção dos edifícios. Recorreu-se ainda à regulamentação em vigor na 

data em análise, o Regulamento Geral da Construção Urbana de 1930. Para a análise da população 

e do quadro familiar, consultou-se o INE e os censos entre os anos 1960 e 2011 para a freguesia de 

S. João de Deus e o município de Lisboa e, especificamente, os dados estatísticos para a subsecção 

entre 1991 e 2011.  

Depois de caracterizado o conjunto urbano e o quarteirão, foi seleccionado o edifício número 7 da 

Avenida Guerra Junqueiro como caso de estudo pelas características atrás referidas. Para a análise 

detalhada do projecto original e reconstituição da história do edifício foi igualmente consultada a 

documentação disponível no Arquivo Municipal de Lisboa (obra número 2434) e o RGCU. 
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Para o levantamento da configuração actual das habitações do edifício, foram seleccionados 11 

fogos a cujos moradores foi realizada uma entrevista, com base num guião previamente elaborado e 

composto pelos seguintes itens: a) caracterização do entrevistado; b) trajectória residencial do 

entrevistado; c) caracterização do agregado doméstico e redes locais; d) caracterização e 

apropriação da casa; e) alterações realizadas no fogo; f) avaliação/percepção residencial e literacia 

arquitectónica e e) informação sobre outros fogos e edifício. Sempre que possível foi feita uma 

observação ao fogo e realizado um registo fotográfico.  

ESTRUTURA 

O trabalho estrutura-se em dois volumes, o primeiro integra o texto principal e o segundo os anexos. 

O Volume I divide-se em duas partes distintas: “O Estado Novo e a nova cidade: O conjunto urbano 

do Areeiro e Praça de Londres” e “O quarteirão Estado-Novista: o caso do quarteirão das Avenidas 

Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda”, acrescidas dos capítulos da Introdução, Conclusão, 

Referências bibliográficas e fontes e Anexos.  

Na primeira parte, “O Estado Novo e a nova cidade: O conjunto urbano do Areeiro e Praça de 

Londres” pretende-se analisar o contexto histórico e urbanístico em que se desenvolveu a cidade de 

Lisboa durante o regime ditatorial, e mais concretamente, a origem e evolução do conjunto urbano 

em análise. A partir da selecção de um quarteirão inserido no conjunto estudado é caracterizada a 

população e o quadro familiar, a arquitectura e as opções programáticas dos seus edifícios e 

habitações.  

A segunda parte, “O edifício Estado-Novista: o edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro” 

constitui uma análise centrada no edifício seleccionado. É composta pelo estudo do seu projecto 

original, pela reconstituição da sua história, no que diz respeito à sucessão de proprietários e 

constituição e sucessão de agregados domésticos, e pela análise da situação actual das habitações 

e das alterações de que foram alvo. Foram estudados onze fogos habitacionais, caracterizando-se o 

agregado doméstico e o espaço doméstico de cada um, com base nas entrevistas realizadas.  

As conclusões e considerações finais relacionam as conclusões de cada um dos capítulos. 

No volume II, são apresentados os seguintes documentos: no Anexo I, as Normas para a elaboração 

dos projectos municipais das edificações para os terrenos a Norte da Alameda D. Afonso Henriques, 

1945; no Anexo II, alguns artigos do Regulamento Geral da Construção Urbana para a cidade de 

Lisboa de 1930; no Anexo IV, as fichas individuais de cada um dos edifícios do quarteirão analisado 

e no Anexo V, o guião que serviu de base para as entrevistas realizadas aos moradores do edifício 

seleccionado. 
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PARTE I 

O ESTADO NOVO E A NOVA CIDADE: O CONJUNTO URBANO DO AREEIRO E PRAÇA DE LONDRES  
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1. A NOVA LISBOA DE DUARTE PACHECO  

1.1. PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO E EXPANSÃO DE LISBOA 1938-1948  

“Um “ciclo Imperial”, das décadas de 1930-40, remoderniza a cidade pela mão do 

renovador Duarte Pacheco” (FERNANDES, 1994: 493). “A figura deste ministro constitui a 

chave para a compreensão da evolução da arquitectura e do urbanismo nas décadas de 30 

e 40” (RODOLFO, 2002: 170). 

Para o estudo do programa habitacional da década de 40 do século XX importa, numa primeira 

análise, compreender o contexto sociopolítico e os processos urbanísticos que deram origem às 

habitações em estudo. Iniciar-se-á o estudo com a implementação do Estado Novo em 1933, após o 

fim da Primeira República em 1926, e que ditou o lançamento da política de Obras Públicas, 

responsável pela expansão da cidade de Lisboa. 

A implantação do novo regime fez-se acompanhar de uma nova política nacionalista de preservação 

dos valores nacionais e que teria as suas consequências na expressão arquitectónica da época, 

como se verá mais adiante nesta investigação. Os ideais deste regime veriam a sua concretização 

através de dois intervenientes que assumiriam um papel de destaque nesta nova política: António 

Ferro e Duarte Pacheco
1

. Através de acções culturais e de propaganda, da execução do programa 

de obras públicas e da criação de instrumentos de controlo das obras particulares, dariam forma aos 

ideais do regime
2

 e conduziriam a cultura e o povo ao encontro dos mesmos. Sendo António Ferro o 

mentor da “política de espírito” importa, essencialmente, destacar o papel de Duarte Pacheco na 

concretização da ideologia salazarista. A sua acção no campo das obras públicas constituiu um 

marco para o percurso da arquitectura em Portugal e o motor das transformações urbanísticas nas 

décadas de 30 e 40. A partir da mobilização de arquitectos e engenheiros portugueses, conseguiu a 

definição da imagem e expressão arquitectónica do regime, formalizando-as tanto nas obras 

públicas isoladas como nos conjuntos urbanos (RODOLFO, 2002). 

As décadas de 30 e 40 correspondem assim à consolidação do Estado Novo e ao período de maior 

estabilidade do regime, com o seu apogeu nas Comemorações do Duplo Centenário da 

Nacionalidade e a Exposição do Mundo Português em 1940. No âmbito arquitectónico, o início da 

década de 30 traça um novo arranque na expansão da cidade de Lisboa, marcada pelo crescimento 

rápido da construção privada habitacional, o arranque da política de obras públicas e, 

                                                           
1
 Duarte Pacheco (1900-1943) completou o seu percurso académico no Instituto Superior Técnico, tornando-se, mais tarde, 

professor e director da instituição. De 1932 a 1936 exerceu o cargo de Ministro das Obras Públicas, voltando a ocupá-lo entre 

1938 e 1943, acumulando com o de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

2
 A Identidade de Portugal, a glorificação do passado histórico, o espírito imperial, o amor à pátria, a ordem e a disciplina, os 

valores da família, o retorno à terra, os valores morais e religiosos vinculados à Igreja Católica, a autoridade do Estado e a 

valorização do trabalho (RODOLFO, 2002). 
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posteriormente, a elaboração do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa iniciado em 

1938, constituindo isto a face visível da política do regime (FERNANDES, 1994).  

No período em estudo, após o golpe militar de 1926, a população lisboeta aumentava 

consideravelmente e a necessidade de um plano geral, que incluísse melhoramentos e ampliações, 

novos arruamentos, rede geral de esgotos, parques e jardins, era elevada e já uma questão antiga. A 

última planta da cidade datava de 1911 e era necessário actualizá-la, contrariando o crescimento 

arbitrário (FRANÇA, 1980). Teriam existido anteriormente propostas e instrumentos de 

desenvolvimento mas “que nunca passaram de fases preliminares ou, pelo menos, nunca entraram 

em franca execução, já porque as suas disposições não eram muito definidas, já porque as iniciativas 

particulares se entrepunham, já porque os responsáveis mudavam de opinião no que respeita a 

atitudes a tomar e a formas de agir” (MARQUES, 1972: 38). 

Foi então nomeada uma Comissão, ainda em 1926, cujo objectivo seria a elaboração do novo Plano 

para a cidade, à qual se juntaria Luís Cristino da Silva, sendo também convidado para a integrar um 

arquitecto paisagista, J. C. Forrestier
3

. A CML deparava-se com alguns problemas de falta de 

alojamentos, habitação degradada e bairros de lata. Durante o ano de 1927 estudaram-se alguns 

planos parciais, na impossibilidade de um estudo mais geral, apresentados em 1928, de entre os 

quais compreendiam os arruamentos entre o prolongamento da Avenida Almirante Reis e a Rua do 

Arco do Cego (MARQUES, 1972). 

Em 1932, perante a continuação do crescimento desordenado de Lisboa, foi solicitado ao 

engenheiro António Emídio Abrantes que elaborasse um relatório sobre as necessidades urbanísticas 

da cidade. Deste trabalho resultou a nomeação de uma nova comissão e que contou com a 

colaboração do urbanista francês A. Agache
4

. A demora do plano, pela busca de um estudo 

completo e minucioso e pelo facto de se continuar a construir, levou a que fossem introduzidas 

algumas alterações no Regulamento Geral das Construções Urbanas (RGCU), de acordo com o que 

o plano viria a regulamentar. Ainda em 1934, e sob influência de Agache, o Governo decretou o 

primeiro regulamento de elaboração e aprovação de planos de urbanização camarários, 

considerando que seria um instrumento fundamental à elaboração das obras de urbanização nas 

várias cidades do país, vindo substituir os planos gerais de melhoramentos (SILVA, 1994).  

Apesar da premência com que se começara todo o processo, em 1938 ainda se fala na necessidade 

de actualizar a planta de Lisboa, para sobre ela se elaborar o novo plano da cidade. Mas uma nova 

fase começaria no final da década de 30, quando Duarte Pacheco
5

 manda recomeçar os estudos do 

plano conjunto para a cidade, retomando as ideias que se vinham expressando até então. Duarte 

Pacheco assumiria assim o seu protagonismo no lançamento do urbanismo em Portugal, fazendo-o 

                                                           
3
 Sobre este assunto ver SILVA, 1994, p.30, nota 4. 

4
 Sobre este tema ver LÔBO, 1995, p. 37.  

5
 Ocupando já os cargos de Presidente da Câmara e de Ministro das Obras Públicas 
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nas suas diversas dimensões (legal, administrativa e processual) e marcando definitivamente a 

relação estabelecida entre o poder político e os arquitectos (LÔBO, 1995).  

Em 1938, sob a orientação do arquitecto urbanista Étienne de Gröer
6

 como urbanista-conselheiro 

técnico da Câmara, cargo que ocupa até 1940, o plano torna-se a expressão da ideia de cidade de 

Duarte Pacheco: “Uma rede básica de radiais partindo do centro da cidade para a periferia […] e uma 

série de quatro circulares concêntricas” (RODOLFO, 2002: 63). A partir deste plano, propunha-se: 

construir e urbanizar a cidade em sentido paralelo e oposto ao rio; impedir o desenvolvimento com 

base em medidas provisórias que solucionam situações de emergência e entregar à CML a 

exclusividade dos trabalhos de urbanização que, até então, pertenciam quase na sua totalidade a 

particulares, contrariando a especulação de terrenos e iniciativas interesseiras de proprietários 

(SILVA, 1994). 

Neste período, a actividade de urbanização e construção era extensa e o Governo e o Município 

construíam arruamentos e ampliavam a cidade com bairros, parques e casas económicas, não 

obedecendo a qualquer plano de conjunto. A fim de integrar as intervenções camarárias, Gröer 

começa por definir as grandes linhas do desenvolvimento da cidade e redigir um programa base 

para o estabelecimento do Plano, encarregando António Emídio Abrantes dos levantamentos 

necessários à elaboração do mesmo
7

 (LÔBO, 1995). A partir de 1946, e porque este esteve até então 

a elaborar planos de outras cidades do País, Gröer desenvolve o plano da cidade até 1948, que 

integra a rede viária, espaços verdes e novos bairros de habitação social, estabelecidos 

anteriormente pelos serviços técnico da CML (SILVA, 1994).  

Os princípios orientadores do Plano correspondem à limitação do crescimento da cidade, 

assegurado por uma cintura rural de protecção, e o zonamento, determinando as zonas da cidade a 

uma actividade, levando, de certa forma, à diferenciação social e à descentralização dos serviços, 

reforçando a vida interna dos bairros. Quanto à estrutura viária são visíveis grandes transformações: 

criação de um conjunto de vias radiais que partiam do centro, ligadas por circulares concêntricas 

(RODOLFO, 2002). Referem-se nomeadamente como novos grandes eixos, constituindo as artérias 

radiais, o prolongamento da Avenida Almirante Reis até à Encarnação, da Avenida da Liberdade, 

República e Campo Grande até ao Lumiar, o prolongamento da Avenida António Augusto de Aguiar, 

a segunda circular da Matinha ao Parque Monsanto, a terceira circular do Beato a Monsanto, onde 

está compreendido o troço da Avenida Estados Unidos da América e a quarta circular, com a 

extensão da Avenida de Berna. Uma malha pensada para possibilitar várias hipóteses de circulação 

em direcção à cidade ou vice-versa e no seu próprio interior, condicionando também o 

desenvolvimento dos novos bairros e arruamentos (FRANÇA, 1980). 

                                                           
6
 Sobre este assunto ver LÔBO, 1995, pp.74-77 

7
 Informação que se encontra sistematizada na obra “Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização de Lisboa”. 
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A zona da cidade tratada com mais destaque foi a do Areeiro, um novo conjunto urbano da autoria 

de Cristino da Silva, ao extremo da Avenida Almirante Reis, também cortada pela Alameda D. Afonso 

Henriques. A norte, pelos anos 40, ergueu-se o Bairro dos Actores e pouco adiante, traçar-se-ia a 

Avenida de Roma, paralela à Avenida da República e Campo Grande, que viria a ser eixo, a poente, 

da urbanização de Alvalade, da autoria de Faria da Costa, concretamente entre 1940 e 1945. Para 

Oeste destaca-se, em 1943, a edificação do conjunto urbano das Avenidas António Augusto de 

Aguiar e Sidónio Pais, marginal ao Parque Eduardo VII. Definiram-se também bairros de casas 

económicas
8

 e outros equipamentos e espaços, nomeadamente o aeroporto internacional a norte e o 

Parque de Monsanto, “o pulmão da cidade do Plano de Gröer” (FERREIRA, 1987: 33). 

No Plano que viria a determinar o desenvolvimento da cidade nas décadas seguintes, viriam a ser 

integradas intervenções da autoria de Faria da Costa, salientando-se o já mencionado bairro de 

Alvalade e o bairro compreendido entre a Alameda e o Areeiro (RODOLFO, 2002). Acerca deste 

último, importa evidenciar que marca o nascimento de artérias luxuosas na cidade, com bairros 

residenciais, destinados a uma classe burguesa, simbolizando o carácter elitista do regime.  

Com a elaboração do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa de 1948, aprovado pela 

CML, a configuração urbana da cidade passava a possuir um desenho ordenado, devidamente 

ajustado às novas exigências económicas do pós-guerra, em especial a partir dos anos 50 

(FERREIRA, 1987). E após a concretização deste, a próxima etapa seria o desenvolvimento de 

estudos de pormenor, a passo com a planta da cidade que estaria já a ser elaborada pelo Instituto 

Geográfico e Cadastral (SILVA, 1994). 

 

Figura 1 – Planta da Cidade de Lisboa com modificações feitas, 1948 e Plano Geral de Urbanização e Expansão 

de Lisboa, 1938-1948, Étienne de Gröer 

GEO; HENRIQUES; MOREIRA, 1993 

  

                                                           
8
 No âmbito do Programa das Casas Económicas lançado em 1933, uma iniciativa da política pública de habitação do Estado 

Novo. 
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1.2. ORIGEM E EVOLUÇÃO DO CONJUNTO URBANO DO AREEIRO E PRAÇA DE LONDRES 

Particularizando agora para a área de estudo desta tese, tentar-se-á compreender a origem e 

desenvolvimento do território confinado entre a Alameda D. Afonso Henriques e a linha férrea e entre 

as Avenidas de Roma e Almirante Reis, planeado durante o Estado Novo e sob o sistema de controlo 

processual exercido pela Câmara. Iniciar-se-á pelo estudo da configuração do terreno em que se 

insere, retractando-se posteriormente os vários processos de origem, evolução e construção. 

 

 

Figura 2 – Levantamento topográfico de Lisboa de 1911, por Silva Pinto. Área entre a Avenida da República, a 

linha férrea e o bairro da Estefânia 

GEO 

A análise da carta topográfica de Lisboa de 1911, de Silva Pinto, permite compreender que, no início 

do século XX, a área a Este da Avenida da República e que viria a dar lugar à urbanização em 

questão era predominante rural. Um território composto por caminhos, azinhagas e pequenas 

construções que serviam as diversas quintas existentes e ladeavam o território já traçado pelo Plano 

das Avenidas Novas. Do traçado original, apenas a rua do Arco do Cego, que confina o actual bairro 

social, se poderá identificar actualmente. Ainda assim, pode reconhecer-se na Estrada de Sacavém a 

futura Avenida Almirante Reis, que a substituirá e assegurará a saída para Norte da cidade, e 

também na Estrada das Amoreiras as futuras Avenidas Manuel da Maia e de Roma. Além da linha 

férrea que se manteve até hoje, conseguem assim identificar-se já alguns daqueles que viriam a ser 

os limites desta nova área de expansão de Lisboa. 

Rua do Arco do Cego  Estrada das Amoreiras  Estrada de Sacavém  



16 

A partir do final da década de 20 iniciaram-se os primeiros planos para a urbanização desta zona, 

tendo como base principal o eixo da Avenida Almirante Reis, tornando-se mais imediatos com a 

construção do Instituto Superior Técnico, cujo início dos estudos datam de 1927. Duarte Pacheco, 

então director do Instituto, conduziu o projecto e a construção deste, localizado agora “numa das 

mais importantes áreas de extensão da cidade de Lisboa” (GONÇALVES, 1981:21) e que coordenaria 

a implantação de outros equipamentos, como o Instituto Nacional de Estatística ou a Casa da 

Moeda.  

Relativamente à fase inicial do projecto do arquitecto Pardal Monteiro, constata-se que haveria já um 

plano de urbanização para a zona, em que uma parcela estaria destinada às instalações do Instituto 

já com a configuração actual, englobando também a parcela destinada ao INE. Pardal Monteiro 

refere-se a esse plano como sendo da autoria de Cristino da Silva
9

, que estabelece a ligação da 

Avenida Duque de Ávila e da Avenida Miguel Bombarda à Alameda D. Afonso Henriques, num 

desenho axial e simétrico (TOSTÕES, 2009). Contudo, e apesar de não ser possível concluir se este 

plano englobava já um desenho para a urbanização vizinha, dado que outros surgirão, outras 

palavras emitidas pelo arquitecto parecem demonstrar que de facto existiu uma relação entre a 

construção do Instituto e o desenvolvimento do conjunto urbano: “A própria construção do novo 

Instituto Superior Técnico deveria influir seriamente na orientação da Câmara Municipal de Lisboa 

quanto à conclusão das obras de urbanização para o local” (MONTEIRO, 1938: 115-116). 

O novo Instituto constituiu, de facto, um elemento organizador dos terrenos adjacentes uma vez que 

a obra corria o risco de se perder, numa altura em que o negócio dos prédios de rendimento 

atravessava um período de euforia especulativa e a Câmara não procurava pôr cobro porque 

também nele participava activamente. Factores que obrigaram Duarte Pacheco a acompanhar de 

perto a administração urbanística da capital procurando evitar assim que os terrenos reservados para 

a urbanização fossem tomados de assalto pelos especuladores (GONÇALVES, 1981). Tornar-se-ia 

assim possível a construção da nova faculdade mas também o processo de urbanização da zona 

em questão, constituída maioritariamente por quintas e terrenos baldios. 

A configuração da Alameda conheceu a primeira proposta camarária
10

 elaborada pelo Eng.º António 

Emídio Abrantes em 1927, onde se estabelece o seu enquadramento com o do Instituto Superior 

Técnico e um desenho para os arruamentos adjacentes com um traçado regular onde se identifica já 

o traçado das Avenidas Manuel da Maia e Guerra Junqueiro. Contudo, a inexistência de uma 

memória descritiva a acompanhar a planta, não permite perceber a intenção destes arruamentos, 

analisando-se mais detalhadamente o projecto que se sucedeu, elaborado com base neste.  

                                                           
9
 Como anteriormente mencionado, o arquitecto Luís Cristino da Silva integrou a Comissão criada em 1926 para a 

elaboração do Plano para a cidade de Lisboa 

10
 “Anteprojecto de novos arruamentos compreendidos entre a Avenida Defensores de Chaves, Rua Carvalho Araújo, Visconde 

de Santarém e o Bairro Social do Arco do Cego” 
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Figura 3 – Anteprojecto de novos arruamentos compreendidos entre as Avenidas Defensores de Chaves, 

Carvalho Araújo, Visconde de Santarém e Bairro Social do Arco do Cego, Eng.º António Emidio Abrantes, 1927 

AML/AC; Cota: PT/AMLSB/AL/CMLSB/UROB/PU/10/005 Folha 64 

No ano seguinte, em 1928, o Projecto de novos arruamentos compreendidos entre a Avenida 

Defensores de Chaves, Ruas Carvalho de Araújo, Visconde de Santarém e o Bairro Social do Arco do 

Cego, elaborado pelo mesmo autor, prolonga o alinhamento da Avenida Miguel Bombarda abrindo-
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se a Avenidas do México e Marconi, convergindo ambas numa rotunda, actual Praça de Londres. Daí 

irradiavam outras avenidas: Avenida Manuel da Maia; Avenida Guerra Junqueiro; Avenida nº15; 

Avenida José Relvas e ainda a Avenida de Roma
11

. Estes novos arruamentos facilitariam a circulação 

viária entre a Avenida Almirante Reis e a Avenida da República. A estabelecer também ligação entre 

ambas, o prolongamento da Avenida de Berna, troço que corresponde actualmente à Avenida João 

XXI, que viria a integrar o Plano de Gröer.  

No triângulo formado pelas Avenidas Guerra Junqueiro, José Relvas e Almirante Reis, foram 

estabelecidos arruamentos de ligação entre estas de modo a valorizar e tornar os terrenos aptos a 

edificar. No triângulo formado pelas Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda D. 

Afonso Henriques não foram estabelecidos atravessamentos, resultando deste plano já o traçado 

final destas avenidas do quarteirão por si delimitado. O terreno compreendido entre as Avenidas 

José Relvas, de Roma e a linha férrea, foi deixado sem qualquer traçado, para poder ser estudada a 

localização de uma gare (MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA). Deve referir-se ainda o bairro 

social do Arco do Cego, cujo projecto inicial remete a 1919 mas a sua construção apenas terminou 

em 1935, já pelo Estado Novo, aparecendo assim como um elemento do projecto, pela forte 

presença como limite da urbanização em estudo.  

Para a Alameda, outras propostas foram ainda elaboradas, mas a sua configuração final e actual 

deve-se à proposta de Faria da Costa
12

 de 1939, onde se identifica o espaço que se estende desde 

o Instituto Superior Técnico à Rua Barão de Sabrosa, que culmina com a Fonte Monumental, projecto 

dos arquitectos Rebelo de Andrade, com a função de miradouro, estabelecendo o equilíbrio do 

conjunto (GUARDA, 2008). 

  

                                                           
11

 Nos documentos originais as denominações das avenidas eram as seguintes: Avenida nº5 (actual Avenida Manuel da 

Maia), Avenida nº12 ou António José D´Almeida (actual Avenida Guerra Junqueiro), Avenida nº15 (sem correspondência 

actualmente), Avenida nº18 ou José Relvas (sem correspondência actualmente), Avenida nº19 (actual Avenida de Roma), 

Avenida nº20 ou do México (actual Avenida do México) e Avenida João I (actual Avenida Marconi) 

12
 O arquitecto urbanista Faria da Costa é contratado pela Câmara Municipal de Lisboa em Janeiro de 1938 
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Figura 4 – Projecto de novos arruamentos compreendidos entre as Avenidas Defensores de Chaves, ruas 

Carvalho Araújo, Visconde de Santarém e Bairro Social do Arco do Cego, Eng.º António Emidio Abrantes, 1928 

AML/AC; Cota: PT/AMLSB/CMLSB/UROB/PU/10/008 Folha 49 
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Figura 5 – Projecto da Alameda D. Afonso Henriques, Arq.
to
 Faria da Costa, 1939 

AML/AC; Cota: PT/AMLSB/AC/CMLSB/UROB/EV/0930 Folha 1 

A dispersão de informação relativa à urbanização da zona compreendida a norte da Alameda e a 

linha férrea não permite assegurar uma data exacta para a sua concretização. Os estudos anteriores, 

centrados no planeamento dos principais arruamentos circundantes do Instituto Superior Técnico e 

da Alameda, deixam em aberto a situação da zona a norte da Avenida João XXI. A urbanização da 

zona consolidaria a partir de 1938, com o Projecto de Arruamentos entre a Alameda D. Afonso 

Henriques, Av. De Roma e Linha férrea de Cintura de Faria da Costa, que daria coerência e 

continuidade ao conjunto de estudos anteriormente elaborados pela Câmara. A impossibilidade de 

consultar este projecto não permite perceber quais os arruamentos compreendidos no plano, não 

ficando claro se toda a zona compreendida entre a Alameda, Avenida de Roma, Almirante Reis e 

linha férrea é da autoria de Faria da Costa, ou apenas a área das Avenidas de Paris e João XXI até à 

linha férrea. O que significaria que o planeamento da zona envolta à Avenida Guerra Junqueiro e 

Manuel da Maia até à Praça de Londres teria sido definido nos planos anteriores referidos.  

Em 1943, iniciam-se os estudos para a Praça do Areeiro, actual Praça Francisco Sá Carneiro, pelo 

arquitecto Luís Cristino da Silva e que se desenvolvem até 1956. Situa-se no extremo norte da 

Avenida Almirante Reis, servindo de remate a esta importante artéria e de partida a novas avenidas 

definidas no Plano de Gröer (MEMÓRIA DESCRITIVA). 

No plano Praça do Arieiro Ante-projecto do conjunto arquitectónico e dos prédios a construir no seu 

perímetro, o autor refere que este fora estudado pela Repartição de Urbanização da Câmara 

Municipal. Apresenta a forma de escudo, a mais utilizada na propaganda oficial da Nação, e uma 

configuração simétrica em relação ao eixo da Avenida Almirante Reis, limitada a Norte pelo 

semicírculo que serve de fundo ao eixo. O conjunto edificado, destinado inicialmente apenas à 

habitação, apresenta um loteamento que fora estabelecido em harmonia com a planta do conjunto 

de Faria da Costa. A praça do Areeiro, à semelhança da Alameda, deveria constituir um espaço de 

excelência por se tratar de uma importante entrada de Lisboa e por isso, foi procurada uma 

composição arquitectónica que o dignificasse: repetição ordenada de elementos clássicos dispostos 

em série à volta da praça e três edifícios cuja verticalidade dominaria toda a composição, marcando 
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a entrada e remate da Avenida e o eixo de organização da praça (MEMÓRIA DESCRITIVA). Definir-

se-ia assim o “coração” da “capital do Império”, a praça do Estado Novo, símbolo da sua operação e 

remodelação urbana (FRANÇA, 1982).  

 

Figura 6 – Praça do Areeiro. Anteprojecto dos prédios a construir no seu perímetro, Arq.
to
 Luís Cristino da Silva, 

1943: planta ao nível do 2º Piso 

FERNANDES, 1998 
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Figura 7 – Urbanização da zona compreendida entre a Alameda D. Afonso Henriques e a Linha férrea de cintura, 

Arq.
to
 Faria da Costa, 1946 

AML/AC; Cota: PT/AMLSB/CMLSB/UROB/EV/0930 Folha 6 

Paralelamente, o plano Urbanização da zona compreendida entre a Alameda D. Afonso Henriques e 

Linha férrea de Cintura, desenvolvido pela Secção de Estudos de Urbanização da Câmara em 1946, 

sob a coordenação de Faria da Costa, constitui o projecto definitivo desta zona e que integra o Plano 

de Étienne de Gröer. Deu continuidade aos arruamentos já definidos pelo mesmo, com o acréscimo 

do loteamento, embora, mais uma vez, não seja clara a área compreendida. Efectivamente, estes 

traçados correspondem ao que foi construído, quando se compara com o levantamento topográfico 

realizado em 1950 pelo Instituto Geográfico e Cadastral.  

Verifica-se a hierarquização viária, a introdução de quarteirões de configuração mais flexível e 

ajustada às condições topográficas, permitindo variações estruturais como as passagens por baixo 

de alguns edifícios e a articulação das praças João do Rio, Pasteur e Afrânio Peixoto (GUARDA, 

2008). No conjunto que ladeia a Avenida Guerra Junqueiro e Praça de Londres, verifica-se a 

introdução da Praça de Londres no cruzamento das vias, que substitui a rotunda dos primeiros 

estudos, da mesma forma que os quarteirões atravessados por ruas de comunicação e com 

espaços para loteamento regulares deram lugar aos grandes quarteirões confinados às avenidas 
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principais. Apenas se mantém, dos planos iniciais, o desenho das principais avenidas, a Manuel da 

Maia e Guerra Junqueiro. 

 

Figura 8 – Levantamento topográfico de Lisboa de 1950, por Instituto Geográfico e Cadastral: área entre a 

Avenida da República, a linha férrea e o bairro da Estefânia 

GEO 

A implementação deste plano era acompanhada por documentos que estabeleciam as cláusulas 

relativamente à venda dos terrenos
13

. Nestes documentos eram especificados os lotes de terreno 

que deveriam ser construídos de acordo com os projectos de arquitectura elaborados pela Câmara 

Municipal ou os projectos a serem desenvolvidos exclusivamente por arquitectos. Eram também 

estipuladas especificações relativamente aos índices de ocupação, à planta dos lotes, cércea dos 

edifícios, aos seus usos e ao tratamento arquitectónico das fachadas.
14

 

A análise destes contratos permite compreender as normas estabelecidas para a realização dos 

projectos, em Normas para a elaboração de projectos municipais das edificações para os terrenos a 

norte da Alameda D. Afonso Henriques
15

. São estipulados os princípios relativamente aos valores de 

rendas a colocar em vigor segundo o público-alvo e à composição arquitectónica das fachadas, que 

deveria ser “cuidada, harmónica e sóbria”. Acerca do loteamento, é referida a preocupação em 

reduzir ao máximo os espaços perdidos e que os logradouros deveriam ser privativos e divididos em 

duas partes, uma para pequenas construções e outra para recreio. São ainda estipuladas diversas 

tipologias de acordo com o número de quartos, predominando as dos tipos 2 e 3, ou seja de 3 e 4 

                                                           
13

 É exemplo as Condições especiais de alineação de 71 lotes de terreno municipal situados na zona a Norte da Alameda D. 

Afonso Henriques, entre as Avenidas Almirante Reis e de Roma.  

14
 Um exemplo de edifícios elaborados por um grupo de arquitectos seria os do conjunto que ladeia a Avenida de Berna entre 

a Praça do Areeiro e a Avenida de Roma e dos edifícios que ladeiam a Avenida de Paris e Praça Pasteur, cujos contratos 

foram elaborados em 1945. Os arquitectos responsáveis foram Filipe Nobre de Figueiredo, José de Almeida Segurado e 

Guilherme Gomes para o primeiro conjunto e Alberto José Pessoa e Raúl Chorão Ramalho para o segundo.  

15
 Ver Anexo I, Volume II. 
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quartos. Provavelmente, estas regras estenderam-se a todos os edifícios edificados a norte da 

Alameda D. Afonso Henriques e não apenas ao conjunto da Avenida de Paris e Praça Pasteur. 

Sintetizando aquilo que era a política de urbanismo público de intervenção da época, a Câmara 

passou a ser a responsável pelos traçados urbanos em solo expropriado, que adquiria previamente 

por um valor baixo e se financiava através da venda posterior dos terrenos. Os projectos dos 

edifícios eram elaborados por projectistas com base em exemplos-guia, normas e no RGCU
16

. Após 

elaborados, deveriam ser submetidos à apreciação do Serviço de Arquitectura da Câmara Municipal. 

Através deste controlo exercido, que condicionou aspectos construtivos mas também proporcionou 

algumas inovações ao nível da configuração do espaço e melhorias das condições habitacionais, 

era garantida a unidade dos conjuntos urbanos. 

Nesse sentido, a urbanização da zona/bairro do Areeiro constituiu uma experiência pelo reflexo de 

disciplina urbana, unidade e coerência formal. Embora não seja clara a evolução particular da zona 

que ladeia as Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Praça de Londres, deduz-se que o 

controlo camarário foi igualmente aqui aplicado pelo conjunto urbano final. Como tal, a urbanização 

desta parte da cidade parece indissociável do período político da década de 40. 

  

                                                           
16

 Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado a 28 de Agosto de 1930  
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Figura 9 – Síntese dos projectos e planos de urbanização em estudo  

D.A.  

1946 

Urbanização da zona compreendida entre a  

Alameda D. Afonso Henriques e Linha férrea  

de cintura, Arq.
to

 Faria da Costa - Realizado 

 

1938 

Projecto de arruamentos entre a Alameda D. Afonso  

Henriques, Av. de Roma e Linha-férrea de cintura, Arq.
to

 

Faria da Costa - Realizado 

 

1927 

Início Estudos Instituto Superior Técnico, Arq.
to

 Pardal 

Monteiro – Realizado [até 1935] 

Anteprojecto de novos arruamentos compreendido  

entre as Av. Defensores de Chaves, Carvalho Araújo, 

Visconde de Santarém e Bairro Social do Arco do Cego,  

Eng.º António Emídio Abrantes - Não Realizado 

 

1928 

Projecto de novos arruamentos compreendido 

entre as Av. Defensores de Chaves, Carvalho Araújo, 

Visconde de Santarém e Bairro Social do Arco do Cego, 

Eng.º António Emídio Abrantes - Não Realizado 

1939 

Projecto final Alameda D. Afonso Henriques, 

Arq.
to

 Faria da Costa - Realizado 

1943 

Praça do Areeiro, Anteprojecto do conjunto 

arquitectónico e dos prédios a construir no seu 

perímetro, Arq.
to

 Luís Cristino da Silva – Realizado 

[até 1956] 
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1.3. A ARQUITECTURA E A VIDA DO CONJUNTO URBANO DO AREEIRO E PRAÇA DE LONDRES 

“Arquitectura e fascismo, urbanística e fascismo, são conceitos que por vezes associamos, 

de forma empírica, sem precisar com rigor a questão de fundo: existiu ou não de facto uma 

prática urbana e arquitectura identificável, coerente e caracterizável de acordo com o regime 

salazarista?” (FERNANDES, 1981: 17) 

Após uma contextualização social e política da época e evolução urbanística da cidade de Lisboa e 

da zona do Areeiro e Praça de Londres, revela-se pertinente debater sobre a existência de uma 

arquitectura e urbanismo de regime. Nesse seguimento, tomar como exemplo o processo urbano do 

território em análise e procurar as relações entre a produção arquitectónica da época e o regime. Do 

geral ao particular, do urbanismo à arquitectura, iniciar-se-á pela análise da urbanística portuguesa 

desta época, procurando perceber quais foram as suas influências e os seus fundamentos 

principais.  

O início do século XX foi um período de intensos desenvolvimentos para o urbanismo a nível 

internacional: o aparecimento de novos tratados teóricos; a criação das primeiras bases 

regulamentares para gestão das cidades, surgindo pela primeira vez a obrigatoriedade da realização 

de planos, e uma intensa actividade construtiva de edifícios, equipamentos e de expansão das 

cidades. Toda esta prática urbanística que deu continuidade às morfologias urbanas tradicionais e 

introduziu inovações poderá designar-se de “Urbanística Formal”, tendo em conta a importância que 

os seus autores davam à forma urbana, e conduziu o urbanismo europeu na primeira metade do 

século XX (LAMAS, 2000).  

O aparecimento da disciplina do urbanismo é acompanhado por trabalhos teóricos que se debruçam 

sobre o desenho urbano e que influenciaram fortemente a sua época. Destacando-se Joseph 

Stübben e Camillo Sittle
17

, é o trabalho de Unwin
18

 que merece mais atenção, sobre os métodos de 

projectar a cidade e os seus bairros, estudando diversas soluções para a configuração do conjunto 

de vias, intersecções, curvas e espaço público. Nas suas experiências realizadas em Letchworth, 

Hampstead e Earthswick dá os primeiros passos para a ruptura da cidade tradicional, com princípios 

e modelos que rompem com o sistema do quarteirão fechado, influenciando as experiências 

habitacionais holandesas do início do séc. XX. Neste âmbito, a utilização dos seus modelos dá 

origem à utilização de hierarquias viárias, interiores de quarteirões públicos, terminando, mais tarde, 

na eliminação por completo do quarteirão. Influências de Unwin e das experiências holandesas 

podem também ser encontradas em Agache, Gröer e Faria da Costa e, consequentemente, no 

urbanismo português, mas também nos urbanistas franceses em geral. 

Importa agora centrar a análise na escola francesa por ter marcado profundamente o urbanismo 

português, mas também a urbanística formal no geral, tanto pelo ensino do urbanismo e pelas 

                                                           
17

 Sobre estes dois teóricos ver LAMAS (2000), pp.249-252 

18
 Sobre este tema ver LAMAS (2000), pp.253-257 
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influências do traçado de Haussman, como pela exportação dos seus urbanistas. França, na 

primeira metade do século XX, caracteriza-se por uma intensa actividade urbanística onde foi 

estabelecida a metodologia da realização de planos, que seriam precedidos por inquéritos e análises 

até às propostas finais, trabalhando-se a diferentes escalas territoriais, tendo sempre presente a 

necessidade de observar e compreender o território antes de nele intervir. “Nesse processo 

pluridisciplinar o urbanista-arquitecto deteria o papel do maestro, coordenador das várias intervenções 

e único capaz de síntese, porque único apto a «desenhar» ” (LAMAS, 2000: 260). 

A escola francesa denota-se também pela exportação de saber, formação e de urbanistas para 

integrar o planeamento de muitas cidades de fora. Destacam-se Forrestier, Agache e Étienne de 

Gröer que passaram por Portugal e contribuíram para o urbanismo português, em particular da 

cidade de Lisboa. Alguns princípios e conceitos marcantes do urbanismo francês irão ser praticados 

em Portugal, como o zonamento e a sua repartição funcional de acordo com as necessidades da 

vida urbana e as “unidades de vizinhança”, a partir da reunião de várias unidades residenciais, 

articuladas pelos espaços públicos comuns. Também para Faria da Costa, a sua formação em Paris 

e o contacto com os urbanistas franceses, em particular Gröer, foram decisivos no seu percurso no 

urbanismo em Portugal, mais concretamente para os planos dos bairros de Alvalade e do Areeiro.  

Analisando agora o caso português, verifica-se, de facto, na primeira metade do século XX, 

essencialmente nas décadas de 30 e 40, uma grande influência europeia, maioritariamente francesa, 

onde se praticaram muitos dos conceitos referidos anteriormente. Começando pelo Plano Geral de 

Urbanização e Expansão de Lisboa de Gröer onde, como já referido, é aplicado o princípio do 

zonamento e no planeamento da zona do Areeiro
19

, em 1938, de Faria da Costa, onde surgem novos 

conceitos urbanos que interessam analisar no presente estudo.  

São as principais inovações do projecto: a organização distributiva das funções e dos equipamentos 

conferindo autonomia ao conjunto, a hierarquização viária, onde as avenidas se hierarquizam em 

ruas e caminhos pedonais, as praças nos cruzamentos e recortadas dos quarteirões e as alterações 

introduzidas no quarteirão. Rejeitando os tradicionais quarteirões, utilizando uma geometria mais 

flexível, caracterizam-se pelos seus interiores adaptados a novas utilizações: locais de recreio, 

equipamentos e áreas verdes destinadas às relações de vizinhança e ao estacionamento. O conceito 

de logradouro público ajardinado constituiria assim uma inovação no contexto português, opondo-se 

aos tradicionais interiores de quarteirão privados e desaproveitados (GUARDA, 2008). A articulação 

entre os diferentes elementos do espaço público contribui para garantir a homogeneidade 

morfológica e social que define as unidades de vizinhança.  

                                                           
19

 Mais uma vez, refere-se a incerteza relativamente à área alvo da seguinte análise, dado a definição não concreta da área 

compreendida no plano de Faria da Costa 
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Figura 10 – Conjunto Urbano do Areeiro e Praça de Londres: vista aérea e quarteirão das Avenidas Guerra 

Junqueiro e Manuel da Maia, 195- 

ALM/AF, Cotas: PT/AMLSB/ABR/I00026; PT/AMLSB/PAS/002318 

É evidente a introdução de princípios urbanísticos modernos, do mesmo modo que são 

reconhecíveis os ensinamentos das experiências habitacionais holandesas dos anos 30, dos estudos 

de Unwin ou os conceitos da escola francesa. O caminho seguido para a urbanização desta zona, à 

semelhança do que aconteceria também com o bairro de Alvalade, não teve continuidade devido às 

políticas seguidas posteriormente e à incapacidade da Administração pública em dominar os 

processos de crescimento urbano. Ainda assim, deve reconhecer-se a qualidade urbanística do 

conjunto urbano que sobressai no conjunto da cidade (LAMAS, 2000).  

Além do enraizamento de práticas urbanísticas inovadoras de influências europeias, no programa de 

extensão da cidade de acordo com o regime, foram também integrados espaços referenciais, como 

é o caso da Praça do Areeiro do arquitecto Luís Cristino da Silva. É essencialmente no modelo do 

prédio de rendimento que vai constituir um exemplo que deixará uma marca significativa na imagem 

urbana de Lisboa, uma vez que a utilização da arquitectura, como veículo de propaganda ideológica 

e controlo do comportamento individual e colectivo, não se iria circunscrever apenas aos edifícios 

públicos, mas também à construção privada. E é principalmente este modelo que interessa para a 

presente investigação, apesar dos outros desenvolvidos pelo regime para os liceus, edifícios 

universitários, religiosos, moradias unifamiliares burguesas, bairros sociais e outros edifícios de 

carácter mais utilitário como os CTT. Estes modelos constituíram a face visível da intenção do 

governo de criar uma arquitectura nacionalista, à semelhança do que se verificava notoriamente em 

outros países europeus, nomeadamente em Itália, Alemanha e Espanha (FERNANDES; PEREIRA, 

1981). Uma arquitectura que rompia com a linha modernista que se havia prolongado até cerca de 

1940 e que o regime tinha permitido pela necessidade de se construir rapidamente, pela ausência de 

uma base ideológica de intervenção e pela associação ao progresso e fortalecimento da nova 

política (PEREIRA, 1987).  

A necessidade da arquitectura expressar a capacidade realizadora do Estado Novo e os valores que 

o sustentavam
20

 surgiu no seu período de consolidação, entre 1933 e 1938, assumindo-se com 

maior expressão na década de 40, que viria a corresponder à fase de definição e aperfeiçoamento 
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 Referem-se novamente: autoridade, disciplina, ordem, nacionalidade e família.  
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da mesma. A geração de criadores desta arquitectura foi a mesma que produziu as obras 

modernistas do período inicial: Cristino da Silva, Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano Branco, 

Jorge Segurado, Rogério de Azevedo e Jacobetty Rosa. 

 

Figura 11 – Praça do Areeiro: Maqueta, 194-, e Lado Sul da Praça, 195- 

AML/AF; Cotas: PT/AMLSB/HNV/000651; PT/AMLSB/ABR/I00010 

Retomando o caso da Praça do Areeiro, há um urbanismo de traços nacionalistas que começa na 

planta, semelhante ao escudo nacional, e se prolonga até ao quarteirão cujos edifícios se compõem 

de rés-do-chão e cinco andares, havendo uma diferenciação ao nível do 1º andar ou andar nobre, 

com janela sacada e um pé-direito superior, e do 5º andar ou andar ático, com janelas distintas 

sobre a cornija e um pé direito menor. Nos torreões que marcam a entrada da Avenida Almirante 

Reis, avançados em relação ao conjunto e assentes sobre uma arcada, encontram-se os telhados 

pontiagudos, coroados por um cata-vento. A outra torre, que remata a Avenida e monumentaliza a 

perspectiva de quem a percorre, domina a composição com os doze pisos no seu corpo central, 

diminuindo para dez e seis, respectivamente, nos corpos laterais e posteriores, acentuando a 

verticalidade do corpo central (RODOLFO, 2002). 

 

Figura 12 – Modelos de referência para a Praça do Areeiro: Praça Circular de Berlim, 1941, Ministério del Aire, 

1940-1951 e Edifício España, 1947-1953 

FERNANDES, 1998 

Devem mencionar-se as referências internacionais visíveis neste conjunto aos temas urbanos da 

Alemanha nazi ou à Espanha franquista. Em primeiro lugar, os dois modelos que terão influenciado a 

configuração da Praça: a arquitectura alemã contemporânea, do arquitecto Albert Speer, exposta em 

Lisboa em 1941 e o edifício do turismo da “Praça Circular de Berlim”, dos arquitectos Hugo 
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Röettcher e Theodor Dierksmeier, que reflecte a Praça do Areeiro através do uso da arcada e da 

fachada em curva com o andar nobre e a cornija de remate. Outro tipo de modelos podem também 

ter influído na concepção deste conjunto quando observamos os torreões e a torre de remate da 

praça: o edifício do Ministério del Aire por Luis Gutiérrez Soto, edificado entre 1940 e 1951 na Praça 

da Moncloa em Madrid, e o Edifício España, na Praça de España, por Joaquím e Julían Otamendi 

Machimbarrena, de 1947-1953, (FERNANDES, 1998). 

Segundo Rodolfo (2002), seria esta Praça que serviria de modelo para os prédios de rendimento 

destinados à elite e às classes médias altas do regime e que iriam ser construídos nas novas zonas 

residenciais de luxo, como é o caso do Areeiro, Praça de Londres, Avenidas de Roma, Guerra 

Junqueiro e Alameda. “A gente que havia de habitar todo este complexo de andares (não se dizia 

ainda “apartamentos” de renda cara […] era, naturalmente, seleccionada entre aquela a que a vida 

dos anos 40 sorria em negócios […]” (FRANÇA, 2005: 57). Um complexo que espelhava o modelo 

nacionalista de raiz histórica inspirado nos estilos dos dois períodos que melhor representaram a 

ascensão nacional, os estilos joanino e pombalino, e que seria de modo pejorativo designado de 

“Português suave” (PEREIRA, 2012).  

 

Figura 13 – “Português Suave”: Edifício da Avenida António Augusto de Aguiar, 194-, e Edifícios da Praça do 

Areeiro, 1961 

AML/AF; Cotas: PT/AMLSB/HNV/000686; PT/AMLSB/AJG/101668 

Deve referir-se também o conjunto das Avenidas Sidónio Pais e António Augusto Aguiar como 

exemplo do programa funcional e formal a seguir. Com a sua concepção, começou a inventar-se a 

arquitectura “com que o município tinha sonhado” (AMARAL, 1948: 18), orientada pela Câmara, feita 

por arquitectos de mérito reconhecido pela mesma e inspirada em alguns edifícios do século XVIII de 

Lisboa: o Palácio Luduvice, o edifício da Companhia das Águas e um prédio setecentista da rua dos 

Bacalhoeiros (AMARAL, 1948). Contudo, tratava-se apenas de uma arquitectura de fachada, dado 

que o modelo das plantas era fornecido pela Câmara e toda a organização do espaço interno era 

uma questão secundária. Com a concepção deste conjunto e, parecendo não ser errado afirmá-lo 

também para o conjunto do Areeiro, “deu-se por achado o modelo, o «cânon» e não se perdeu mais 

tempo a procurar novas soluções […] nem mesmo para o programa interior, pois a fachada “é que 

interessa e enche vista” (AMARAL, 1948: 18). Para os novos conjuntos a edificar funcionava da 
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mesma forma: o município orientava as plantas a partir de um exemplo-guia e obrigava os 

projectistas à inspiração em algumas fachadas de edifícios já existentes na cidade (FERNANDES, 

2003). 

A este modelo é-lhe próprio uma estrutura formal clássica geralmente constituída por: embasamento, 

formado pelo rés-do-chão e, por vezes, sobreloja ou cave; corpo dos andares onde, o primeiro ou 

andar nobre dispõe de vãos de sacada e um pé direito superior e os restantes, janelas simples; um 

último piso ou andar ático de pé-direito menor com vãos sobre uma cornija, e uma cobertura telhada. 

Na composição das fachadas principais verifica-se o embasamento em pedra aparelhada, símbolo 

de estabilidade e durabilidade, as varandas do primeiro andar em ferro forjado ou pedra, com as 

cantarias dos vãos unidas às do piso seguinte e a cornija de coroamento do edifícios. O portal 

“barroquizante” é um também um tema comum, onde a sua moldura exibe elementos historicistas 

esculpidos e baixos-relevos temáticos. A simetria é igualmente uma característica constante, por 

vezes marcada pelo avanço ou recuo da fachada com um plano de pisos que se segue ao 

embasamento e que, lateralmente, deixa uma fiada de janelas do plano da base ao último piso, 

inclusive, para que se leia este conjunto como fundo. Por vezes, o uso de pilastras, tratamento 

especial de cantarias nas molduras das janelas ou o uso de pináculos no remate superior acentuam 

também a simetria (FERNANDES, 2003). 

Quando o edifício forma esquina, o eixo de simetria passa para esta, por vezes acentuada por um 

coruchéu piramidal ou cónico ou um andar torreão, com cobertura de telha e remate beiral e com a 

entrada sobre a mesma. (RODOLFO, 2002) Elementos permitidos no RGCU
21

, como excepção à 

volumetria harmoniosa do conjunto urbano, pela sua localização. Por vezes, o coruchéu suporta um 

elemento decorativo, em ferro forjado, como a esfera armilar, simbolizando o império, ou o cata-

vento, remetendo à aldeia (FERNANDES, 2003).  

O material que marca estes edifícios é a pedra lioz aplicada nos embasamentos, cornijas, molduras 

de vãos, baixos-relevos e pilastras e as cores predominantes são o rosa e, por vezes, o verde ou 

amarelo, e o branco ou creme da pedra. As fachadas posteriores apresentam uma composição 

simétrica mais simples e austera, resultante da configuração interna, e onde se apresentam a porta e 

escada de serviço, integradas dentro do edifício ou no seu exterior (PEREIRA, 2012). A sua existência 

é uma das condições impostas no RGCU de 1930, nos edifícios da 1ª Zona da cidade de Lisboa e 

com mais de 4 pisos
22

. O regulamento impõe ainda que as fachadas posteriores apresentem 

condições e uma linguagem aceitável do ponto de vista estético e arquitectónico
23

, quando visíveis 

da via pública. 

                                                           
21

 Artigo 74º, 7ª. Ver anexo II, Volume II. 

22
 No RGCU estabeleceram-se as condições regulamentares para a construção dos edifícios localizados segundo a divisão da 

cidade em zonas, importando, para este conjunto, a 1ª Zona (Artigos 3º e 57º). Ver anexo II, Volume II. 

23
 Artigo 77º. Ver anexo II, Volume II. 
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Tipologicamente, o modelo habitacional caracterizar-se-ia por andares de esquerdo/direito, onde nos 

andares inferiores poderiam existir estabelecimentos comerciais, habitações ou a habitação 

destinada à porteira. Segundo o RGCU
24

, esta deveria também existir em edifícios da 1ª Zona, com 

mais de 6 inquilinos e 6 compartimentos por fogo e estar situada, quando possível, perto da porta 

principal. No interior dos fogos habitacionais verifica-se uma relação directa entre a classe social 

destinada, os ideais de vida privada do regime e os valores da família: hierarquização social entre 

“patrões e criadas” e diferenciação funcional e de poder entre os membros da família, o homem 

como “chefe de família” e provedor material do lar e a mulher como esposa, mãe e dona de casa 

(PEREIRA, 2012). Além da dimensão dos fogos, também a organização do espaço habitacional 

reflecte estes ideais. Organiza-se segundo a lógica da tripartição do espaço habitacional em zona 

privada, social e de serviços, a partir da agregação de espaços da mesma funcionalidade, seguindo 

as exigências do espaço familiar referidas anteriormente.  

A intimidade da zona privada é preservada pela introdução de um novo espaço, o hall, que separa 

os quartos da zona social, escritório, sala de estar e jantar, funcionando também como espaço de 

recepção. Contudo, nem sempre se verifica a ligação física entre divisões funcionalmente 

semelhantes, podendo existir a situação em que a sala de jantar se encontra próxima da sala de 

estar, escritório e hall, ou a situação em que esta se localiza para a fachada posterior, pela 

proximidade à cozinha. Nesta última situação, assume um carácter mais intimista, valorizando a 

importância do momento das refeições no seio da família. Na zona de serviços, com os espaços 

destinados aos “criados” e à “dona de casa”, à cozinha associam-se novos espaços como a copa, 

que a antecede, e os compartimentos da “criada”, quarto e instalação sanitária. Estes, localizadas de 

forma a reforçar a hierarquia social e a privacidade da família. Por vezes existem outros espaços para 

a mulher, como a despensa, quarto de costura ou de engomar. Também as escadas de serviço, 

colocadas nas traseiras e com acesso a cada fogo, dão forma aos novos princípios do espaço 

residencial, criando um espaço de circulação para empregados e fornecedores.  

Deve salientar-se que o uso generalizado do betão armado ao longo deste período, permitiu as 

modificações introduzidas no tratamento das fachadas e na organização espacial do edifício e dos 

fogos (NEREU, 2001). Como tal, construtivamente, os edifícios apresentavam estrutura mista de 

betão e alvenaria, sendo o betão empregue em pavimentos, paredes e escadas, seguindo-se assim 

também as imposições do RGCU para o uso de materiais imputrescíveis e incombustíveis
25

.  

Foi assim o quadro da arquitectura habitacional portuguesa dos anos 40, que se foi extinguindo 

progressivamente ao longo da década seguinte, mas ainda assim afastado do que era até então. 

“Enraizavam-se tais inquilinos em novo círculo de hábitos, como que na consciência de viverem numa 

cidade outra, numa outra Lisboa que até aos anos 40 não se acreditava nem vislumbrava” (FRANÇA, 

2005: 61).   
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 Artigo 56º único. Ver anexo II, Volume II. 
25

 Artigos 40º, 51º e 55º § único. Ver anexo II, Volume II. 



33 

2. O QUARTEIRÃO ESTADO-NOVISTA 

Compreendido o processo urbanístico e arquitectónico que originou a evolução de Lisboa no Estado 

Novo e mais concretamente o conjunto urbano da zona do Areeiro e Praça de Londres ou Bairro do 

Areeiro, foi seleccionado um quarteirão para o estudo da sua população e do quadro doméstico, 

mas também da arquitectura e do programa habitacional do seu conjunto de edifícios. Do conjunto 

urbano foi seleccionado para objecto de estudo o quarteirão das Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel 

da Maia e Alameda D. Afonso Henriques. O seu loteamento assume uma grande importância para a 

compreensão das práticas urbanísticas da época, caracterizadas pelas primeiras propostas de 

abertura do quarteirão, tradicionalmente encerrado, para utilização pública do seu interior.  

 

Figura 14 – Conjunto urbano do Areeiro e Praça de Londres e Quarteirão das Avenidas Guerra Junqueiro, 

Manuel da Maia e Alameda D. Afonso Henriques 

D.A. 
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2.1. LEITURA ARQUITECTÓNICA DO QUARTEIRÃO 

A partir da leitura dos projectos de cada edifício do quarteirão pretende-se analisar a sua linguagem 

arquitectónica e proximidade ao modelo do “Português Suave”, a organização interna e o programa 

funcional dos fogos, e tentar clarificar a arquitectura destes edifícios. Esta análise incidirá sobre os 

princípios mencionados no capítulo anterior
26

.  

Começando por uma análise ao loteamento, a orientação camarária ditou a implantação dos 

edifícios na parte dianteira do lote, libertando o espaço traseiro para o logradouro. Este divide-se em 

lotes de correnteza, com uma frente para a rua e outra para o seu interior, e em lotes de gaveto. As 

suas áreas concentram-se, aproximadamente, entre os 400m
2 

e 1000m
2

, devendo-se esta 

desigualdade à forma irregular do quarteirão e ao facto de, a cada aproximação de um gaveto, os 

lotes diminuírem de dimensão. A largura dos edifícios de correnteza varia entre 20m e 25m, sendo 

maior nos de esquina, tomando valores entre 26m e 30m. A configuração de cada lote possibilita 

ainda, no seu conjunto, a existência de um espaço livre de utilização pública e de caminhos de 

acesso a cada um dos logradouros, bem como de atravessamento do próprio quarteirão. 

 

Figura 15 – Planta das Avenidas Guerra Junqueiro e Manuel da Maia: loteamento, 1945 

AML/AI; Obra: 9974 – Processo: 966/DAG/PG/1945 Folha 39 

Consequentemente, a configuração do quarteirão influencia também o desenho de cada um dos 

edifícios, sendo que as plantas apresentam-se, por vezes, em forma de T ou “rabo-de-bacalhau”, 

com um corpo tardoz pronunciado e por outras, nem tanto. Em alguns casos, o volume tardoz é 

mesmo inexistente e a forma assume uma configuração rectangular. Em situações de proximidade 

com os gavetos, a forma do edifício altera-se, tornando-se menos pronunciada, de modo a permitir a 

existência de um logradouro privado, sendo nestes casos que os lotes apresentam dimensões mais 

reduzidas, o que se virá também a reflectir no programa interior. Embora se verifique 
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 Como já referido, a informação de cada um dos edifícios é apresentada em fichas individuais nos Anexos III, Volume II.  
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predominantemente a forma do “rabo-de-bacalhau”
27

, os edifícios de gaveto apresentam uma 

configuração em L, no caso em que delimita as vias perpendiculares, Alameda e Avenida Manuel da 

Maia, e uma configuração em V, nos outros dois cantos mais angulosos.  

O período de construção de cada edifício está compreendido entre 1942 e 1950. A proximidade 

temporal e a orientação dos serviços camarários na elaboração dos projectos justificam a harmonia 

presente no desenho do loteamento, na volumetria e no conjunto equilibrado. O número de pisos 

varia entre 6 e 7, incluindo o nível térreo, devido à variação de cotas nas várias faces do quarteirão, 

sendo os edifícios de gaveto que possuem mais andares. Na composição e desenho da fachada, 

verifica-se a preocupação no seu equilíbrio com o todo, apesar de se observarem uns exemplos 

mais próximos e outros mais afastados ao modelo do “Português Suave”. “O partido de alçados foi o 

que nos pareceu mais certo para o local, traduzindo a sua riqueza, e procurando valorizar com a 

unidade que este possui, volumes e proporções, as belíssimas artérias que servem este edifício” 

(Obra nº596, processo 41226/DAG/PG/1946, folha 119). 

Ao conjunto de todas as fachadas é observada a estrutura simétrica composta pelo embasamento 

de pedra, pelo corpo principal dos andares, a cornija de coroamento e a cobertura inclinada. Ao 

embasamento é característica a estereotomia do forro em pedra e aos andares é atribuída a cor, que 

varia essencialmente entre os rosas e amarelos, alternando por vezes pelo verde e azul, “a cor dos 

paramentos será um grenat velho, fazendo realçar as cantarias de lioz branco, segundo o projecto 

apresentado” (Obra nº8609, processo 36156/DAG/PG/1942, folha 3). O portal de entrada decorado e 

com moldura em cantaria é um elemento presente em todos os edifícios, devendo destacar-se os 

exemplos nos edifícios da Alameda ou Avenida Manuel da Maia, com molduras elaboradas e 

elementos decorativos esculpidos.  

Em particular na Alameda D. Afonso Henriques (Lotes 74, 78 e 80) mas também na Avenida Manuel 

da Maia (Lotes 50 e 52), destacam-se os exemplos mais próximos ao “Português Suave”, com o 

andar nobre com vãos de sacada e varandas em ferro forjado ou balaustrada de pedra, o andar 

ático com os vãos assentes sobre a cornija e a presença do plano central saliente e das pilastras em 

cantaria. “[…] preocupação de se fazer uma composição de carácter quase monumental, dando-se-

lhe também, ao mesmo tempo, um aspecto apalaçado” (Obra nº864, processo 3314/DSC/PG/1943, 

folha 7). Contudo, mesmo nestes exemplos, são poucos cujo pé-direito destes andares difere dos 

restantes ou onde as cantarias dos vãos de sacada são mais elaboradas e se unem às dos vãos 

superiores. Observa-se assim uma relação entre a linguagem dos alçados e a sua localização, 

sendo possível referir uma certa hierarquização de importância entre as avenidas e locais onde estão 

os edifícios: Praça de Londres, Alameda D. Afonso Henriques, Avenida Manuel da Maia e Avenida 

Guerra Junqueiro.  
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 Solução que permite a ventilação e iluminação de todos os espaços, contornando a solução do saguão (Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 2010). 
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Dos edifícios de gaveto, de linguagem distinta, destaca-se o que torneja as Avenidas Guerra 

Junqueiro e Manuel da Maia, de frente para a Praça de Londres (Lote 23/58) pelo seu andar torreão e 

o coruchéu piramidal com um elemento decorativo no seu topo, a caravela. Também o edifício que 

torneja as Avenidas Manuel da Maia e Alameda (Lote 38/82) acentua a importância da sua 

localização, com as pilastras e os coruchéus a marcarem toda a composição. 

Figura 16 – Edifícios identificados com linguagem mais próxima ao modelo do “Português Suave”  

E.A.
28

 

Foi identificado também um grupo de edifícios, localizados essencialmente na Avenida Guerra 

Junqueiro, onde se observa uma linguagem não tão próxima mas também não tão distante ao 

modelo, com a presença do plano central saliente, das pilastras em cantaria e dos pináculos, mas 

com uma linguagem diversa no que diz respeito à composição dos vãos e das varandas e sem uma 

regra definida.  
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 A fonte de cada um dos alçados dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Lote 7 – 1948-1950 

Eng.º Pedro M. Appleton 

Lote 50 – 1945-1947 

Arq.
to

 Paulo Dias 

Lote 52 – 1945-1946 

Eng.º Francisco Ventura Rego 

Lote 74 – 1942-1944 

Arq.
to

 Lucínio Cruz 

Lote 78 – 1945-1947 Lote 80 – 1944-1945 

Arq.
to

 Paulo Dias 

Lote 23/58 – 1945-1946 

 

Lote 38/82 – 1946-1948 
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Figura 17 – Edifícios identificados com linguagem menos próxima ao modelo do “Português Suave”  

E.A.
29

 

Verificam-se outros exemplares com uma linguagem mais distante, mas igualmente harmónica, com 

o maior número de exemplos localizados para a Avenida Manuel da Maia
30

 “despida de ornatos 

desnecessários mas concebido o alçado principal dentro da maior sobriedade, qualidade quanto a 

nós, indispensável a um bom e certo conjunto, cremos que a sua arquitectura em nada irá destoar no 

ambiente geral existente” (Obra nº596, processo 41226/DAG/PG/1946, folha 119). Salientam-se os 

edifícios da autoria do arquitecto Alberto José Pessoa (Lotes 19 e 56) pela sua linguagem mais 

moderna e horizontal, sem que, no entanto, implique no interior do fogo, como se verá. Estes 

exemplos caracterizam-se pela inexistência de elementos caracterizadores do “Português Suave”: 

andar nobre com vãos de sacada e varandas; andar ático com os vãos assentes sobre a cornija e 

pináculos. 
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 A fonte de cada um dos alçados dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

30
 Embora nesta Avenida tivessem sido identificados também os melhores exemplares do “Português Suave”.  

Lote 3 – 1945-1946 

Arq.
to 

Lucínio Cruz 

Lote 5 – 1944-1945 

Arq.
to

 António J. Pedroso 

Lote 9 – 1946-1947 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 13 – 1945-1946 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 15 – 1945-1946 

Arq.
to

 Fernando Silva 

Lote 21 – 1945-1946 

Eng.º
 

Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 17 – 1945-1948 

Lote 11 – 1946-1948 

Arq.
to

 Raul Francisco Tojal 

Lote 76 – 1942-1943 

Arq.
to

 Jorge R. Gonçalves  

e Carlos Dias 

Lote 40 – 1946-1948 Lote 44 – 1943-1945 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 54 – 1945-1946 

Eng.º
 

Jacinto Reis Bethencourt 
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Figura 18 – Edifícios identificados com linguagem mais afastada ao modelo do “Português Suave”  

E.A.
31

 

Nas fachadas posteriores é notória a linguagem mais simples e austera, mas igualmente simétrica, 

maioritariamente composta por vãos simples e marquises e pelo volume das escadas de serviço, 

aberto ou fechado para o exterior. A maior área de envidraçado é possibilitada pela estrutura de 

betão da zona posterior do edifício. 

 

Figura 19 – Alçados posteriores: Avenida Manuel da Maia, Lote 52, 1945, Lote 48, 1945 e Lote 40, 1946 

AML/AI; Obra: 4010 – Processo: 26266/1945 Folha 4; Obra: 9916 – Processo 33924/1945 Folha 24ª; Obra: 595 – Processo: 

25412/ Folha 8 

Quanto à organização interna dos edifícios, estes desenvolvem-se segundo o seu eixo de simetria, 

onde se localizam os acessos principal e de serviço e, consequentemente, em andares de 

esquerdo/direito. O átrio de entrada assume assim uma localização centralizada, adoptando a forma 
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 A fonte de cada um dos alçados dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Lote 19 – 1945-1947 

Arq.
to 

Alberto José Pessoa 

Lote 42 – 1946-1948 Lote 46 – 1948-1949 

Arq.
to

 Lucínio Cruz 

Lote 48 – 1945-1948 

Arq.
to 

Raul Francisco Tojal 

Lote 56 – 1945-1946 

Arq.
to 

Alberto José Pessoa 

Lote 1/72 – 1943-1946 

Arq.
to 

Veloso Reis Camelo 
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rectangular, e liga-se à caixa de escadas por intermédio de alguns degraus. As escadas principais 

desenvolvem-se em três lanços com sistema de distribuição em patamares. São iluminadas por 

clarabóias, contendo ainda um espaço vazio no centro, a bomba de escada, que permite a 

ventilação e iluminação, segundo prescrições do RGCU
32

, e a colocação do elevador, na maioria dos 

casos. Os portais de entrada com uma maior área de envidraçado possibilitam também a iluminação 

natural do átrio. As escadas de serviço
33

 localizam-se nas traseiras dos edifícios, destacadas ou 

interiores, abertas ou fechadas, sem ligação directa às escadas principais. 

Para a Alameda D. Afonso Henriques e para uma parte da Avenida Manuel da Maia, os edifícios 

seriam apenas para uso habitacional, enquanto na Avenida Guerra Junqueiro se potenciava a 

introdução de uma nova zona comercial, com estabelecimentos comerciais ao nível do rés-do-chão. 

Muitos edifícios possuem cave ou subcave, essencialmente aqueles localizados para a Alameda ou 

Avenida Manuel da Maia, devido à maior variação de nível entre a rua e o interior do quarteirão. 

Nestes andares desenvolvem-se, essencialmente, arrecadações para inquilinos, serviços e, por 

vezes, habitações mais modestas ou a habitação da porteira. Alguns edifícios possuem carvoeiras 

para os inquilinos no logradouro privado. 

 

 

Figura 20 – Planta da subcave: Avenida Manuel da Maia, Lote 52, 1945 e Planta do rés-do-chão: Avenida 

Manuel da Maia, Lote 40, 1946  

E.A.
34

 

A habitação da porteira localiza-se essencialmente na cave ou subcave e, por vezes, no rés-do-chão, 

e apenas num caso na cobertura. À excepção deste, a ligação ao acesso principal é sempre 

garantida, ou pela proximidade ou pela existência de uma passagem de serviço, bem como às 

                                                           
32

 Artigo 56º alínea d). Ver anexo II, Volume II. 

33
 Como já referido anteriormente, obrigatórias segundo o RGCU em edifícios da 1ª Zona da cidade e com mais de 4 pisos 

34
 A fonte das plantas dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Espaços de circulação Habitação da Porteira 
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escadas de serviço, pela localização nas traseiras. Em alguns edifícios, maioritariamente nos 

localizados para a Alameda, possivelmente devido ao desnível, existe uma entrada de serviço pela 

fachada principal, de acesso à sua habitação e ao interior do edifício. Esta habitação compõe-se, 

maioritariamente, dos compartimentos indispensáveis: quarto, cozinha, instalação sanitária e 

despensa. É complementada, por vezes, de marquise, sala de jantar ou quarto de costura.  

 “A solução de planta dos andares, com 2 fogos por pavimento, foi obtida tendo em vista a cómoda e 

higiénica instalação de uma família do tipo médio” (Obra nº5921, processo 29820/DSC/PG/1945, 

folha 2). Observa-se em todas as plantas a “sua divisão em três - recepção, íntima e de serviço – para 

evitar promiscuidades de toda a espécie, […]” (Obra nº8280, processo 44404/DAG/PG/1943, folha 

4), isolando igualmente “a parte destinada à vida nocturna, da diurna” (Obra nº6455, processo 

28974/DSC/PG/1945, folha 2), de forma a criar a intimidade e recato necessários.  

Figura 21 – Plantas dos edifícios do quarteirão de configuração em T ou “rabo-de-bacalhau” saliente  

E.A.
35

 

                                                           
35

 A fonte de cada uma das plantas dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Lote 9 – 1946-1947 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 5 – 1944-1945 

Arq.
to

 António J. Pedroso 

Lote 7 - 1948-1950 

Eng.º Pedro M. Appleton 

 

 

 

 

Lote 11 – 1946-1948 

Arq.
to

 Raul Francisco Tojal 

Lote 42 – 1946-1948 Lote 44 – 1943-1945 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 76 – 1942-1943 

Arq.
to

 Jorge R. Gonçalves  

e Carlos Dias 

Lote 80 – 1944-1945 

Arq.
to

 Paulo Dias 

Lote 40 – 1946-1948 

Lote 78 – 1945-1947 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção 

Espaços de serviço 

Espaços sociais 

Espaços exteriores 

Lote 46 – 1948-1949 

Arq.
to

 Lucínio Cruz 
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Foram identificados grupos distintos, de acordo com a configuração e organização interna do fogo. 

Em todos os exemplos existem como espaço de recepção o hall que estabelece, efectivamente, a 

ligação e separação entre as diversas zonas, em conjunto com os corredores de circulação. No 

primeiro grupo, os edifícios em T e de volume tardoz pronunciado, caracterizam-se por: segregação 

dos sectores de serviços; junção da maior parte dos compartimentos do sector privado; separação 

do sector social com a sala de estar e escritório (quando existe) na fachada principal, ligados ao hall 

e com uma entrada independente para o átrio de escadas
36

, e sala de jantar na fachada tardoz, mais 

próxima da zona de serviços e maior área de circulação e recepção. Excepcionalmente, identificou-

se um caso onde o sector social se agrupa na sua totalidade e se localiza para tardoz do edifício e a 

fachada principal é ocupada com o sector privado (Lote 46).  

Figura 22 – Plantas dos edifícios do quarteirão de configuração em T ou “rabo-de-bacalhau” pouco saliente  

E.A.
37

 

                                                           
36

 Caso o proprietário quisesse exercer em casa, as pessoas utilizariam este acesso, sem interferirem no espaço doméstico. 

37
 A fonte de cada uma das plantas dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Lote 13 – 1945-1946 

Eng.º Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 15 – 1945-1946 

Arq.
to

 Fernando Silva 

Lote 17 – 1945-1948 Lote 19 – 1945-1947 

Arq.
to 

Alberto José Pessoa 

Lote 48 – 1945-1948 

Arq.
to 

Raul Francisco Tojal 

Lote 54 – 1945-1946 

Eng.º
 

Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 50 – 1945-1947 

Arq.
to 

Paulo Dias 

Lote 74 – 1942-1944 

Arq.
to 

Lucínio Cruz 

Lote 52 – 1945-1946 

Eng.º
 

Francisco Ventura Rego 

Lote 3 – 1945-1946 

Arq.
to 

Lucínio Cruz 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção 

Espaços de serviço 

Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Foram identificados dois grupos de edifícios com características morfológicas do “Rabo-de-

bacalhau” com volume tardoz pouco pronunciado. O primeiro, com autonomia da área de serviços e 

privada e separação da área social, com a sala de estar e/ou escritório na fachada principal e sala de 

jantar na tardoz. O segundo grupo corresponde a uma variação onde a sala de jantar invade o sector 

privado (Lotes 3, 52 e 74).  

Nos edifícios de configuração rectangular (Lotes 21 e 56), menos área é desperdiçada em 

circulações e recepção e a sala de jantar está agregada aos restantes espaços sociais. É uma opção 

mais moderna mas que não atinge o radicalismo do período moderno da “sala comum”, sendo 

consequência da geometria distinta e da localização do edifício. No último lote referido, o alçado 

insere-se no grupo dos que se afasta mais da linguagem do “Português Suave”, embora a opção 

programática do fogo deva depender dos factores mencionados anteriormente. É o caso também 

dos edifícios de gaveto (Lotes 1/72, 23/58 e 38/82), com a autonomia de todos sectores funcionais.  

Figura 23 – Plantas dos edifícios do quarteirão de configuração rectangular e de gaveto  

E.A.
38

 

De uma forma geral, a zona privada localiza-se no extremo dos edifícios, maioritariamente para as 

fachadas principal e posterior, com quartos, roupeiros e instalações sanitárias, tendo “[…] todo este 

conjunto a necessária independência” (Obra nº864, processo 3314/DSC/PG/1943, folha 7). A 

intimidade é preservada pela introdução de um novo hall embora, em alguns casos, como já referido, 

                                                           
38

 A fonte de cada uma das plantas dos edifícios é identificada no Anexo III, Volume II, na ficha de cada um deles. 

Lote 21 – 1945-1946 

Eng.º
 

Jacinto Reis Bethencourt 

Lote 56 – 1945-1946 

Arq.
to 

Alberto José Pessoa 

Lote 1/72 – 1943-1946 

Arq.
to 

Veloso Reis Camelo 

Lote 23/58 – 1945-1946 Lote 38/82 – 1946-1948 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção 

Espaços de serviço 

Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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a unidade deste conjunto seja quebrada com a localização próxima da sala de jantar. Alguns fogos 

dispõem de um quarto junto à zona de serviços e fora da esfera íntima dos restantes. A zona de 

serviços localiza-se para as traseiras do edifício com acesso às escadas de serviço. É aqui que se 

localizam os aposentos da “criada”
39

, geralmente acedidos a partir da cozinha e, em alguns casos, 

com acessos individuais a partir do corredor. Estes serviços, com cozinha, despensa e marquise, 

são, por vezes, complementados com copa, arrumos, lavabo e quarto de costura ou engomados.  

 
Percentagem de 

existência [%] 

Áreas [m
2
] 

Mínima Máxima Média 

Zona de recepção 

Hall / Vestíbulo 100 2,03 13,15 7,59 

Bengaleiro / Maleiro 15,38 0,62 1,84 1,23 

Zona de circulações 

Corredor  100 3,89 28,43 16,16 

Zona social 

Escritório 53,85 9,48 16,14 12,81 

Sala de Estar 100 7,78 23,06 15,42 

Sala de Jantar 100 14,21 31,60 22,90 

Sala de Fumo 11,54 2,23 5,48 3,85 

Marquise 92,31 3,33 3,33 3,33 

Zona privada 

Quartos 100 7,86 24,40 16,13 

Quarto de vestir 26,92 7,47 16,61 12,04 

Sala de Banho 100 4,51 9,48 7,00 

Instalação Sanitária 23,08 2,45 4,35 3,40 

Lavabo 46,15 1,51 5,48 3,50 

Roupeiro 80,77 0,46 2,99 2,22 

 
 
Zona de serviços 

Copa 38,46 2,69 6,05 4,37 

Cozinha 100 9,07 18,95 14,01 

Despensa 100 0,89 3,15 2,02 

Marquise 92,31 2,46 9,37 5,91 

Quarto da “criada” 100 5,21 11,69 8,45 

Instalação sanitária 

“criada” 
100 1,42 5,50 3,46 

Lavabo 11,54 1,05 1,43 1,24 

Arrumos 30,77 0,50 1,94 1,22 

Quarto de Costura 7,69 6,40 7,44 6,92 

Quarto de Engomados 26,92 5,95 9,80 7,83 

Área total do fogo 103,32 243,17 173,25 

Tabela 1 – Compartimentos existentes e áreas de cada um deles  

E.A  
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 Habitualmente, a sua instalação sanitária não tinha água quente. 
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Estabelecendo uma comparação entre os espaços sociais, privados e de serviços, conclui-se que os 

sociais são os que concentram as maiores áreas, nomeadamente a sala de jantar, afirmando a sua 

importância no interior do espaço doméstico. Deve igualmente destacar-se a dimensão do hall de 

entrada e também as áreas dos quartos que, por vezes, assumem valores semelhantes aos dos 

espaços sociais. Os espaços de serviços e circulações são os que detém as áreas mais reduzidas.  

Por último, relativamente à construção dos edifícios, esta era “[…]feita segundo as prescrições do 

Regulamento Geral da Construção Urbana para a Cidade de Lisboa […]” (Obra nº8280, processo 

20722/DAG/PG/1944, folha 147V), de 1930 e “[…] com o emprego de bons materiais […]” (Obra 

nº8609, processo 36156/DAG/PG/1942, folha 3). Observam-se, maioritariamente, as seguintes 

soluções: paredes-mestras e exteriores em alvenaria de pedra; paredes de tardoz e empenas em 

betão armado; paredes divisórias em alvenaria de tijolo furado e cobertura em telha sobre vigamento 

de pinho. Quanto aos pavimentos, verificou-se tanto a solução do betão armado em todos os 

compartimentos como a do betão armado nos serviços e instalações sanitárias e madeira nos 

restantes compartimentos. Tal como nos acessos, com exemplos em que ambos são de betão 

armado e outros em que a escada principal é de madeira e a de serviço de betão armado. Os 

revestimentos utilizados são geralmente: pedras diversas no revestimento do hall do edifício; madeira 

nas escadas principais; na habitação, mosaicos hidráulicos nos pavimentos das cozinhas e 

instalações sanitárias e lambris em azulejo, soalho de madeira nos restantes, estuque nas paredes e 

tectos e caixilharias e portas de madeira. 

Após uma leitura geral sobre o quarteirão sintetizam-se os elementos que caracterizam os seus 

edifícios e constroem a sua linguagem. Deve ainda sublinhar-se a unidade deste conjunto, a 

valorização do local e o interesse no seu estudo e no confronto entre aquelas que foram as opções 

programáticas iniciais e as reabilitações posteriores de que foram alvo. 
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Imagem exterior 

Estrutura: embasamento, corpo de andares, cornija de coroamento e cobertura inclinada 

Utilização da pedra, lioz branco, no embasamento e cor nos rebocos 

Simetria 

Cantarias em todos os vãos 

Portal de entrada elaborado 

Fachada posterior com linguagem mais simples 

Envidraçados da zona de serviço na maioria das fachadas posteriores 

Organização interna do edifício 

Andares de esquerdo/direito 

Simetria  

Dois acessos: escada principal e de serviço sobre o eixo da organização interna do edifício 

Átrio de entrada a preceder o átrio da escada principal 

Clarabóia de iluminação na escada principal 

Configuração das escadas em três lanços de escadas 

Elevador 

Habitação da porteira (de dimensões mais reduzidas) com ligação aos acessos 

Organização interna do fogo 

Divisão do espaço doméstico em zona social, privada e de serviços, com uma separação efectiva entre estas 

na maioria dos exemplos observados 

Sistema de circulação, distribuição e transição: hall e corredores  

Zona privada: no extremo do edifício, para a fachada principal e tardoz, e, na maioria dos casos, autónoma e 

independente   

Zona social: separação da sala de estar da sala de jantar na maioria dos exemplos observados 

Zona de serviços: para a fachada posterior, em contacto com a escada de serviço  

Aposentos da empregada: quarto e sala de banho 

Estrutura / Sistema Construtivo 

Paredes-mestras e exteriores em alvenaria de pedra 

Paredes de tardoz e empenas em betão armado 

Paredes divisórias em alvenaria de tijolo furado 

Cobertura em telha sobre vigamento de pinho 

Pavimentos dos compartimentos de serviços em betão armado 

Escada de serviço em betão armado 

Tabela 2 – Síntese dos elementos caracterizadores e constantes da tipologia de edifícios analisados 

E.A   
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2.2. LEITURA SOCIOLÓGICA E CARACTERIZAÇÃO ACTUAL DO QUARTEIRÃO  

Sucedendo a análise dos edifícios habitacionais do quarteirão seleccionado, far-se-á um estudo 

sobre a população e quadro familiar, procurando perceber como evoluíram ao longo do tempo e 

como se enquadrarão na arquitectura habitacional de regime. A análise será feita a uma escala 

aproximada ao quarteirão seleccionado, o das Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Praça 

de Londres, mas comparativamente à freguesia de São João de Deus
40

 e ao município de Lisboa.  

Relativamente à população residente no quarteirão
41

 verifica-se que houve uma diminuição 

acentuada entre 1991 e 2001 e uma quase estagnação na última década analisada. Em 2001, a 

população do quarteirão representava 4,9% da população da freguesia, valor superior ao de 2001. 

Ao nível da antiga freguesia São João de Deus verifica-se um decréscimo contínuo a partir de 1960, 

com uma taxa de variação negativa menos elevada na década de 70, reflexo do observado no 

Município. O valor mais baixo é atingido também na década de 80, com uma descida da população 

superior ainda à verificada no município.  

No concelho de Lisboa, a partir da década de 60 inicia-se um processo de declínio populacional, 

que se pode justificar com o desenvolvimento dos núcleos suburbanos (PEREIRA; MARQUES, 2011). 

Este trajecto é interrompido por uma subida momentânea na década de 70 que resulta parcialmente 

da vinda da população das ex-colónias, mas também de um reforço do processo de êxodo-rural. 

Contudo, o decréscimo continua e atinge o seu pico ao longo das décadas de 80 e 90, sendo mais 

lento na última década.  

 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Município 802230 760150 807937 663394 564657 547733 

Freguesia 24943 18995 17917 13309 10782 9798 

Quarteirão    657 482 483 

Tabela 3 – Evolução da população residente no Município de Lisboa, Freguesia de São João de Deus e 

quarteirão seleccionado 

INE, Censos 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011 

 1960-1970 1970-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 

Município -5,3 6,3 -17,9 -14,9 -3,0 

Freguesia -23,8 -5,7 -25,7 -19,0 -9,1 

Quarteirão    -26,6 0,2 

Tabela 4 – Variação da população residente no Município de Lisboa, Freguesia de São João de Deus e 

quarteirão seleccionado, em percentagem 

INE, Censos 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011 

                                                           
40

 Desde 2012, com a nova organização administrativa de Lisboa, a freguesia analisada é a do Areeiro, contudo, até às datas 

em análise, era ainda São João de Deus. 

41
 Para a subsecção do quarteirão, apenas há informação disponível para os anos de 1991, 2001 e 2011 
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Quanto à estrutura etária da população
42

, os dados relativos ao quarteirão revelam valores de 

população idosa superiores, em 1991 e 2001, e semelhantes, em 2011, aos da população jovem. 

Isto porque a população idosa diminuiu mais acentuadamente entre 2001 e 2011, enquanto a 

população jovem aumentou. Contudo, os dados são indicadores ainda de uma população 

envelhecida. Ao nível da freguesia, a percentagem de população idosa aumentou entre 1991 e 2001, 

mas diminuiu até 2011, onde passou a representar 28,3% da população. Estes valores, superiores 

aos da população jovem (16,4% da população em 2011), são também superiores comparativamente 

à cidade, marcada por um envelhecimento da população, justificado com a saída contínua de 

famílias do concelho e o débil movimento natural, ou seja, a superioridade de óbitos face aos 

nascimentos (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 2005). 

 

1991 2001 2011 

Nº indivíduos % Nº indivíduos % Nº indivíduos % 

Município 

0-19 143973 21,7 95329 16,9 94951 17,3 

20-64 394856 59,5 336024 59,5 321822 58,8  

≥65 124565 18,8 133304 23,6 130960 23,9 

Total 663394 100 564657 100 547733 100 

Freguesia 

0-19 2109 15,8 1508 14,0 1604 16,4 

20-64 7195 54,1 5702 52,9 5416 55,3 

≥65 4005 30,1 3572 33,1 2778 28,3 

Total 13309 100 10782 100 9798 100 

Quarteirão 

0-19 92 14,0 88 18,3 107 22,2 

20-64 329 50,1 233 48,3 274 56,7 

≥65 236 35,9 161 33,4 102 21,1 

Total 657 100 482 100 483 100 

Tabela 5 – Evolução da estrutura etária da população residente no Município de Lisboa, Freguesia de São João 

de Deus e quarteirão seleccionado, relativamente à população residente 

INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Analisando os dados relativamente ao quadro familiar no quarteirão, a dimensão média da família 

diminuiu entre 1991 e 2001 mas aumenta entre 2001 e 2011, assumindo o valor de 2,8, 

provavelmente porque se verificou um aumento, ainda que ligeiro, da população residente. O mesmo 

não se observa na freguesia, onde este parâmetro diminuiu sucessivamente em cada década, e 

mais acentuadamente na década de 90, tal como se sucedeu ao nível do município, devido ao 

envelhecimento da população e ao aumento generalizado de famílias unipessoais e casais sem 

filhos.  

  

                                                           
42

 Nos dados relativos à estrutura etária da população e, de seguida, à constituição da família, independentemente da escala 

de abordagem (município, freguesia e quarteirão) apenas há informação disponível para os anos de 1991, 2001 e 2011. 
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 1991 2001 2011 

Município 

Famílias clássicas 245070 234451 243892 

Indivíduos residentes  663394 564657 547733 

Dimensão média da família 2,7 2,4 2,2 

Freguesia 

Famílias clássicas 5489 4910 4693 

Indivíduos residentes  13309 10782 9798 

Dimensão média da família 2,4 2,2 2,1 

Quarteirão 

Famílias clássicas 237 188 173 

Indivíduos residentes  657 482 483 

Dimensão média da família 2,8 2,6 2,8 

Tabela 6 – Evolução das famílias clássicas, indivíduos residentes e dimensão média familiar no Município de 

Lisboa, Freguesia de São João de Deus e quarteirão seleccionado 

INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 

1991 2001 2011 

Nº 

famílias 
% 

Nº 

famílias 
% 

Nº 

famílias 
% 

Município 

Famílias com 1 ou 2 

indivíduos 
128036 52,2 144334 61,6 164696 67,5 

Famílias com 3 ou mais 

indivíduos 
117034 47,8 90117 38,4 79196 32,5 

Famílias com indivíduos 

com menos de 15 anos 
61861 25,2 43351 18,5 47863 19,6 

Famílias com indivíduos 

com mais de 65 anos 
91852 37,5 95456 40,7 95522 39,2 

Freguesia 

Famílias com 1 ou 2 

indivíduos 
3386 61,7 3319 67,6 3227 70,1 

Famílias com 3 ou mais 

indivíduos 
2103 38,3 1591 32,4 1376 29,9 

Famílias com indivíduos 

com menos de 15 anos 
880 16,0 663 13,5 832 18,1 

Famílias com indivíduos 

com mais de 65 anos 
2923 53,3 2600 53,0 2132 46,3 

Quarteirão 

Famílias com 1 ou 2 

indivíduos 
129 54,4 106 56,4 89 51,4 

Famílias com 3 ou mais 

indivíduos 
108 45,6 82 43,6 84 48,6 

Famílias com indivíduos 

com menos de 15 anos 
37 13,5 34 18,1 46 26,6 

Famílias com indivíduos 

com mais de 65 anos 
148 62,4 101 53,7 78 45,1 

Tabela 7 – Evolução da estrutura familiar no Município de Lisboa, Freguesia de São João de Deus e quarteirão 

seleccionado, relativamente ao número total de famílias clássicas 

INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

No quarteirão em estudo, as famílias com 1 ou 2 pessoas aumentaram (em percentagem) entre 1991 

e 2001, mas diminuíram mais acentuadamente até 2011, verificando-se valores próximos às famílias 

mais numerosas. Também as famílias com indivíduos de mais de 65 anos têm diminuído ao longo 



49 

das décadas, embora com valores superiores às famílias com indivíduos com menos de 15 anos. 

Estes valores indicam uma dinâmica de rejuvenescimento e tendência para famílias mais numerosas 

superiores às da freguesia e da cidade.  

Na freguesia, a percentagem de famílias com 1 ou 2 indivíduos tem aumentado a cada década e em 

2011 atinge um valor mais elevado que o observado para Lisboa, tal como o número de famílias com 

indivíduos com mais de 65 anos que, embora tenha diminuído, continua a ser superior ao das 

famílias com população mais jovem. O município é marcado também por um aumento das famílias 

com 1 ou 2 pessoas, embora mais acentuado entre 1991 e 2001 e por um valor superior de famílias 

com indivíduos com mais de 65 anos, embora tenho diminuído na última década. O aumento do 

número de famílias unipessoais reflecte um conjunto de transformações ocorridas: mais residentes 

com formação superior, levando-os a ingressar no mercado de trabalho e a formar família mais tarde, 

o aumento da profissionalização e independência feminina, retardando a natalidade (CÂMARA 

MUNICIPAL DE LISBOA, 2005) e o envelhecimento populacional e aumento do número de pessoas 

viúvas.  

Tendo em conta as transformações ocorridas no quadro familiar, deve reflectir-se sobre as suas 

implicações no espaço arquitectónico habitacional, procurando responder à seguinte questão: como 

se adaptarão hoje os fogos habitacionais idealizados para um quadro familiar diferente do actual?  

Relativamente à ocupação funcional dos edifícios, apenas segundo a observação directa dos 

mesmos e análise dos processos de obra, verifica-se que, actualmente, uma grande parte dos 

edifícios conjuga o uso habitacional com comércio ou serviços. Apesar de em número reduzido, 

existem alguns edifícios destinados exclusivamente a serviços e actividades económicas, como é o 

caso dos edifícios que tornejam as Avenidas Manuel da Maia e Alameda D. Afonso Henriques e 

Guerra Junqueiro e Manuel da Maia. Denota-se a evolução ocorrida na ocupação dos edifícios, dado 

que, originalmente, apenas os edifícios da Avenida Guerra Junqueiro e alguns da Avenida Manuel da 

Maia dispunham de espaços para ocupação diversa à habitação, ao nível do rés-do-chão.  

Deve ainda ser feita uma referência ao estado actual de conservação dos edifícios do quarteirão, 

baseada também na sua observação directa. Verificam-se, maioritariamente, edifícios parcialmente 

reabilitados
43

, com alterações em alguns fogos, diferentes materiais nas caixilharias das janelas e, 

em alguns casos, nas fachadas posteriores, a substituição das varandas originais pelas marquises. 

Não se observa a existência de edifícios totalmente reabilitados
44

 ou devolutos
45

. A constatação da 

existência de edifícios parcialmente reabilitados justifica igualmente o interesse no estudo deste 

quarteirão, de modo a perceber-se, do ponto de vista dos moradores, as razões que levaram à 

modificação das suas habitações.   

                                                           
43

 Alterações em alguns fogos, sem que as zonas comuns do edifício e fachadas sejam intervencionadas. 

44
 Fachadas integralmente reabilitadas, com substituição uniforme de caixilharias e zonas comuns reabilitadas. 

45
 Edifícios desocupados, com ausência de envidraçados nas janelas e encerramento dos vãos dos edifícios com muros de 

alvenaria. 
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PARTE II 

O EDIFÍCIO ESTADO-NOVISTA: O EDIFÍCIO NÚMERO 7 DA AVENIDA GUERRA JUNQUEIRO 
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3. PROJECTO ORIGINAL E CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO  

Após um enquadramento histórico e arquitectónico e a caracterização de um quarteirão 

seleccionado, seleccionou-se um edifício como objecto de estudo da evolução do espaço e 

programa habitacional. Os critérios de selecção do edifício são: ser destinado, maioritariamente, ao 

uso habitacional; em regime de propriedade horizontal e com todos os fogos ocupados; 

parcialmente reabilitado; representativo da morfologia do espaço habitacional da maioria dos 

edifícios do quarteirão
46

; habitado, preferencialmente, por moradores de diferentes faixas etárias e 

diferentes tempos de residência no edifício e do qual fosse possível reunir o máximo de informação 

depositada no Arquivo Municipal de Lisboa e fornecida pelos actuais moradores.  

A partir destas condicionantes e após a análise aprofundada aos edifícios do quarteirão, 

seleccionou-se o edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro. Apesar de não ter sido possível 

consultar os processos originais do edifício
47

, este edifício cumpre as restantes condicionantes, 

procurando-se reconstruir a sua história, com base em informação e documentos fornecidos pelos 

moradores, e proceder ao levantamento da situação actual.  

 

Figura 24 – Quarteirão delimitado pelas Avenidas Manuel da Maia, Guerra Junqueiro e Alameda D. Afonso 

Henriques: localização do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro 

D.A.  

                                                           
46

 Configuração em “rabo-de-bacalhau com volume tardoz pronunciado, autonomia e segregação do sector dos serviços, 

junção dos compartimentos privados e separação do sector social (sala de estar/escritório na fachada principal e sala de 

jantar no tardoz). 

47
 Os volumes I e II do processo deste edifício (obra 2434) desapareceram após o incêndio ocorrido nos Paços do Concelho 

em 1996. 
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3.1. O PROJECTO E CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

Localizado na Avenida Guerra Junqueiro, o edifício insere-se no quarteirão delimitado pelas Avenidas 

Manuel da Maia, Guerra Junqueiro e Alameda D. Afonso Henriques e, de uma forma mais 

generalizada, no conjunto urbano do Areeiro e Praça de Londres. Ocupando um lote de correnteza, o 

edifício implanta-se na parte dianteira do lote, libertando o espaço traseiro e assume uma 

configuração em T, de volume tardoz pronunciado, consequência da sua localização no quarteirão. 

Lote de grandes dimensões com 24,90m de largura, 42,60m de profundidade e 1064m
2

 de área, dos 

quais cerca de 49% são destinados à implantação do edifício. A volumetria do edifício enquadra-se 

no conjunto, apresentando um total de seis andares, rés-do-chão e cinco andares, à semelhança 

dos edifícios contíguos, e ainda um andar na cobertura, com duas habitações.  

A construção do edifício foi iniciada em Setembro de 1948 e concluída em Fevereiro de 1950. Não é 

possível descrever detalhadamente o processo evolutivo do edifício, desde o projecto ao termo da 

construção, com todas as alterações efectuadas ou as premissas impostas pela repartição de 

Arquitectura da CML. Ainda assim, através de documentos na posse de alguns moradores que 

incluem desenhos do edifício, quando já estava em construção, será possível reconstituir e aproximar 

a história e caracterização do edifício o mais possível da original. 

 

Figura 25 – Alterações ao projecto da obra em curso na Av.ª Guerra Junqueiro, entre os nos 5 e 9 - Propriedade 

dos Exmos Srs. António Alves & Filhos, Lda, Abril 1949 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 
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Em Abril de 1949 foi apresentado à CML, por António Alves, construtor civil e proprietário do lote em 

estudo, uma alteração ao projecto da obra em curso na Av.ª Guerra Junqueiro entre os n.
os

 5 e 9 – 

Propriedade dos Exmos Srs. António Alves & Filhos, Lda., elaborada pelo Engenheiro Civil Pedro M. 

Appleton. Importa referir a construção de carvoeiras no logradouro e a transformação da parte do 

último piso destinada a arrecadações dos inquilinos num atelier, com todos os serviços inerentes e 

as alterações necessárias ao espaço. Pode assim concluir-se que o andar da cobertura dispunha, 

inicialmente, de uma habitação para a porteira de um lado e de arrecadações para os inquilinos do 

outro. Estas últimas são substituídas pela instalação de um atelier, com espaços modificados e 

maiores que as primitivas divisões. Este estende-se ainda para o outro lado, do lado da habitação da 

porteira, com uma sala de desenho destinada a desenhadores separada da outra parte e destinada 

a arquitectos ou engenheiros.  

Em Novembro de 1949 novas alterações ao projecto foram apresentadas à CML de onde importa 

salientar as alterações nos compartimentos na garagem do rés-do-chão, nos andares, a abertura de 

vão de porta de comunicação entre a sala de jantar e o corredor e um outro entre dois quartos e na 

habitação da porteira, com o aumento da sala de refeições e consequente diminuição do quarto. 

Não foi possível ter acesso a mais nenhuma fase de elaboração do projecto do edifício, nem anterior 

nem posterior a estas. A análise de ambas as revisões e da última em particular, acompanhada de 

plantas, cortes e alçados do edifício, permite uma caracterização do edifício próxima da original. 

Contudo, salienta-se o facto de que podem ter surgido posteriormente outras pequenas alterações 

até ao projecto definitivo. 

Começando pela imagem exterior, a fachada apresenta uma composição equilibrada e enquadrada 

no conjunto geral. Uma estrutura simétrica composta por um embasamento de pedra, formado pelo 

rés-do-chão, um corpo principal com os restantes andares, a cornija de coroamento e a cobertura 

mista, inclinada no volume central e planta no volume tardoz. As cores predominantes originalmente, 

com base no testemunho dos moradores, eram o branco do embasamento e das cantarias, o rosa 

do corpo principal e o verde dos estores. Actualmente, o amarelo substitui o rosa. Ao embasamento 

é ainda característica uma estereotomia criada pelo forro em pedra.  

O nível do primeiro andar assume-se como o andar nobre com vãos de sacada em quase toda a sua 

extensão, varandas com balaustrada de pedra e com pé-direito superior de 3,20m. Não se verifica a 

existência de um andar ático, com os vãos assentes sobre a cornija neste edifício, embora o último 

andar tenha um pé-direito inferior de 2,80m. Todos os restantes andares possuem pé-direito de 

3,00m, à excepção do rés-do-chão que é superior, com 4,60m. Nos vãos de sacada, embora as 

cantarias não sejam unidas aos vãos de cima, são mais elaboradas. Os vãos dos restantes andares 

são simples, à excepção do rés-do-chão que apresenta grandes vãos e portões de entrada devido 

ao programa que acolhe. Destaca-se ainda o plano central saliente rematado por uma cornija, que 

se segue ao embasamento, deixando lateralmente e no último piso, uma fiada de vãos simples e 

lateralmente, com canteiros. O portal de entrada, não sendo dos mais elaborados do quarteirão, 
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destaca-se pela sua moldura e pelo elemento decorativo presente na parte superior. À fachada 

posterior pertence uma linguagem simétrica mais sóbria, composta por vãos simples, por uma maior 

área de envidraçado no espaço das marquises e pelo volume pouco saliente das escadas de 

serviço. 

 

Figura 26 – Imagem exterior do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro: alçado principal e alçado 

posterior, Novembro 1949 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 

 

Figura 27 – Fachada principal, portal e átrio de entrada do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro  

F.A. 

Relativamente à organização interna do edifício, esta segue os princípios gerais observados no 

quarteirão: andares de esquerdo/direito; simetria; dois acessos (escada principal e de serviço sobre 

o eixo da organização interna); átrio de entrada, de largura superior, a preceder a caixa de escadas e 

ligado a esta por intermédio de alguns degraus; clarabóia de iluminação na escada principal e 

configuração das escadas em três lanços de escadas com o elevador no seu centro. O átrio de 

entrada caracteriza-se pelo emprego de diferentes tipos de pedras, com a intenção de o dignificar, e 

era onde o porteiro controlava as entradas e saídas e comunicava para cada uma das habitações. 

As escadas de serviço, localizadas nas traseiras do edifício, são acedidas apenas a partir do 

1ºandar, uma vez que o espaço comercial do rés-do-chão ocupa quase toda a extensão do lote, por 

umas escadas de ligação ao interior do quarteirão.  
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Figura 28 – Rés-do-chão: Planta da garagem e Planta da galeria do edifício número 7 da Avenida Guerra 

Junqueiro, Novembro 1949 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 

Este espaço comercial foi projectado e construído de origem para a instalação do stand da Citroen e 

oficina de automóveis Lubricar e distingue este edifício dos restantes. Caracteriza-se pelos grandes 

vãos existentes que permitem a circulação dos automóveis e complementava-se com uma casa 

forte, instalação sanitária e com um piso intermédio ou galeria, como é designado, com instalação 

sanitária, vestiários e arrecadação. O recuo observado ainda actualmente na zona pedonal em frente 

foi criado para a instalação de uma bomba de gasolina. A construção em toda esta extensão de 

espaço cria um terraço ao nível do 1ºandar, que continha planos de vidro que iluminavam o espaço 

inferior. Foram construídas carvoeiras no logradouro para cada um dos inquilinos, com excepção 

dos do 6ºandar, uma vez que este seria ocupado pela porteira e por um atelier. 

Além do rés-do-chão, que se destina ao uso comercial, todos os restantes andares se destinam a 

habitação, com dois fogos por piso, incluindo o 6º piso ou cobertura, embora de dimensões mais 

reduzidas, dado que ocupam apenas o volume tardoz saliente. Um destes fogos estava destinado à 

porteira que, neste edifício, se localiza na cobertura, provavelmente pelo uso a que estava destinado 

o rés-do-chão. Esta habitação dividia-se com uma parte para a porteira e outra com a instalação de 

uma sala de desenho com arrumos, separada do atelier instalado na outra habitação. Não se sabe 

contudo se, quando o edifício começou a ser habitado, toda esta habitação era destinada aos 

porteiros ou apenas parte, como projectado. A habitação compõe-se de: hall, quarto, cozinha, sala 

de refeições, instalação sanitária e marquise. Pode ser acedida tanto pelas escadas principais como 
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pelas escadas de serviço e, apesar das dimensões mais reduzidas assemelha-se aos dos fogos 

habitacionais, como se irá ver. Apesar de nestes desenhos não haver referência ao sótão que existe 

actualmente sob a cobertura inclinada para os inquilinos, segundo os moradores existirá desde que 

o edifício foi construído e o seu acesso fazia-se a partir da habitação da porteira.  

 

Figura 29 – Habitação da porteira do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro: plantas da cobertura, Abril 

1949 e esquema funcional 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO; D.A. 

Ao nível da construção, a caracterização do edifício será feita com base em informação fornecida por 

alguns moradores, visto não haver nenhum documento descritivo da época. Foram então utilizadas 

as seguintes soluções: ao nível do rés-do-chão, estrutura porticada de betão armado sobre o qual 

assenta o volume do “rabo-de-bacalhau”; paredes-mestras e exteriores em alvenaria de tijolo e betão 

armado; paredes de tardoz e empenas de alvenaria de pedra com cintas e apoios verticais de betão 

armado; paredes divisórias em alvenaria de tijolo furado; pavimentos de todos os compartimentos 

em betão armado; escada principal e de serviço em betão armado e cobertura em telha sobre 

vigamento de pinho no elemento central e cobertura plana no volume tardoz.  

No campo dos revestimentos, ao nível do edifício, empregaram-se os seguintes materiais: no 

pavimento e paredes do hall mármores e calcários; na escada principal madeira sucupira e pau de 

cetim; corticite nos lambris e estuque nas paredes e tectos. No interior das habitações: mosaico 

hidráulico nos pavimentos das cozinhas e casas-de-banho e lambris de azulejo; corticite nos 

pavimentos dos restantes compartimentos, tal como nos rodapés; estuque nas paredes e tectos, 

portas e caixilharias em madeira de casquinha, com excepção da caixilharia em ferro dos vãos da 

marquise. O sistema de aquecimento das casas processa-se através de um sistema de caldeiras 

que conduziam o calor até aos diversos compartimentos das habitações, através das sancas.  
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3.2. CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS FOGOS
48

 

A configuração e distribuição funcional dos fogos reflectem o modelo de família conduzido pelo 

regime, de desigualdade de poder entre os membros da família (o homem como “chefe de família” e 

a mulher como esposa, mãe e dona de casa), com espaços de trabalho para a mulher, e a 

hierarquização social entre patrões e empregados. A lógica de organização do espaço segundo as 

funções social, privada e de serviço e a introdução de novos compartimentos, seguiriam estes 

pressupostos e a necessidade de comodidade e higiene. 

O fogo insere-se nas características morfológicas e tipológicas dos edifícios de configuração em T 

ou “rabo-de-bacalhau”, com volume tardoz pronunciado: autonomia e segregação do sector de 

serviços; junção dos compartimentos privados; desagregação da área social, com a sala de estar na 

fachada principal e a sala de jantar a tardoz e maiores áreas de circulação e recepção. Destaca-se, 

essencialmente, a dimensão do hall de entrada, como espaço de ligação e separação entre as 

diferentes zonas. 

 

 

Figura 30 – Fogo habitacional do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro: Planta do 1ºandar, Novembro 

1949 e Esquema funcional 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 

                                                           
48

 A reconstituição da configuração original destas habitações foi feita com recurso às plantas que integravam as alterações 

ao projecto original de Novembro de 1949 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Na zona social, a sala de jantar faz-se acompanhar por uma janela que se projecta para fora do 

edifício e permite uma boa iluminação e tem dois acessos, um mais próximo da sala de estar e hall 

de entrada e outro dos serviços, provavelmente para os empregados. A zona privada localiza-se no 

extremo do edifício, com dois quartos para a fachada principal, com um vão de comunicação entre si 

e um deles com espaço de vestir, outro para a fachada posterior e uma instalação sanitária. A 

intimidade e independência desta área são preservadas com a introdução de um outro hall, a partir 

do principal, que serve apenas esta zona.  

A zona de serviços tem como primeiro espaço a copa, que precede a cozinha e o quarto de costura, 

e que além de espaço de circulação servia para as empregadas prepararem o serviço das refeições. 

A partir da cozinha acede-se à despensa e aos compartimentos das “criadas”, quarto e instalação 

sanitária
49

, à marquise e às escadas de serviço. Os grandes vãos presentes na fachada posterior, 

possibilitados pela estrutura de betão armado, correspondem ao espaço da marquise. Além dos 

equipamentos comuns, a cozinha dispunha de uma chaminé em pedra, uma caldeira em ferro para o 

aquecimento da casa e um tanque para lavar a roupa.  

Habitualmente, e embora não seja possível afirmar que fosse transversal a todos os fogos deste 

edifício e prática comum da época, as famílias possuíam duas “criadas”: a “de dentro”, que 

cozinhava e tratava das zonas de serviço, e a “de fora”, que limpava o resto da casa, servia às 

mesas e abria a porta. No interior da habitação a circulação faz-se de duas formas distintas, através 

dos dois halls e do corredor de distribuição, de configuração em L, e através da ligação directa entre 

espaços contíguos. No corredor de circulação, cada habitação dispunha de um telefone de ligação 

directa ao átrio de entrada e para comunicação com o porteiro. Os fogos do primeiro andar 

dispunham ainda de um terraço do qual podiam usufruir, além da função deste de iluminar o rés-do-

chão. 

Analisando as dimensões dos compartimentos, de entre os espaços sociais, privados e de serviços, 

apesar de ser a zona privada que ocupa a maior percentagem no fogo, individualmente, são os 

espaços sociais que têm as maiores dimensões. Destaca-se neste âmbito a grande dimensão da 

sala de jantar, espaço de grande importância no interior do seio familiar, associado ao momento das 

refeições. Deve destacar-se também a área do hall de entrada, assumindo-se claramente como um 

espaço de transição e de destaque no interior do espaço doméstico. E ainda as áreas dos quartos, 

essencialmente do quarto1 com área superior à sala de estar. Os espaços exteriores dizem apenas 

respeito ao primeiro andar, pelo que as suas áreas não foram consideradas. A área total destes 

andares é de 415,97m
2

. 

  

                                                           
49

 Originalmente, não possuía água quente, sendo que a água era aquecida em panelas.  
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Natureza dos Espaços 
Área útil de cada 

compartimento [m
2
] 

Área útil de cada zona 

funcional [m
2
] 

Relação com área do 

fogo [%] 

Zona de recepção 

Hall 13,15 13,15 6,68 

Zona de circulações 

Hall quartos 7,15 

18,15 9,22 

Corredor 11,00 

Zona social 

Sala de Estar 22,80 

48,70 24,75 

Sala de Jantar 25,90 

Zona privada 

Quarto1/quarto de vestir 23,30 

60,15 30,57 

Quarto2 11,70 

Quarto3 15,85 

WC/Sala de Banho 9,30 

Zona de serviços 

Lavabo 1,17 

56,62 28,77 

Copa 5,60 

Quarto de costura 8,80 

Cozinha/Marquise 25,00 

Despensa 3,15 

Quarto da “criada” 7,40 

Instalação sanitária da 

“criada” 
5,50 

Área total do fogo 196,77  100 

Tabela 8 – Compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo
50

 

E.A  

  

                                                           
50

 Os espaços exteriores não foram considerados para o cálculo das áreas para se poderem comparar todos os fogos.   
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4. RECONSTITUIÇÃO DA HISTÓRIA DO EDIFÍCIO 

A reconstituição da história do edifício, o número 7 da Avenida Guerra Junqueiro, tem como objectivo 

o levantamento e análise da informação disponível no período que decorre entre o edifício começar a 

ser habitado e a actualidade, no que diz respeito aos proprietários e moradores e a possíveis acções 

de manutenção, substituição ou alteração realizadas por estes. Esta reconstrução, que pretende ser 

uma base justificativa para a compreensão da actual configuração espacial dos fogos habitacionais, 

baseia-se na informação disponível no Arquivo Municipal de Lisboa mas, maioritariamente, na 

informação recolhida nas entrevistas realizadas aos actuais moradores
51

. 

4.1. PROPRIETÁRIOS ATÉ 2002. ACÇÕES DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO 

Para a análise dos proprietários do edifício em estudo, em primeiro lugar, compreendeu-se a 

passagem do edifício para regime de propriedade horizontal
52

, determinante para a sua evolução. No 

seguimento de um pedido feito pelo proprietário à CML para que fosse realizada uma vistoria ao 

imóvel para verificar se este poderia ser constituído em regime de propriedade horizontal e de ter 

sido emitido um parecer favorável, em Março de 2002 o edifício passou a ser constituído por 

fracções autónomas e isoladas entre si
53

. A reconstituição da história do edifício terá em conta o 

período do edifício não sujeito a propriedade horizontal, até 2002, e o período desta, a partir de 2002, 

começando-se pela caracterização dos proprietários até 2002 e as alterações que efectuaram no 

edifício. 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Sucessão de proprietários do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro quando não sujeito ao 

regime de propriedade horizontal 

E.A. 

Observando o esquema anterior, existem dois períodos de propriedade, dentro da mesma 

modalidade: aquisição da propriedade exclusivamente como fonte de rendimento, não sendo o 

edifício utilizado como residência do proprietário. O primeiro período corresponde à propriedade de 
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 Segundo o Guião elaborado. Ver Anexo IV, Volume II. 

52
 O regime de propriedade horizontal surgiu em Portugal com a Lei 2030 de 22 de Junho de 1948, tendo sido a 15 de Outubro 

de 1955 publicado o Decreto-Lei que regulava o regime e, mais tarde, regulamentado no Código Civil de 1966 (MENDES, 

1970).  

53
 O processo de conversão do edifício em propriedade horizontal teve início em 1983 mas terá desaparecido com o incêndio 

de 1996. Pela necessidade de realizar um levantamento do edifício, apenas mais tarde o processo foi retomado e concluído.  
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António Alves, construtor civil, que comprou o lote com o pressuposto economicista da sua 

edificação e posterior venda. Não há conhecimento de eventuais obras de manutenção, alteração ou 

substituição por parte deste proprietário, até porque o seu período enquanto proprietário foi reduzido. 

Mas sabe-se que, inicialmente, as rendas praticadas eram bastantes elevadas para a época. Em 

1952 um novo período de propriedade é iniciado com a venda do lote e edifício, já habitado, à Cruz 

Vermelha Portuguesa, proprietária durante o período seguinte de 50 anos. Durante este período, o 

edifício sofreu algumas alterações à sua configuração inicial. Estas alterações são fundamentadas 

com o testemunho dos moradores e com a análise do levantamento realizado pela CVP em 2000 

para o processo da constituição do edifício em regime de propriedade horizontal e disponível no 

Arquivo Municipal de Lisboa.  

Por volta de 1990, no 6ºandar ou cobertura, o lado esquerdo sofreu obras de alteração do seu 

espaço interior. Considera-se que nunca se terá destinado ao uso projectado inicialmente, um atelier, 

tendo sido habitado durante cerca de 40 anos por um casal que não efectuou alterações. Após este 

período de utilização, a Cruz Vermelha Portuguesa terá decidido adaptar este fogo para o alojamento 

temporário de embaixadores, alterando a sua configuração. O corredor de circulação foi subtraído, 

dando lugar a uma sala comum que precede os restantes espaços, quarto, instalação sanitária e 

cozinha. A cozinha acompanha-se de um espaço destinado a refeições e despensa e a marquise foi 

convertida num quarto, com instalação sanitária. Segundo os moradores, este fogo nunca terá sido 

utilizado para esta finalidade, tendo estado durante cerca de 13 anos desocupado até ser vendido, já 

como fracção autónoma.  

 

Figura 32 – Plantas da cobertura do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro: planta original, Novembro 

1949 e planta após intervenção da Cruz Vermelha Portuguesa, 2000 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO; AML/AI; Obra: 2434 – Processo: 8098/DOGEC/PG/2000 Folha 42 

No piso térreo foram também efectuadas alteração no uso e configuração do espaço, embora não 

por iniciativa dos proprietários. Sem a certeza exacta de quando terá sido, por volta de 1995 o Stand 

e oficina de automóveis que ocupava este andar, terá fechado e sido substituído por uma loja da 
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Stefanel. Cerca de 4/5 anos depois, este estabelecimento cedeu parte do espaço à Perfumes e 

Companhia, que foi dividido para o efeito, mantendo-se assim ainda hoje. O andar da galeria, que 

continua a pertencer à Stefanel, destina-se a vestiários, arrecadação e espaço de refeições. 

Consequentemente, a imagem exterior do edifício também é alterada, onde os anteriores portões do 

Stand e oficina são substituídos pelas montras e vãos de entrada para as lojas. 

 

Figura 33 – Plantas do rés-do-chão do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro: planta original, 

Novembro 1949 e planta após alteração de uso, 2000 

MORADOR DO EDIFÍCIO EM ESTUDO; AML/AI; Obra: 2434 – Processo: 8098/DOGEC/PG/2000 Folhas 37 e 38 

Sabe-se ainda que, com o passar do tempo, o valor das rendas começou a ser baixo para a época, 

tendo consequências no mau estado em que o edifício foi ficando, com problemas de infiltrações e 

infra-estruturas danificadas, uma vez que a instituição não tinha verbas para a sua manutenção. 

Ainda assim, foram realizadas obras de manutenção no edifício, pouco tempo antes de ser 

convertido em propriedade horizontal e mesmo depois de alguns fogos terem sido vendidos. 
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4.2. MORADORES ATÉ 2002 E PROPRIETÁRIOS APÓS 2002 

Após o ano de 2002, o edifício passou a ser composto por fracções autónomas que podiam agora 

pertencer a diferentes proprietários. Apresenta-se de seguida um esquema que regista a história 

individual de cada fogo relativamente aos seus diferentes moradores até 2002 e proprietários, após 

2002. Verificou-se serem dois períodos indissociáveis um do outro, não fazendo sentido analisá-los 

separadamente. Em alguns fogos, os habitantes transitam de um período como arrendatários para o 

outro como proprietários, o que se justifica com a lei do arrendamento, que lhes conferia vantagem 

na compra das habitações onde residiam anteriormente.  

Além da transição de proprietário, quando esta ocorreu, procurou registar-se, sempre que possível, a 

composição do agregado doméstico, as profissões, estado civil e ano de nascimento dos seus 

membros. O quadro não representa exactamente a história do edifício, essencialmente no que se 

refere às datas de transição de moradores e de compra e venda das fracções, mas permite uma 

aproximação ao que terá sido a realidade.  

O esquema de sucessão de moradores e proprietários dos fogos caracteriza as doze fracções 

existentes no edifício, das quais onze são fogos independentes e a outra é destinada à habitação da 

porteira. Foi possível visitar/entrevistar 11 moradores, os casos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 

12, sendo a informação relativa ao caso em falta, o 04, obtida através do relato de moradores 

vizinhos. Os dados relativos aos moradores mais antigos e que já não habitam actualmente foram 

também contributo dos moradores actuais.  

Cada fogo habitacional é identificado como um caso de estudo, não sendo especificada a 

identidade de cada um deles, à excepção do rés-do-chão, por ser de uso comercial. Relativamente a 

este, a informação foi obtida através dos moradores e dos próprios comerciantes. 

Verificam-se duas realidades neste edifício: situações em que a venda das fracções esteve 

dependente da saída dos inquilinos, nos casos 02 e 12 associada à sua morte e voluntária nos 

restantes, e situações em que as fracções são compradas pelos próprios inquilinos. Nestes casos, 

alguns acabariam por vendê-las posteriormente, casos 04, 06 e 10, outros ocupam ainda hoje as 

fracções, exemplo dos 05, 07 e 08. Outro aspecto interessante da ocupação deste edifício é o facto 

de, nos casos 07 e 08, os moradores e actuais proprietários das fracções as ocuparem desde a sua 

origem. Ou seja, desde 1950
54

 estes fogos são habitados por moradores originais, embora o 

agregado doméstico tenha evoluído. Segundo alguns moradores, alguns fogos terão sido habitados, 

como o do caso 12, quando o edifício ainda não estava totalmente preparado para tal. 

“Quando vieram para esta casa, não havia elevador, nem luz nem chaminé porque vieram 

quando ainda estavam a acabar e nem ficou com a chaminé em pedra como todas as 

outras casas, porque vieram antes de a fazerem.” (Morador actual caso 11) 
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 A licença de utilização do edifício indica que começou a ser habitado em Setembro de 1950. 
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Fogos desocupados 

Fogos comprados mas não habitados 

Fogos na posse do condomínio 

Fogos arrendados 

Alteração do agregado  

doméstico 

Figura 34 – Sucessão de moradores do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro 

E.A. 

Compra da fracção à Cruz  

Vermelha Portuguesa 

Compra da fracção aos 

anteriores proprietários 
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Estas duas realidades de propriedade das fracções, quer seja a venda das fracções a novos 

moradores ou aos próprios inquilinos, remetem para uma questão particularmente interessante do 

ponto de vista da reabilitação. Sendo que, as acções de reabilitação dos fogos estão, na maioria dos 

casos, associadas aos fogos que foram vendidos a novos moradores. Estes casos podem ainda ser 

relacionados, além da reabilitação, com uma renovação da faixa etária da população através da 

entrada de moradores mais jovens, salvo o caso 03, que constitui uma excepção a esta realidade.  

“Quando vim para cá, ainda viviam uma série de filhos de moradores originais e tinham 

crescido todos juntos e conheciam-se e tratavam-se todos por tios e tias. Era uma coisa 

muito familiar e brincavam todos nos terraços de baixo.” (Morador actual caso 02) 

“Eramos muitos miúdos no prédio. Acho que era o prédio mais feliz de Lisboa inteira. […] 

Íamos para o terraço dar festas. Era típico fazermos arraiais no Santo António, com fogueiras, 

o terraço enfeitado e um homem a tocar concertina e fazíamos um bailarico enorme. […] 

Brincávamos, jogávamos hóquei em patins, futebol, andávamos de andas, fazíamos tudo e 

mais alguma coisa. E muitas vezes os senhores da garagem chateavam-nos por passarmos 

por cima dos vidros. Convivíamos também com outras pessoas que moravam na Avenida 

Manuel da Maia e na Alameda, conhecíamos muita gente de outros prédios. […] Aos fins-

de-semana brincávamos entre todos, íamos a casa uns dos outros. Se tivesse bom tempo 

íamos para o terraço. Nas carvoeiras fazíamos casinhas com panos e fazíamos os 

baptizados das bonecas.” (Morador antiga caso 08) 

“Havia uma grande relação entre os rapazes da rua. Todos brincavam no interior do 

quarteirão e estabeleciam relações de amizade muito grandes. Eu lembro-me de ir à 

marquise e chamá-los para virem tomar banho.” (Moradora actual caso 05) 

Existem duas excepções ao domínio da propriedade. No caso 06, a fracção é comprada mas, por 

motivos de separação do agregado doméstico não chegam a habitá-la, optando pelo seu 

arrendamento, embora não se saiba exactamente porquê. O caso 10, embora a fracção não esteja 

arrendada actualmente, o seu anterior proprietário adquire outra fracção do edifício, o caso 12, 

passando a ocupar essa, arrendando a primeira por duas vezes, até à sua venda. A sua intenção era 

mesmo o arrendamento do fogo e a venda justificou-se apenas com desentendimentos com os 

inquilinos. 

A habitação destinada à porteira, o caso 11, constitui por si também uma excepção no sentido em 

que inicialmente pertencia aos proprietários do edifício e desde que este passou a propriedade 

horizontal, pertence ao condomínio e é parte comum do edifício. Em toda a história do edifício 

existiram dois porteiros. Antecedendo a actual, que exerce funções apenas uma parte do dia, existiu 

um porteiro que permaneceu nesta função durante cerca de 28 anos. Vestia-se a rigor e ocupava 

uma secretária no átrio de entrada do edifício, controlando quem entrava e saía.  
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“[…] todo fardado com o seu boné e o fato cinzento com os botões dourados, uma grande 

secretária, uma cadeira de espaldar alto com couro lavrado, sempre à porta. Ninguém 

entrava aqui sem ele interrogar e dizerem para onde iam.” (Moradora actual caso 05) 

Relativamente ao estrato social dos moradores, não se conclui que a passagem do edifício para 

propriedade horizontal tenha sido crucial na sua evolução. Observa-se, nos primeiros agregados 

domésticos, que as senhoras viviam maioritariamente como “donas de casa”, reflectindo o estatuto 

ocupacional dominante da mulher nos ideais familiares do Estado Novo, nas classes médias e altas. 

Relativamente aos maridos, observam-se no caso 08 e 09, as profissões de médico e oficial da 

marinha (profissões de elite) e, maioritariamente, empresários. Muitos deles foram-no em África. O 

valor das primeiras rendas é ilustrativo da classe a que este edifício se destinava
55

. Nos agregados 

domésticos mais recentes, parece haver alguma reprodução social, na medida em que alguns dos 

actuais moradores são filhos dos anteriores, embora actualmente já não ocupem o mesmo estatuto 

de elite que tinham no passado. A ocupação profissional dos novos proprietários reflecte um nível de 

formação superior ao dos moradores mais antigos.  

A disparidade de épocas de ocupação do edifício pelos actuais proprietários tem, 

consequentemente, uma tradução na distribuição do espaço, como se irá observar no próximo 

capítulo. Assim, este edifício constituirá um óptimo exemplo para a análise e comparação dos 

diferentes modos de vida e apropriação dos fogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Síntese da profissão dos moradores do edifício número 7 da Avenida Guerra Junqueiro 

E.A. 
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 O valor das rendas rondava os 2000 e 4000 escudos, dependendo do fogo e da época de ocupação, e o ordenado médio 

da altura era cerca de 900 escudos (Moradora antiga caso 08). 
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4.2.1. CASOS DE EXCEPÇÃO AO USO HABITACIONAL 

Apesar de actualmente apenas o rés-do-chão ser ocupado com espaços comerciais, não terá sido 

sempre assim. Nos casos 01, 03 e 09, em determinados períodos, os fogos destinaram-se a 

serviços, o que se pode justificar com a centralidade da zona em que se enquadra o edifício e em 

particular a Guerra Junqueiro, um importante eixo de comércio, serviços e lazer. 

Aproximadamente desde 1962 e até 2006, a Conservatória do Registo Civil de Lisboa ocupou a 

fracção correspondente ao caso 03. Tentaram que à Conservatória se sucedesse um Cartório 

Notarial mas não foi permitido e foi alterado o uso da fracção de terciário para habitacional. As 

alterações à configuração do espaço realizadas pela Conservatória são apresentadas no capítulo 05 

– Levantamento e análise da situação actual dos fogos. 

O fogo correspondente ao caso 03 foi ocupado, em 1990, com um escritório de advogados. Após a 

passagem do edifício para propriedade horizontal, uma das advogadas comprou a fracção à Cruz 

Vermelha Portuguesa. Permaneceu ainda algum tempo como proprietária e com a mesma utilização 

mas, por volta de 2004, a fracção foi vendida e reconvertida à função habitacional. As alterações ao 

fogo são apresentadas no capítulo 05 – Levantamento e análise da situação actual dos fogos. 

Por último, o fogo do caso 09 foi, aproximadamente entre 1996 e 1999, ocupado com um escritório 

da Estige – Marketing Estratégico e Gestão, pertencente à CVP. Após a saída, houve a intenção de 

ocupar um outro fogo do edifício e alterar o espaço interior, mas não foi permitido. A fracção esteve 

desocupada até ser vendida, em 2003, para habitação.  
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5. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL DOS FOGOS 

O estudo da situação actual de cada caso será feito com base na caracterização do agregado 

doméstico e do respectivo fogo habitacional. Será tido em conta: o ano de compra/arrendamento da 

fracção; a composição e evolução do agregado doméstico e a caracterização dos seus membros. 

Será reconstituído o percurso residencial dos moradores, caracterizando-se a situação habitacional 

anterior e identificando-se os critérios na escolha da zona e casa actual. Na caracterização do fogo 

analisar-se-ão as alterações à configuração espacial e o que as motivou e far-se-á um estudo da 

distribuição funcional, dentro da classificação utilizada anteriormente em espaços de recepção, 

sociais, privados, de serviços, de circulação e exteriores
56

.  

O estudo incidirá sobre as fracções visitadas: casos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12. 

Apenas uma fracção não foi visitada, o caso 04, por indisponibilidade dos moradores. Não se 

identifica a correspondência entre o número do caso estudado e a fracção correspondente de modo 

a salvaguardar a privacidade dos moradores.  

5.1. CASO 01 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Em 2006, o fogo ocupado desde cerca de 1962 pela Conservatória do Registo Civil de Lisboa, foi 

comprado pelos actuais proprietários e moradores e ocupado em 2007. O agregado doméstico é 

composto por um casal, ambos com 42 anos, e por três filhos, duas raparigas com 14 e 11 anos e 

um rapaz com 7 anos. O filho mais novo nasceu já após a mudança para esta casa. O proprietário é 

engenheiro civil, a mulher é economista e os filhos são estudantes. Têm uma empregada interna. 

Antes da compra desta habitação, os proprietários moravam com as duas filhas mais velhas no 

Bairro do Arco do Cego, num 2º andar duplex de um edifício. A pouca área útil da habitação, caso 

viessem a ter outro filho, e o mau ambiente entre vizinhos motivou a mudança de casa. Segundo o 

proprietário e entrevistado, a opção pela zona e pela casa teve a ver com a proximidade da família (o 

irmão vive no outro fogo do mesmo piso), pela vivência da rua e pelas características da casa, 

nomeadamente as áreas dos compartimentos e a existência de um terraço e varanda. 

“[…] foi o terraço, foi a varanda a dar para a rua. Eu uso muito a varanda, vou lá muito e fico 

ali a ver as pessoas a passar. Gosto muito de fazer isso. E gostei do facto de estar numa rua 

que, na altura e agora ainda, tem muito movimento. É uma rua comercial. Por oposição ao 

bairro do Arco do Cego que era uma espécie de vila, de aldeia. […] Gostei especialmente 
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 Devido às dimensões dos andares, cada esquema analítico representa apenas o fogo em estudo e não o andar na sua 

totalidade.  
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de mudar de uma coisa que era muito próxima, mas que era um bocado bairro onde nada 

acontecia, para uma rua que tem muito movimento.” (Morador actual caso 01) 

Ano de entrada 2006 (compra) e 2007 (ocupação) 

Regime de Propriedade Proprietários 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal com dois filhos Casal com três filhos 

Idade dos proprietários 34 anos 42 anos  

Profissão dos proprietários Engenheiro Civil e Economista 

Tabela 9 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 01 

E.A. 

5.1.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

Figura 36 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 01 

D.A. 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 

Disposição original Disposição dos moradores anteriores –  

Conservatória do Registo Civil de Lisboa 

Disposição dos proprietários actuais 
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No período de ocupação pela Conservatória, o fogo sofreu poucas alterações relativas à sua 

morfologia: encerramento de um vão de porta, abertura de um vão de ligação entre os dois 

compartimentos da secretaria e abertura de um vão de porta para o terraço. Não existe indício de 

alterações efectuadas por parte dos moradores anteriores à Conservatória.  

Após a compra pelos actuais proprietários, as alterações efectuadas na habitação partiram da 

intenção de separar as áreas privadas, comuns e da empregada, criando um eixo visual e fluido de 

espaços sociais e quebrando a compartimentação rígida do fogo original. Pretendia-se também 

eliminar os pequenos compartimentos que o fogo tinha e originar espaços de maior dimensão e com 

novas funções. A intervenção no fogo contemplou: alteração da configuração espacial através da 

ligação entre compartimentos; subdivisão de espaços para a criação de outros; acções de 

substituição de revestimentos, loiças sanitárias, equipamento da cozinha e acções de manutenção 

de espaços e equipamentos existentes.  

“Estas casas eram profundamente hierárquicas do ponto de vista da relação. Havia 

claramente uma lógica de organização de espaço para visitas, íntimo e para empregada. 

Nós com esta ligação visual tornamos a casa completamente atravessada e mais 

democrática em termos de áreas.” (Morador actual caso 01) 

Nos espaços sociais, as alterações espaciais correspondem à junção de dois compartimentos 

menores, originando a nova sala de jantar, interligada à sala de leitura e música. O modo de circular 

a casa pelo corredor foi substituído por uma circulação mais fluida através de vãos duplos entre os 

diversos espaços. O espaço inicial do corredor não foi eliminado mas sim convertido em zona de 

arrumos e despensa. O vão de porta da sala de estar de ligação directa ao hall de escadas foi 

encerrado. Na zona de serviços foram mantidos os compartimentos destinados à empregada, onde 

foi alterado o acesso para o topo da cozinha e introduzido um hall, que confere maior privacidade. 

Manter estes compartimentos justificou-se com a intenção de terem uma empregada interna com a 

mudança de casa. Na zona privada, as alterações focam-se na divisão da instalação sanitária de 

forma a criar uma para o casal e outra de apoio aos quartos das crianças. Os proprietários 

consideravam que a casa dispunha de poucas instalações sanitárias e, apesar das alterações, ainda 

hoje há situações em que se denota esse problema. Foi ainda deslocado o vão de acesso ao quarto 

de maiores dimensões, o de casal, de modo a permitir a colocação de um roupeiro na zona de 

vestir. 

Todos os pavimentos e revestimentos foram substituídos pelos actuais proprietários. Nas zonas da 

cozinha e instalações sanitárias foram aplicados lioz e azulejos viúva lamego e nos restantes 

compartimentos, soalho de sucupira. Na cozinha foram substituídos todos os equipamentos, 

mantendo-se apenas a chaminé em pedra. As caixilharias e os estores foram apenas restaurados. 

Também o espaço do terraço foi intervencionado com o reforço da sua impermeabilização e 

substituição do pavimento.  
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DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

Figura 37 – Distribuição funcional do fogo do caso 01 

D.A. 

A distribuição funcional actual segue, tal como no projecto inicial, a lógica da tripartição do espaço 

em zona privada, social e zona de serviços e da empregada, sem ser, no entanto, tão rígida e 

hierárquica. Observa-se um aumento dos espaços e áreas da zona social, com a introdução de uma 

nova sala, sendo os que ocupam maior área do fogo, quando excluídos os espaços exteriores. 

  

Disposição original Disposição dos moradores anteriores –  

Conservatória do Registo Civil de Lisboa 

Disposição dos proprietários actuais 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original 

Nº 

compartimentos 

Nome 

compartimentos 

Área 

útil [m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área  

útil [m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 2 Hall; Bengaleiro 13,85 6,90 

Espaços de circulação 2 Hall quartos; Corredor 12,62 6,28 

Espaços sociais 3 

Sala de estar; Sala de 

leitura/música; Sala de 

Jantar 

63,40 31,57 

Espaços privados 5 

Quarto filhas; Quarto filho; 

Quarto casal; I.S. casal; I.S. 

filhos 

60,00 29,88 

Espaços de serviços 5 

Cozinha/Marquise; 

Despensa/Arrumos; Hall; 

Quarto empregada; I.S.;  

50,96 25,37 

Total 17 200,83 100 

Tabela 10 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo
57

 

E.A. 

Na zona social, o novo espaço introduzido corresponde à sala de jantar onde são feitas as refeições, 

ligada à antiga sala de jantar que é, geralmente, o espaço onde o entrevistado trabalha, lê ou ouve 

música. A sala de estar mantém-se para a fachada principal, sendo também a sala da televisão e, 

por vezes, o local de trabalho da mulher. Estes espaços, em conjunto com o hall de entrada, 

constituem o eixo da casa em constante utilização e que é parte da rotina diária de todos os 

elementos da família. Ao fim de um dia de semana normal, há sempre alguém a ver televisão ou na 

outra sala a ler, e até o hall é utilizado pelo proprietário e pelo filho mais novo para jogar futebol. 

Mesmo quando recebem visitas, familiares ou amigos, o funcionamento da casa continua a fazer-se 

de forma muito fluida, onde os convidados se acomodam na sala de leitura e música ou na sala da 

televisão, dependendo do programa. Na zona privada, o quarto de casal é o que se localiza para o 

terraço, o das filhas é o de maior dimensão e o do filho o quarto adjacente. É no quarto que as filhas 

passam também grande parte do tempo.  

                                                           
57

 Os espaços exteriores não foram considerados para o cálculo das áreas para se poderem comparar todos os fogos.  
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Relativamente à presença de uma empregada interna e de como lidam com a questão da 

privacidade familiar, esta tende a estar no seu espaço e, por iniciativa própria, utiliza o antigo 

corredor para circular. Ela usa o corredor de acordo com a sua função original, sem que tivesse sido 

essa a intenção por parte dos proprietários ao manter aquele espaço. Ao nível dos espaços 

exteriores, tanto as varandas como o terraço assumem uma grande importância na utilização do 

fogo. Especialmente o terraço que é um espaço bastante utilizado, tanto para brincadeira como para 

tomar as refeições, quando o tempo permite. 

“Ter uma empregada numa casa destas dimensões é fácil mas temos que estar atentos ao 

facto de termos uma pessoa que não é do nosso agregado aqui a viver. Não temos uma 

relação com ela em que seja quase da família e que tome as refeições connosco.” (Morador 

actual caso 01) 

O entrevistado sente-se satisfeito com a casa e considera existirem vantagens em viver num edifício 

antigo, pelo pé-direito superior e as áreas maiores. Gosta do edifício e de todo o conjunto urbano, 

embora considere que a avenida tem evoluído negativamente. 

“Acho que este tipo de edifícios vai ganhar cada vez mais importância. Acho que a Avenida 

Guerra Junqueiro tem uma unidade quase espantosa. Mais do que o edifício, o conjunto é 

incrível. Custa-me a acreditar que demore muito tempo para esta zona se tornar património. 

[…] Esta zona foi uma das ruas mais requisitadas em Lisboa e neste momento está um 

bocadinho deprimida. Mas é uma zona que continua a ter uma animação enorme. E há uma 

coisa que era bestial e foi uma pena quando fechou – o cinema STAR. O cinema era óptimo 

e esta rua com cinema era bestial. Faz falta alguma coisa que puxe as pessoas para a rua 

ao meio da tarde ou ao fim do dia.” (Morador actual caso 01) 

Ainda assim, se pudesse, gostaria de acrescentar um escritório ou até mesmo mudar de casa, para 

a zona do Castelo ou para o Chiado.  

“Não me importava de ir para um prédio junto ao Largo de S. Carlos e prescindir do terraço 

e ter o espaço público da praça para os meus filhos brincarem.” (Morador actual caso 01) 
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5.2. CASO 02 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Em 2003, o fogo desocupado há cerca de 10 anos, foi comprado pelos actuais proprietários e 

moradores e ocupado em 2004. O agregado doméstico compõe-se do casal, o entrevistado com 43 

anos e a mulher com 42 anos, e por três filhos rapazes, com 14, 10 e 8 anos. Os dois filhos mais 

novos nasceram já após a mudança de residência. No casal, ambos são arquitectos e os filhos são 

estudantes.  

Até à mudança para esta casa, os proprietários moravam com o filho num apartamento na Avenida 

Óscar Monteiro Torres. O facto da casa apenas ter dois quartos e o desejo de terem mais filhos 

motivou a mudança para uma casa maior. Segundo o entrevistado, a opção por esta casa teve a ver 

essencialmente com as suas próprias características: as áreas, o terraço e o pé-direito. Mas a zona 

também foi importante até porque a mulher gosta bastante da rua. 

A primeira vez que visitámos a casa detestei-a, estava muito estragada e tinha os estores 

todos avariados e não percebemos sequer que tinha terraço. A janela estava tão suja que 

não deu para perceber.” (Morador actual caso 02) 

Ano de entrada 2003 (compra) e 2004 (ocupação) 

Regime de Propriedade Proprietários 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal com um filho Casal com três filhos 

Idade dos proprietários 30 e 31 anos 42 e 43 anos  

Profissão dos proprietários Arquitectos 

Tabela 11 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 02 

E.A. 

5.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Até há compra do fogo em 2003, este terá sofrido apenas uma alteração: abertura de um vão de 

porta de acesso ao terraço a partir da marquise. Embora sem certeza, terão sido os anteriores e 

únicos moradores
58

, antes do fogo ficar desocupado, a realizá-la. Não foi possível apurar a 

disposição do fogo destes moradores. 

A partir daí, à semelhança do caso 01, as alterações efectuadas tiveram como principal objectivo a 

adaptação da casa às actuais exigências funcionais do agregado e uma maior fluidez entre espaços, 

quebrando a rigidez dos compartimentos e a hierarquização funcional. Como tal, a intervenção 

                                                           
58

 Agregado inicial: casal com uma filha; profissão: dona de casa. Agregado posterior: casal (a filha) com uma filha; 

profissões: actor de cinema e dona de casa.  
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incidiu em: compartimentação de espaços; ligação entre outros, com a abertura de vãos; remoção 

de paredes divisórias; substituição de revestimentos, loiças sanitárias e equipamento da cozinha e 

manutenção de equipamentos existentes. 

“Estas casas são muito labirínticas e queríamos ter uma casa mais clara. Alinhar vãos e fazer 

a circulação através das salas.” (Morador actual caso 02)  

 

 

Figura 38 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 02 

D.A. 

Foi criado uma espécie de eixo social, constituído pela original sala de estar, pelo hall de entrada, 

por outra sala (antiga sala de jantar) e por um novo compartimento criado para sala de jantar. Esta 

sala corresponde à junção de dois compartimentos mais pequenos e liga-se à sala adjacente através 

de um vão duplo. Foi ainda criado um escritório, que resultou da conversão do original quarto da 

empregada, associado à instalação sanitária de serviço já existente, uma vez que têm uma 

empregada apenas durante o dia. O vão de porta da sala de estar de ligação directa ao hall de 

escadas foi encerrado.  

Disposição original Disposição dos moradores anteriores Disposição dos proprietários actuais 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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O original corredor de circulação foi compartimentado e transformado em zonas de arrumos e 

despensa. A primeira parte para arrumos é acedida pelo espaço que precede uma das salas e a 

outra parte, com despensa e arrumos, pela cozinha. A cozinha foi reequipada, tendo sido mantida a 

chaminé em pedra. Na zona privada da casa, as alterações observam-se apenas no encerramento 

do vão de porta de ligação entre os dois quartos adjacentes e no deslocamento do vão de acesso 

ao quarto maior, o de casal, de modo a permitir a colocação de um roupeiro na zona de vestir. Ao 

nível dos revestimentos, foram substituídos os da cozinha e instalações sanitárias e substituída a 

corticite original, que não foi possível manter, por soalho de madeira nos restantes compartimentos. 

As caixilharias foram reparadas e os estores substituídos, pelo mau estado em que se encontravam. 

O espaço do terraço foi também intervencionado com o reforço da sua impermeabilização e 

substituição do pavimento. 

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

Figura 39 – Distribuição funcional do fogo do caso 02 

D.A. 

Disposição original Disposição dos proprietários actuais 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,58 

Espaços de circulação 2 Hall quartos; Corredor 10,46 5,23 

Espaços sociais 4 
Sala de estar; Sala; Sala de 

Jantar; Escritório 
77,70 38,86 

Espaços privados 4 
Quarto casal; Quarto filhos; 

Quarto brincar/estudar; I.S.  
60,15 30,08 

Espaços de serviços 5 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Arrumos; 

Arrumos/Bengaleiro; I.S.;  

38,50 19,25 

Total 16 199,96 100 

Tabela 12 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo
59

 

E.A. 

Apenas foi considerada a distribuição funcional original e a actual do fogo, uma vez que não foi 

possível apurar a disposição dos anteriores moradores. A distribuição funcional actual do fogo 

segue, de certa forma, a lógica da organização do espaço em zona social, privada e de serviços. 

Observa-se, sobretudo, um aumento dos espaços sociais em detrimento dos de serviço, 

nomeadamente o quarto da criada, pela introdução de dois novos compartimentos, criando uma 

circulação fluída e de maior relação entre os diversos compartimentos.  

Na zona social, foi introduzida uma nova sala de estar, substituindo a original sala de jantar. Esta 

deslocou-se para uma outra sala criada pela junção do quarto de costura e despensa e é onde são 

sempre feitas as refeições. Para a fachada principal localiza-se a sala de estar e de televisão e é 

entre esta e a nova sala criada que os serões são passados, quando uns preferem ver televisão e 

outros ler ou estar num ambiente mais recatado. O escritório é o espaço onde o entrevistado 
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 Os espaços exteriores não foram considerados para o cálculo das áreas para se poderem comparar todos os fogos.  
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trabalha. A sala de estar é também o espaço onde os filhos do casal passam mais tempo também 

ao fim-de-semana ou quando recebem visitas.  

“Nos fins-de-semana usamos a casa de forma diferente. Usamos mais a sala que dá para o 

terraço, a sala de jantar e o próprio terraço. Usamos mais a parte de trás. E os miúdos é que 

usam mais a sala de estar para ver televisão e mesmo se temos um jantar, os miúdos ficam 

nesta sala. […] Quando está bom tempo damos festas no terraço e usamos também muito 

a parte de trás.” (Morador actual caso 02) 

Relativamente aos espaços privados, o quarto de maiores dimensões é ocupado pelo casal, o 

quarto adjacente pelos três filhos e o outro, para o terraço, é o quarto de brincar e estudar. É aqui 

que o filho mais velho do casal passa a maior parte do tempo e onde todos trabalham, embora 

utilizem também a sala de jantar e a cozinha.  

O entrevistado sente-se satisfeito com a casa, considerando que continua a funcionar bastante bem 

e se adequa às necessidades do agregado. Considera que o hall é uma das características da casa 

que acha mais interessante pelas suas dimensões.  

“A casa funciona exactamente como nós queríamos. […] Gosto imenso do hall mas é claro 

que não precisaria de um espaço tão grande. Mas o que acho piada numa casa antiga é 

precisamente o espaço a mais.” (Morador actual caso 02) 

Na zona, agradam-lhe a qualidade e homogeneidade do espaço urbano e o controlo do desenho 

dos edifícios. Considera que piorou em alguns aspectos mas melhor noutros. 

“Comércio melhor desapareceu em parte. Mas muitos edifícios estavam terceirizados e têm 

vindo a ser substituídos por habitação e há vantagens neste lado menos popular porque os 

turistas não vêm para aqui. Nesse aspecto melhorou e tornou-se mais agradável. É uma 

vantagem ser um bairro de lisboetas e não um bairro de turistas.” (Morador actual caso 02) 
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5.3. CASO 03 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

O fogo do caso 03, após adquirido por uma advogada e utilizado como escritório, foi comprado pelo 

entrevistado em 2004 e ocupado em 2005. Na data da compra o entrevistado tinha 75 anos e era 

gestor das suas próprias empresas e a mulher “dona de casa”.  

Antes da compra desta habitação, o casal vivia há cerca de 51 anos num apartamento na Avenida 

Estados Unidos da América. Foi aí que viveram com os três filhos, após estes saírem e até nascerem 

os netos. O aumento do número de netos suscitou a vontade de os reunir todos os meses, num 

jantar apenas de avós e netos, e a casa começou a tornar-se pequena. Segundo o entrevistado, a 

opção por ter esta teve a ver com as dimensões e características da casa, com a vivência, 

movimento e luz da zona e com a proximidade de familiares, filhos e netos. 

“Ficámos muito entusiasmados com a casa, especialmente pelo hall que na outra não 

tínhamos e é um hall muito grande. […] A casa adaptava-se exactamente ao que 

queríamos. […] A localização também pesou na mudança. Sempre tive a mania da Guerra 

Junqueiro. […] Aqui é mais agradável, tem mais luz à noite. Tem outro movimento, talvez 

outra gente.” (Morador actual caso 03) 

Actualmente, o entrevistado e proprietário vive só, apenas com uma empregada interna, após o 

falecimento da mulher em 2009. Tem 86 anos e continua a exercer a mesma profissão. 

Ano de entrada 2004 (compra) e 2005 (ocupação) 

Regime de Propriedade Proprietários 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal  Senhor só (com empregada) 

Idade do proprietário 75 anos 86 anos 

Profissão dos proprietários 
Gestor de empresas e “Dona de 

casa” 
Gestor de empresas 

Tabela 13 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 03 

E.A. 

5.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Durante a ocupação do fogo por um escritório, este sofreu apenas uma alteração: junção de dois 

espaços, correspondentes ao quarto e instalação sanitária da “criada”, de forma a criar um gabinete 

de trabalho. As alterações efectuadas pelo actual proprietário pretendiam adequá-la à vida a dois do 

casal, mas muitas vezes complementada com jantares de família e amigos. Alterando a configuração 
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espacial do fogo, basearam-se em acções de ligação entre compartimentos, substituição de 

revestimentos, loiças sanitárias e equipamento da cozinha e reparação de equipamentos existentes. 

“Começámos a arquitectar e a querer reestruturar a casa à nossa vida e à vida dos nossos 

filhos e dos nossos netos que vêm cá muito a casa.” (Morador actual caso 03)  

 

 

Figura 40 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 03 

D.A. 

A intervenção visou a ampliação da zona social da casa, em toda a extensão da fachada principal do 

edifício, a partir da substituição dos quartos originais. A sala de estar original interligou-se, por 

intermédio de um vão, a outra sala, funcionando como uma única sala de estar. O quarto ao extremo 

da fachada foi ocupado com a sala de jantar, ligada à outra sala por um vão de porta. Quando 

aberto, estas salas constituem o conjunto de espaços de convívio e recepção da casa, quebrando 

com a compartimentação original. Na sala de jantar original, utilizada como sala de televisão, leitura 

e música, foi fechado o vão de porta mais próximo dos serviços. O vão de porta da sala de estar de 

ligação directa ao hall de escadas foi encerrado. 

Relativamente aos quartos originais existentes na casa, apenas foi mantido um quarto, para o casal, 

associado ao hall e à instalação sanitária. Nesta, foi removido o espaço do duche, aumentando o 

lavabo social original, que permanece sem polibã. As restantes alterações têm lugar nos espaços 

traseiros da casa, com a criação de dois quartos para os netos. A partir da junção de dois 

compartimentos, foi criado um dos quartos. O gabinete que ocupava os originais compartimentos da 

Disposição original Disposição dos proprietários anteriores  

- Escritório 

Disposição do proprietário actual 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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Disposição original Disposição dos proprietários anteriores 

- Escritório 

Disposição do proprietário actual 

“criada” foi transformado em outro e numa instalação sanitária, com a colocação de uma parede 

divisória. Actualmente este quarto é ocupado pela empregada interna do entrevistado.  

Todos os revestimentos dos pavimentos e paredes foram substituídos. Além da cozinha e casas de 

banho com revestimentos e pavimentos cerâmicos, todos os restantes compartimentos foram 

alcatifados e pintados a gosto. As cozinhas e casas de banho foram equipadas de novo e as 

caixilharias reparadas e reforçadas. 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Figura 41 – Distribuição funcional do fogo do caso 03 

D.A. 

A análise das plantas que correspondem à ocupação do fogo enquanto espaço habitacional permite 

verificar diferenças na evolução do programa habitacional, embora dentro de uma lógica igualmente 

hierárquica. Observa-se essencialmente um aumento da área social do fogo, ocupando a maior área, 

e consequente diminuição da zona privada e de serviços. 

  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,40 

Espaços de circulação 2 Corredor; Hall 16,60 8,10 

Espaços sociais 3 
Sala de estar; Sala de 

Jantar; Sala de TV 
90,69 44,17 

Espaços privados 4 

Quarto vestir; Quarto 

proprietário; I.S.; Quarto 

dos netos 

43,95 21,41 

Espaços de serviços 4 

Cozinha/Marquise; Quarto 

empregada; I.S.; I.S. 

serviço 

40,93 19,93 

Total 14 205,32 100 

Tabela 14 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

Assiste-se a uma reorganização funcional dos espaços através da adição de mais duas salas, dando 

origem a uma nova zona da casa que ocupa toda a fachada principal e que foi pensada para a vida 

social do casal e, agora, do entrevistado. A sala de jantar é onde se fazem as refeições com os 

convidados, familiares e amigos e a de estar, onde se recebe e convive com os mesmos. A sala de 

televisão, música e leitura, constitui um espaço mais intimista do entrevistado. Quando chega a casa 

depois do trabalho, é nessa sala que passa o resto do dia e onde janta. Por vezes, é onde faz as 

refeições com algum dos netos ou outros convidados, quando em número reduzido. É o 

compartimento mais importante para o entrevistado.  

Relativamente à zona privada, observa-se uma desagregação destes espaços, deixando de se 

concentrarem no extremo do volume principal do edifício, espalhando-se para o volume tardoz. O 

quarto de casal e agora do proprietário, a instalação sanitária e o hall, funcionam como uma suite, 

uma vez que o último se assume como um quarto de vestir, em vez de espaço de circulação e 

distribuição. O quarto associado à cozinha, apesar de ter sido pensado inicialmente para os netos, é 
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actualmente ocupado por uma empregada interna, integrando a zona de serviços. É no seu quarto e 

na cozinha que a empregada está, maioritariamente.  

A circulação do fogo, de uma forma geral, continua a fazer-se da mesma forma: a partir do hall de 

entrada, pelo corredor de circulação e pelo hall que antecede a cozinha, originalmente a copa. A 

única excepção é a circulação entre a zona social, que se faz a partir dos vãos existentes entre as 

duas salas de estar e a sala de jantar.  

A casa continua a satisfazer as necessidades quotidianas do entrevistado, agradando-lhe a 

configuração do espaço, as áreas e a exposição solar. Apenas sente falta de uma garagem. Não 

sente necessidade em morar num edifício de construção de recente, até porque reconhece as 

vantagens ao nível das áreas de um edifício antigo.  

“Gozámos imenso a casa. Gostávamos muito da casa e continuámos a ser muito felizes. 

[…] Todos os nossos amigos dizem que a casa está bem decorada, arranjada e muito bem 

localizada. Gostam muito da nossa casa.” (Morador actual caso 03) 

Relativamente à zona, agrada-lhe igualmente o quarteirão e a sua abertura ao exterior e a zona em si, 

embora sinta falta de alguns equipamentos. 

“Agrada-me chegar à janela e não ver o vizinho da frente. Agrada-me a grandeza das 

traseiras. Mas não frequento esse espaço. […] Sinto falta do cinema e dos bons 

restaurantes, com a vivência da Mexicana.” (Morador actual caso 03) 
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5.4. CASO 05 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Em 1968, o fogo foi arrendado pela Cruz Vermelha Portuguesa a um casal com quatro filhos, dois 

rapazes e duas raparigas. À data, a mãe tinha 38 anos, os filhos entre os 2 e os 10 anos e as 

ocupações profissionais eram: o pai administrador de empresas e a mãe professora, licenciada em 

Ciências. Por volta de 2003, após a passagem do edifício para propriedade horizontal, a fracção foi 

adquirida pelo casal, na posse do qual permanece.  

Antes do arrendamento desta casa os proprietários moravam com os seus filhos na Avenida João 

XXI, num apartamento onde as áreas mais reduzidas justificaram a mudança. Anteriormente, o casal 

tinha ainda habitado outras casas, tendo sido cada mudança motivada pelo nascimento de mais um 

filho. A dimensão e áreas da casa foram os principais motivos para a sua escolha. A zona era aquela 

onde sempre tinham vivido e onde habitava também a família.  

“Vim visitar a casa e vazia, era uma coisa que fazia ressonância. […] Foi sempre nesta zona 

que vivi e gostava de viver e tinha a minha família aqui.” (Moradora actual caso 05) 

Actualmente a proprietária e entrevistada tem 85 anos, está reformada e vive só, com uma 

empregada interna que, aliás, sempre teve. O marido morreu em 2013 e os filhos foram saindo, à 

medida que se foram casando.  

Ano de entrada 1968 

 À data de entrada Actualmente 

Regime de Propriedade Arrendatários Proprietária 

Agregado familiar Casal com quatro filhos Senhora só (com empregada) 

Idade do proprietário 38 anos 85 anos 

Profissão dos proprietários 
Administrador de empresas e 

Professora 
Reformada 

Tabela 15 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 05 

E.A. 

5.4.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Ate à ocupação do fogo, em 1968, pela actual proprietária e pela sua família, o fogo foi habitado por 

uma família
60

, no entanto, não há registo de alterações realizadas durante este período. Actualmente, 

o fogo apresenta uma configuração espacial muito próxima do projecto original. As alterações 

consistiram na realização de uma divisória a separar a cozinha, considerada de dimensão 

                                                           
60

 Agregado: casal com uma filha. 
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exagerada, da marquise e na instalação sanitária de apoio aos quartos, na transferência do duche 

para o lavabo de serviço, adequando-se ao agregado doméstico.  

”Com quatro filhos não era possível ter só uma casa de banho. Aos mais pequenos, eu 

dava-lhes banho ali e os mais crescidos iam tomando o banho no duche.” (Moradora actual 

caso 05)  

 

 

Figura 42 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 05 

D.A. 

Foi ainda fechada a porta que liga a sala de estar ao átrio de escadas comum. Todos os restantes 

compartimentos mantêm a sua configuração original, apenas o uso foi alterado. Os compartimentos 

para a empregada foram mantidos, até porque sempre houve e ainda hoje há, empregada interna. 

Os pavimentos e revestimentos não foram alterados pela actual proprietária, verificando-se a 

existência do pavimento original nas salas e quartos, a corticite, mas não na cozinha e instalações 

sanitárias. Nas caixilharias, apenas foi substituída a da marquise.  

Se novas alterações fossem feitas ao fogo, a entrevistada manifestou vontade em intervir no hall de 

entrada.  

“Este hall é um exagero. É um desperdício total, devia ter sido mais bem distribuído pela 

casa. Por acaso até fazia sentido quando eu recebia cá a minha família e a do meu marido 

Disposição actual Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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no Ano Novo para colocar os aperitivos. Mas um dia por ano não vale a pena. Talvez reduzi-

lo e aumentar o hall entre os quartos para colocar roupeiros.” (Moradora actual caso 05) 

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

Figura 43 – Distribuição funcional do fogo do caso 05 

D.A. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

 

  

Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos Disposição actual  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 3 Hall quartos; Corredor; Hall  23,75 12,07 

Espaços sociais 4 
Sala de Estar; Sala de 

Jantar; Salinha; Escritório 
80,80 41,05 

Espaços privados 3 
Quarto proprietária; Quarto 

netos; I.S.;  
35,48 18,03 

Espaços de serviços 6 

Cozinha; Despensa; Quarto 

empregada; I.S.; Marquise; 

I.S. serviço 

43,64 22,17 

Total 17 196,82 100 

Tabela 16 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

Observando a distribuição funcional actual do fogo já não se evidencia de uma forma geral tão clara 

a lógica inicial da tripartição do espaço em zona privada, social e de serviços. Os espaços sociais 

aumentaram e ocupam a maior área e encontram-se distribuídos por todo o fogo, enquanto os 

espaços privados diminuíram, como consequência da evolução do agregado doméstico.  

Na zona social, as salas de estar e jantar assumem as suas localizações e funções originais, pois é 

assim que faz sentido para a entrevistada. A sala de jantar é o compartimento que considera mais 

importante pois é onde reúne todas as semanas a sua família e onde diariamente toma as suas 

refeições, muitas vezes com algum dos filhos ou netos. No passado, ainda com os filhos, as 

refeições durante o dia eram feitas no actual escritório e original quarto de costura e à noite, já com o 

marido, na sala de jantar. Este espaço foi ainda ocupado, temporariamente, com o quarto do filho 

mais velho. Existe ainda outro espaço que a entrevistada designa por “salinha”, que corresponde ao 

antigo quarto dos seus filhos rapazes e que, após a sua saída, se converteu num espaço de estar 

mais individualizado. É aqui que passa o seu tempo a trabalhar, ler, ver televisão ou no computador, 

e que os seus netos também frequentam quando estão em casa.  

A zona privada, até à saída dos seus filhos, mantinha-se como originalmente, com um quarto 

destinado ao casal, outro para os filhos rapazes e outro para as raparigas. O quarto das raparigas 

mantém-se com duas camas para os netos. Na zona de serviços, além das alterações já 

mencionadas, observa-se a alteração de uso da copa para apenas hall de distribuição e circulação. 

Os compartimentos da empregada mantêm-se e é aí e na cozinha que a empregada passa mais 

tempo. A circulação do fogo, de uma forma geral, continua a fazer da mesma forma: a partir do hall 

de entrada, pelo corredor de circulação e pelo hall já referido. 

“Ela está sempre mais na zona dela e usamos, por vezes, o intercomunicador e quando é 

preciso alguma coisa chama-se e ela vem.” (Moradora actual caso 05) 
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A entrevistada contou que sempre se sentiram satisfeitos com a casa e continua a senti-lo ainda 

hoje. Ainda assim, preferia uma construção nova e recente, mas na mesma localização, embora 

considere que tenha evoluído negativamente.  

“Existiam cafés bons. Era a Mexicana de um lado e a Copacabana do outro. Na Mexicana 

era mais o social, na outra eram os estudantes e professores do Técnico e a classe política. 

[…] Havia também o cinema STAR, belíssimo, com umas cadeiras muito confortáveis. […] 

Tínhamos tudo: charcutarias, mercearias, papelarias, sapatarias. Hoje temos os 

supermercados. Falta o cunho pessoal, a vivência de bairro. Havia uma relação de amizade 

e confiança entre as pessoas.” (Moradora actual caso 05) 

  



92 

5.5. CASO 06 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Em 2011, o fogo que tinha sido adquirido por um casal com filhos para posterior ocupação, não o 

chegando a ser, foi arrendado pelo proprietário aos actuais inquilinos. O agregado doméstico é 

composto por um casal, ele com 61 e ela com 35 anos, e por três filhos, dois rapazes, com 17 e 1 

mês de idade e uma rapariga com 19 anos. A entrevistada é técnica auxiliar de fisioterapia, o marido 

administrador e os dois filhos mais velhos, do primeiro casamento da entrevistada, estudantes.  

Antes do arrendamento desta casa, os inquilinos ocupavam um apartamento em Alvalade e a 

mudança de casa foi motivada pelo desejo de uma casa maior e numa zona mais central. A escolha 

por esta habitação incidiu sobre as suas dimensões e, essencialmente, sobre a zona. Na altura, com 

a filha a estudar na Escola Secundária Artística António Arroio e o filho na Escola Secundária Rainha 

D. Leonor, a localização desta casa seria central para ambos, tal como para a entrevistada que 

trabalha num dos edifícios em frente. 

Ano de entrada 2011 

Regime de Propriedade Arrendatários 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal com dois filhos Casal com três filhos 

Idade dos inquilinos 57 e 31 anos 61 e 35 anos 

Profissão dos inquilinos Administrador de empresas e Técnica auxiliar de fisioterapia 

Tabela 17 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 06 

E.A. 

5.5.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Após a passagem do edifício para propriedade horizontal, o fogo foi vendido duas vezes antes de 

ser comprado pelo actual proprietário, responsável pelo arrendamento aos actuais moradores. 

Através de relatos de moradores vizinhos, sabe-se que as alterações observadas são anteriores a 

2010 e foram realizadas pelos dois primeiros proprietários, embora não seja possível saber com que 

pressuposto
61

. A situação dos actuais moradores do fogo enquanto arrendatários não lhes permite 

efectuar alterações à casa, a não ser pequenas reparações ou pinturas, sendo isso o que fizeram. 

  

                                                           
61

 Relativamente aos segundos proprietários, não foi possível apurar a função de cada compartimento. 
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Figura 44 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 06 

D.A. 

Disposição dos proprietários anteriores 

- Segundos proprietários 

Disposição original Disposição dos proprietários anteriores 

- Primeira proprietária 

Disposição actual 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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As alterações realizadas pela primeira proprietária
62

, anteriores ainda à propriedade horizontal, 

consistem na substituição dos originais espaços de serviço do quarto de costura, parte da despensa 

e aposentos da criada por um conjunto que constitui uma suíte composto por: quarto, quarto de 

vestir e instalação sanitária. Depreende-se que esta alteração foi motivada ou pela necessidade de 

mais espaços privados ou pela falta desta em manter os aposentos da empregada. Os proprietários 

seguintes
63

 terão sido responsáveis pela eliminação total da despensa aumentando o espaço do 

quarto. Foram encerrados os vãos de ligação da despensa e do quarto de vestir para a cozinha. Na 

instalação sanitária de apoio aos quartos foi ainda eliminado o duche e aumentado o lavabo de 

serviço. Foi também fechada a porta que liga a sala de estar ao átrio de escadas comum. A 

substituição de revestimentos, com a colocação de pavimento flutuante, mosaico cerâmico e 

revestimento de azulejos, e a substituição de loiças sanitárias e equipamento da cozinha não foi 

possível perceber quem as terá levado a cabo. 

Apesar da entrevistada referir que a casa lhe agrada bastante e considerar que esta serve as suas 

necessidades e da sua família, se pudesse, gostaria de fazer alterações. Manifestou interesse em 

ampliar o seu quarto, que é o mais pequeno, e a sala de jantar, para que se pudesse associar a esta 

também a função de estar e convívio. Não sente necessidade em morar num edifício de construção 

de recente, desde que o edifício tenha qualidade construtiva e não surjam problemas nesse âmbito.  

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

Não foi possível apurar a distribuição funcional dos segundos proprietários da casa e que também 

realizaram alterações, pelo que não é apresentada, tal como a do actual proprietário uma vez que 

não habitou o fogo. 

Observando a evolução da distribuição funcional do fogo, relativamente ao fogo original, assiste-se a 

uma reorganização dos espaços em função dos espaços privados, de modo a adaptar-se aos novos 

agregados domésticos. Na ocupação actual, destaca-se, essencialmente, o aumento da área da 

zona privada que ocupa a maior parte do fogo e a consequente diminuição da zona de serviços.  

 

 

                                                           
62

 Agregado: senhora só com 2 filhos; profissão: bancária. Habitavam o fogo já antes da conversão do edifício em 

propriedade horizontal. A designação de cada compartimento foi referida por um morador vizinho que tinha conhecimento da 

casa. 

63
 Agregado: casal com 5 filhos; profissões: médicos. 
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Figura 45 – Distribuição funcional do fogo do caso 06 

D.A.  

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original 

Nº 

compartimentos 

Nome 

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto 

“criada”; W.C. Banho; 

Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

 

  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Disposição original Disposição dos proprietários anteriores 

- Primeira proprietária 

Disposição actual  
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,56 

Espaços de circulação 3 
Hall quartos; Corredor; 

Hall 
23,75 11,85 

Espaços sociais 2 
Sala de Estar; Sala de 

Jantar;  
48,70 24,30 

Espaços privados 7 

Quarto filho; Quarto 

filha; I.S.; Ginásio; 

Quarto casal; Quarto de 

vestir; I.S. 

85,20 42,50 

Espaços de serviços 2 
Cozinha/Marquise; I.S. 

serviço 
29,65 14,80 

Total 15 200,45 100 

Tabela 18 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

As salas de estar e jantar assumem as suas localizações e funções originais. A proprietária anterior 

usufruía da sala de estar apenas quando recebia convidados, sendo a sala de estar do dia-a-dia o 

quarto adjacente. Todos os restantes quartos eram ocupados como tal, com o de maior dimensão 

ocupado pela proprietária e os outros dois pelos filhos. A sala de jantar permanecia o local das 

refeições e o original lavabo de serviço era utilizado para arrumos. Actualmente, a sala de estar é um 

espaço mais ocupado pelos filhos do casal para ver televisão ou trabalhar, mas é também onde 

recebem visitas. Na sala de jantar fazem-se, geralmente, as refeições com convidados, familiares ou 

amigos. O marido da entrevistada gostava que as duas salas fossem dois espaços agregados, 

surgindo daí a motivação para a ampliação da sala de jantar. As refeições do dia-a-dia fazem-se na 

cozinha, compartimento que a entrevistada considera fundamental e que constitui a área de serviços. 

“A cozinha para mim é fundamental numa casa. Ser grande e funcional. […] O nosso 

encontro de família é praticamente na cozinha, durante as refeições. Estamos ali horas e 

horas a conversar. A nossa sala é ali ou na sala de jantar.” (Moradora actual caso 06) 

Na zona privada, o quarto das traseiras é o do casal. Esta escolha deveu-se à existência de uma 

instalação sanitária privada e um quarto de vestir, apesar da dimensão mais reduzida e localização. 

Os restantes três quartos estão destinados dois deles para cada um dos filhos mais velhos e outro 

encontra-se ocupado com equipamento de ginástica, um gosto transversal a todo o agregado 

doméstico. A opção pela distribuição dos quartos desta forma justifica-se também com o facto de, 

segundo a entrevistada, ser importante os filhos terem a sua instalação sanitária e o casal ter a deles. 

A entrevistada não pretende nem deseja mudar de casa, mas sabe que isso pode acontecer devido 

à sua condição de arrendatária. Se pudesse, compraria a casa, não só pelas suas características 

mas também pela zona, de que gosta bastante.   
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5.6. CASO 07 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

O fogo do caso 07 foi um dos primeiros do edifício a ser ocupado. Em 1950, o fogo foi arrendado por 

António Alves a um casal com duas filhas. À data, a entrevistada tinha 29 anos, o marido 41 anos e 

as filhas entre 1 e 7 anos. A ocupação da entrevistada era “dona de casa”. O marido era empresário 

em África, antes de regressarem a Portugal. Em 2003, a fracção foi adquirida pela proprietária, na 

posse da qual ainda permanece.  

Antes do arrendamento desta casa, e após terem vivido durante muitos anos no Congo, o casal 

morou alguns meses com os filhos na Praça do Areeiro. O excesso de barulho motivou a procura de 

outra casa e apesar da vontade do marido da proprietária em adquirir uma moradia, a entrevistada 

queria morar num edifício. Foi sobretudo a casa, pelo seu tamanho e disposição, que os motivou.  

“Foi contra a vontade do meu marido que viemos para aqui, porque ele queria uma moradia. 

Mas eu queria um prédio, onde visse gente a entrar e a sair. […] Esta rua não tinha o 

comércio que tem hoje, foi sobretudo o tamanho da casa [o motivo da escolha]. Sempre 

gostei de casas grandes”. (Moradora actual caso 07) 

Actualmente a entrevistada tem 94 anos e vive só. O marido morreu em 1994 e as filhas mudaram de 

residência após casarem. 

Ano de entrada 1950 

 À data de entrada Actualmente 

Regime de Propriedade Arrendatários Proprietária 

Agregado familiar Casal com duas filhas Senhora só  

Idade dos proprietários 29 anos e 41 anos 94 anos 

Profissões dos proprietários Empresário e “Dona de casa” “Dona de casa” 

Tabela 19 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 07 

E.A. 

5.6.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Este fogo foi ocupado de origem pela actual proprietária e pela sua família e durante todo esse 

período poucas alterações foram feitas à sua configuração espacial original. Foram realizadas após 

a saída das filhas de casa e são de duas naturezas diferentes: ligação entre espaços com funções 

distintas e substituição de revestimentos. 
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Figura 46 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 07 

D.A. 

A principal alteração ao fogo foi a abertura de um vão de ligação entre a original sala de estar e o 

quarto adjacente, que funcionava como escritório. A partir desta alteração, justificada por já não 

haver necessidade de um escritório ou de um quarto, o fogo passou assim a dispor de dois espaços 

que constituem a sala de estar, transformando-o numa casa de tipologia menor e apropriada a 

agregados de dimensão menor. Neste novo espaço, foi fechado o vão de porta que fazia ligação 

com o hall dos quartos, o que liga ao quarto e o que liga ao átrio de escadas comum, com a 

colocação de nichos. Todos os restantes compartimentos mantêm a sua configuração original. 

Os revestimentos do fogo também foram alterados: pavimentos e paredes da cozinha, com 

substituição de azulejos e mosaicos e dos restantes compartimentos que foram alcatifados. 

  

Disposição actual Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

Figura 47 – Distribuição funcional do fogo do caso 07 

D.A. 

Na evolução da distribuição funcional actual do fogo observa-se um aumento progressivo dos 

espaços sociais, que ocupam a maior área do fogo, em detrimento dos espaços privados. Estas 

modificações, essencialmente após a saída das filhas, reflectem a alteração no agregado doméstico. 

Não se observa de forma tão clara a lógica inicial da tripartição do espaço em zona privada, social e 

de serviços. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos Disposição actual  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,40 

Espaços de circulação 3 
Hall quartos; Corredor; 

Hall 
23,75 11,56 

Espaços sociais 4 

Sala de estar; Salinha; Sala 

de Jantar; Salinha de 

Refeições 

101,26 49,27 

Espaços privados 2 Quarto proprietária; I.S.;  25,15 12,24 

Espaços de serviços 5 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto 

empregada; I.S.; Arrumos 

42,22 20,54 

Total 15 205,53 100 

Tabela 20 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

Na zona social, a sala de jantar assume a sua localização e função original, embora apenas quando 

recebe visitas. Desde que ficou sozinha, começou a fazer as refeições na salinha de refeições, que 

substitui o original quarto de costura. A ampliada sala de estar continua a ser o espaço de recepção 

e estar com as visitas. Existe ainda um outro espaço social, mais individualizado, designado também 

por salinha, onde a entrevistada passa a maior parte do seu tempo e recebe também visitas.  

“Sentia-me perdida numa sala tão grande [sala de jantar]. Houve uma altura em que era 

pequena, com os filhos e os netos, e às vezes os mais pequenos iam para a outra salinha 

comer.” (Moradora actual caso 07) 

Na zona privada, até à saída dos seus filhos, o quarto de maior dimensão e que é agora sala, era o 

quarto de casal e o de frente, o das filhas. O quarto adjacente era o escritório do marido. 

Actualmente, o quarto da entrevistada é o antigo quarto das filhas e, em conjunto com a instalação 

sanitária, constituem a zona privada. Os compartimentos da empregada mantêm-se, embora não 

sejam ocupados. Inicialmente tinha duas empregadas, passando mais tarde a ter apenas uma e, 

actualmente, apenas uma empregada externa. Verifica-se ainda que o original lavabo de serviço é 

utilizado actualmente como espaço de arrumos. A circulação do fogo continua a fazer-se da mesma 

forma: a partir do hall de entrada, pelo corredor de circulação e pelo hall que antecede a cozinha, a 

original copa mas que actualmente tem uma função apenas de circulação e distribuição. 

A entrevistada sente-se satisfeita com a sua casa e a zona, tal como sempre sentiu.  

“Não há nada que não me prenda aqui. […] O sítio, o local prende-me. Gosto muito mais de 

viver aqui que no Areeiro.” (Moradora actual caso 07)  
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5.7. CASO 08 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Este fogo é mais um exemplo de uma ocupação de origem, embora o agregado doméstico tenha 

evoluído. Em 1950, o fogo foi ocupado por um casal com dois filhos, uma rapariga e um rapaz, 

respectivamente com 2 e 4 anos. As ocupações profissionais eram: o pai era oficial da Marinha e a 

mãe “dona de casa”, o filho formou-se em filosofia e foi professor universitário e a filha é psicóloga.  

Após passagem do edifício para propriedade horizontal, a fracção foi adquirida pelo filho, que 

permanece como proprietário e único morador da casa. Tem 69 anos e está reformado. A mãe 

faleceu, a irmã casou e mudou de residência, o pai voltou a casar e saiu. O proprietário casou e 

continuou na casa, habitando ainda com a sua irmã e o seu pai até à saída de ambos. Em 1981 

divorcia-se e fica a viver sozinho. Na impossibilidade de o entrevistar por motivos de saúde, a 

entrevista foi realizada à irmã, considerando a sua experiência enquanto moradora da casa e o seu 

conhecimento sobre os hábitos e modos de vida do irmão. A entrevista foi feita no exterior da casa 

mas foi possível realizar uma visita à mesma, numa outra ocasião. 

Segundo a entrevistada, antes da ocupação desta casa, os pais moravam com eles numa moradia 

na Avenida Óscar Monteiro Torres e de entre a possibilidade de escolher outras casas, esta foi a 

escolhida. A zona que, apesar de ainda em crescimento, já prometia novos espaços, a proximidade 

de familiares e as características da casa foram os motivos da escolha. 

“Era uma avenida bonita, a Praça de Londres era uma coisa nova, a igreja estava a ser 

construída, a Alameda era um sítio onde as pessoas se passeavam. […] Prédio bom, casa 

boa, grande.” (Moradora antiga caso 08) 

Ano de entrada 1950 

 À data de entrada Actualmente 

Regime de Propriedade Arrendatários Proprietário 

Agregado familiar Casal com dois filhos Senhor só (filho) 

Idade do proprietário 4 anos 69 anos 

Profissões dos proprietários 
Oficial da Marinha e Dona de casa 

(pais)  
Reformado 

Tabela 21 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 08 

E.A. 
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5.7.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

Figura 48 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 08 

D.A. 

Disposição original Disposição anterior à saída dos pais Disposição após saída dos pais e irmã 

Disposição actual 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 

Disposição actual 
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Desde a ocupação do fogo em 1950 até hoje, este mantém a sua configuração espacial inicial, não 

tendo sido feitas alterações consideráveis. Apenas foi encerrado o vão de porta de ligação entre o 

original quarto de casal e o quarto dos filhos após 1981, e já com o actual proprietário como único 

morador. Todos os restantes compartimentos se mantêm espacialmente inalterados e nem mesmo a 

porta que liga a sala de estar ao átrio de escadas comum foi encerrada. O facto de o actual 

proprietário habitar a casa desde sempre justificará o seu gosto pela casa e a habituação e 

acomodação ao espaço onde sempre viveu.  

“O meu irmão gosta de estar ali. Ele sempre adorou a casa. Nós sempre adoramos a casa. 

Não podia ser melhor.” (Moradora antiga caso 08)  

O fogo apenas foi alvo de algumas acções de substituição de revestimentos ao longo do tempo, 

como a colocação de um papel de parede na actual sala e antigo quarto de casal e a pintura do hall, 

sala de estar e actual quarto do proprietário. Todos os equipamentos sanitários e da cozinha são 

originais, existindo ainda neste fogo a chaminé em pedra, a caldeira de aquecimento do fogo, o 

tanque para lavar a roupa e o telefone que estabelecia a ligação com o porteiro. 

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

  

Disposição original Disposição anterior à saída dos pais Disposição após saída dos pais e irmã 
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Figura 49 – Distribuição funcional do fogo do caso 08 

D.A. 

Observando as diferentes plantas apresentadas, e apesar do fogo não ter sofrido alterações à sua 

configuração espacial, estas verificam-se na evolução do programa funcional ao longo do tempo e 

reflectem a evolução do agregado doméstico. Assiste-se, essencialmente, a uma reorganização dos 

espaços sociais nos períodos em que os pais ou a irmã do proprietário ainda residiam na casa. 

Actualmente, e como consequência do agregado doméstico, os espaços sociais aumentaram, em 

detrimento dos espaços privados, ocupando a maior área do fogo. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

Disposição actual  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 3 Hall quartos; Corredor; Hall  23,75 12,07 

Espaços sociais 4 
Sala de Estar; Sala; Sala de 

Jantar; Escritório 
80,80 41,06 

Espaços privados 3 
Quarto proprietário; Quarto 

filho; I.S.;  
36,85 18,73 

Espaços de serviços 5 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto 

empregada; I.S.; 

I.S. serviços 

42,22 21,46 

Total 16 196,77 100 

Tabela 22 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

Do conjunto dos espaços sociais, as salas de estar e jantar assumem as suas localizações originais, 

ainda que actualmente não sejam utilizadas pelo actual proprietário. Ainda assim, e até esta fase, a 

sala de jantar era o espaço das refeições, quer em família quer com convidados, e a sala de estar o 

espaço de convívio. Actualmente, o proprietário não costuma receber visitas. 

“A cozinha era propriedade das “criadas”, como se chamava antigamente. Elas utilizavam 

sempre a porta das traseiras, no tempo da minha mãe. Só nos anos 70 é que começaram a 

utilizar a porta principal. […] Quando dávamos festas muito grandes, punham-se os discos 

na sala, utilizávamos a sala de jantar para por a comida e dançávamos, quer no hall quer na 

sala. Tirávamos as carpetes e dançávamos.” (Moradora antiga caso 08) 

Foi adicionado um escritório que inicialmente ocupava um dos quartos, mas posteriormente se 

deslocou para o original quarto de costura, que funcionava até então como quarto de brincar e de 

roupeiros. Foi ainda introduzida uma sala, onde o actual proprietário passa a maior parte do seu 

tempo, no computador, a ler ou a ver televisão. Esta sala correspondia originalmente ao quarto de 

casal, quer dos pais, quer do proprietário e da mulher. Os filhos (proprietário e irmã) dormiam no 

quarto adjacente, com ligação por um vão de porta para controlo. Mais tarde, o filho mais velho e 

actual proprietário ocupou o escritório como quarto. Após se casar e mudar de quarto, o seu pai 

ocupou este quarto e o quarto ocupado pela irmã, passou para o filho do proprietário e hoje está 

desocupado. Actualmente, o proprietário ocupa, novamente, o quarto para a fachada posterior. 

Na zona de serviços, todos os compartimentos se mantêm, embora sem serem utilizados. O hall ou 

original copa, se antes era utilizado como sítio de passagem e para as empregadas pousarem louça, 

actualmente é somente utilizado para circular, em conjunto com o corredor de circulação e o outro 

hall. Os compartimentos da empregada mantêm-se, sem qualquer função e ocupação, mas onde 
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antigamente dormiam as empregadas que a família tinha: primeiro duas, uma para cozinhar e outra 

para tratar da casa, servir às mesas e abrir a porta, e mais tarde apenas uma. 

“Quando a criada servia à mesa e tínhamos convidados, ia de crista, farda preta, com uns 

aventais lindíssimos com pregas e um bordado inglês à volta e de colarinho de goma. 

Normalmente andavam sempre vestidas de bata e avental. […] Em minha casa era tudo 

muito liberal. Ninguém dava folga às empregadas e a minha mãe dava-lhes a tarde de 

domingo inteira. […] Para tomarem banho, aqueciam umas panelas de água. Só tomavam 

banho uma vez por semana, mas andavam impecáveis” (Moradora antiga caso 08) 

Sobre a zona, e mesmo não morando actualmente na Avenida Guerra Junqueiro, considera que 

ainda é uma zona apelativa, apesar das oscilações no comércio. 

“Aquela era a rua mais bonita de Lisboa. Além de ter umas árvores muito bonitas, uma certa 

harmonia da urbanização, era a rua que tinha mais comércio, e continua a ter. Apesar das 

lojas sempre a mudar, ainda hoje é uma zona apelativa.” (Moradora antiga caso 08) 
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5.8. CASO 09 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Em 2003, o fogo desocupado há aproximadamente 4 anos, foi vendido pela Cruz Vermelha 

Portuguesa a um casal com 3 filhos, tendo entretanto nascido outro. Actualmente, o agregado 

doméstico é composto apenas pela proprietária, com 49 anos, e por 3 dos 4 filhos, com 20, 16 e 7 

anos. O filho mais velho, de 25 anos, vive fora do país. A proprietária é diplomata e os filhos são 

estudantes. A permanência nesta casa não foi contínua, uma vez que a proprietária esteve no 

estrangeiro 9 anos, regressando apenas o ano passado. Houve um período em que a casa esteve 

desocupada e outro em que foi ocupada apenas pelo ex-marido e pelos filhos.  

Antes do arrendamento desta casa, a proprietária morou com os filhos num apartamento na Avenida 

da Igreja, ainda que pouco tempo. Apesar de ter gostado da experiência, agradando-lhe o comércio 

tradicional e a vida de bairro que ainda se faz e que reflecte a sua infância, era na Avenida Guerra 

Junqueiro que queria viver. Grande parte da sua vida foi vivida nesta avenida e neste edifício, em 

casa dos pais, onde ainda hoje a mãe se encontra. Foram essencialmente questões sentimentais 

que motivaram a mudança, além da proximidade de familiares e particularmente da mãe que lha dá 

bastante apoio. 

“Gosto muito desta rua. Esta era a casa da minha infância, sempre vivi aqui, tenho óptimas 

recordações e era a casa que eu queria. […] Quando venho de carro a descer a Guerra 

Junqueiro ao fim do dia, dá-me um prazer enorme.” (Moradora actual caso 09) 

Ano de entrada 2003 

Regime de Propriedade Proprietária 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal com três filhos Senhora só com três filhos 

Idade do proprietário 37 anos 49 anos 

Profissão do proprietário Diplomata 

Tabela 23 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 09 

E.A. 

5.8.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Até à ocupação do fogo em 2003, nenhuma alteração foi feita por anteriores moradores, tenho sido 

apenas a actual proprietária a efectuá-las. Ainda assim, actualmente, o fogo apresenta uma 

configuração espacial muito próxima do projecto original. As alterações incidiram essencialmente 

sobre: compartimentação de espaços existentes, eliminação de vãos, substituição de revestimentos, 

loiças sanitárias, equipamentos da cozinha e reparação de elementos existentes.  
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Figura 50 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 09 

D.A. 

Foi feita uma alteração na instalação sanitária de apoio aos quartos, à semelhança da alteração que 

os seus pais tinham feito, onde foi encerrado o espaço do duche, para aumentar o lavabo de serviço. 

Ainda na zona privada, no quarto da entrevistada foi eliminado o vão que originalmente separava a 

zona de dormir da zona de vestir. As outras alterações consistem na colocação de um roupeiro no 

quarto de um dos filhos, o original quarto da empregada, e no encerramento da porta que liga a sala 

de estar ao átrio de escadas comum do edifício. Todos os restantes compartimentos se mantêm 

inalterados. Os revestimentos da casa foram todos substituídos com a colocação de soalho de 

madeira e mosaico cerâmico nos pavimentos, pintura dos compartimentos e novo revestimento de 

azulejos nas instalações sanitárias. As caixilharias foram mantidas e os estores foram substituídos, 

bem como o equipamento da cozinha, tendo sido criada uma zona de refeições no topo.  

Se intervencionasse novamente na casa, a proprietária gostaria de substituir as janelas e caixilharias, 

aumentar a sala de jantar e diminuir a cozinha ou aproveitá-la de outra forma. Da mesma forma que, 

embora goste da dimensão do hall de entrada, não se importaria de o reduzir para aumentar uma 

das salas. Ainda assim, não é uma prioridade e sente-se satisfeita com a sua casa.  

“Talvez por sempre ter vivido na casa dos meus pais que era assim, não senti necessidade 

de alterar esta casa. Sinto respeito pela Arquitectura. Talvez se isso não tivesse acontecido 

Disposição original Disposição anterior ao nascimento do 

quarto filho 

Disposição actual  

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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olharia para a casa de outra forma e sentiria essa necessidade. […] Quando havia jantares 

em casa dos meus pais, utilizávamos o corredor para corrermos para a cozinha e não 

sermos vistos, íamos comer as sobremesas. Achei que manter o corredor daria mais 

privacidade.” (Moradora actual caso 09) 

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

Figura 51 – Distribuição funcional do fogo do caso 09 

D.A. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

Disposição original Disposição anterior ao nascimento do 

quarto filho 

Disposição actual  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,86 

Espaços de circulação 3 Hall quartos; Corredor; Hall  18,15 9,47 

Espaços sociais 2 
Sala de Estar; Sala de 

Jantar;  
48,70 25,40 

Espaços privados 7 

Quarto proprietária; Quarto 

filho; Quarto filho I.S.; 

Quarto filho; Quarto filho; 

I.S.  

80,89 42,19 

Espaços de serviços 3 
Cozinha/Marquise; 

Despensa; I.S. serviço 
30,84 16,09 

Total 16 191,73 100 

Tabela 24 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

A evolução da distribuição funcional do fogo demonstra um consecutivo aumento dos espaços 

privados, em detrimento dos serviços, pela necessidade de adaptar o fogo à dimensão do agregado 

doméstico. Actualmente é a zona privada que detém a maior área do fogo, em detrimento da área de 

serviços. 

Os espaços sociais, salas de estar e jantar, mantém as suas localizações e funções originais, 

embora a sala de jantar seja o local das refeições apenas quando recebem visitas. Neste contexto, 

funciona também como espaço de estar, uma vez que, muitas vezes, na outra sala estão os filhos a 

ver televisão ou a jogar. Além dos respectivos quartos, a sala de estar é o espaço onde os filhos 

passam mais tempo. A entrevistada manifestou a vontade de que a sala de jantar servisse 

unicamente para essa função mas considera que com 4 filhos é complicado e o facto de ter bastante 

mobília para dispor, também não facilitou.  

Parte dos espaços privados da casa mantêm-se como originalmente, com o quarto maior para a 

proprietária, sendo o compartimento mais importante e onde passa mais tempo, e os outros dois 

para dois dos filhos. Os restantes estendem-se para o volume tardoz da casa com a ocupação do 

quarto de costura e do quarto da empregada. Segundo a entrevistada, era importante que cada filho 

tivesse o seu quarto. Inicialmente, e quando eram apenas 3 filhos, os dois mais novos ocupavam um 

quarto e o mais velho ocupava outro, mas o crescimento e a diferença de idades alterou a situação.  

O quarto do filho mais velho, o original quarto da empregada, antes de ser ocupado por este há 

cerca de dois anos, era utilizado como salinha de televisão, onde os filhos ficavam enquanto se 

preparavam as refeições. Actualmente, devido à ausência do filho, funciona mais como uma 

arrecadação. A zona de serviços é apenas composta pela cozinha, onde são feitas todas as 

refeições em família, e pela despensa. A original copa, actualmente, é um espaço de circulação e é 
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considerado pela proprietária como um desperdício. O modo de circular pela casa faz-se como 

originalmente, a partir dos dois halls e do corredor de circulação.  

A entrevistada não pensa nem gostava de mudar de casa, nem para um edifício recente. 

Actualmente a sua vida profissional não lhe permite viver muito a zona mas continua a gostar e 

considera que ainda é uma rua movimentada, apesar das alterações no comércio. 

“Apenas sinto falta das árvores, de olhar para a janela e ver árvores como na casa dos meus 

pais, e não apenas o céu azul. […] Gosto imenso de edifícios antigos. Têm um charme 

enorme. Gosto do chão que range.” (Moradora actual caso 09) 

“Tinha uma vida de bairro, todos nos conhecíamos, andávamos sempre na casa uns dos 

outros. Tínhamos conta na papelaria, íamos lá buscar os materiais e depois a minha mãe ia 

lá pagar. […] O facto de haver muitas pessoas a virem para a Guerra Junqueiro é positivo 

porque o comércio precisa disso. Fico muito satisfeita. […] O espaço que eu habito é muito 

importante. Sentirmo-nos bem e conhecermos o espaço. E tenho boas recordações da 

Guerra Junqueiro, é o local onde me sinto bem.” (Moradora actual caso 09) 
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5.9. CASO 10 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

O fogo do caso 10 foi comprado em 2012 pelos actuais proprietários e ocupado em 2013. O anterior 

proprietário adquiriu a fracção à Cruz Vermelha, mas acabou por arrendá-la e adquirir outra no 

mesmo edifício. O agregado doméstico actual é composto por um casal, ele com 44 e ela com 37 

anos, e por três filhos, duas raparigas com 15 e 14 anos e um rapaz com 11 anos. As ocupações 

profissionais são: a entrevistada é ilustradora, o marido é escritor e professor universitário e os filhos 

estudantes. 

O casal vivia com os filhos num apartamento na Praça Pasteur, mas as dimensões da casa e o facto 

de apenas terem 3 quartos, motivou a procura de outra casa. A escolha desta casa prendeu-se 

essencialmente com a sua dimensão, o número de compartimentos e com a luz. Uma vez que foi 

sempre nesta área que viveram, a localização também ajudou, embora seja uma zona mais 

movimentada e comercial, em oposição à anterior, mais residencial e tranquila.  

“Tinha uma luz que não era a mesma que nas outras casas que tínhamos visto. […] O facto 

de haver muito comércio torna a zona segura.” (Moradora actual caso 10) 

Ano de entrada 2012 

Regime de Propriedade Proprietários 

Agregado familiar Casal com três filhos 

Idade dos proprietários 44 anos e 37 anos 

Profissão dos proprietários Escritor/Professor Universitário e Ilustradora 

Tabela 25 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 10 

E.A. 

5.9.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Até à ocupação pelo actual agregado doméstico, o fogo não sofreu alterações à sua configuração 

espacial por parte do proprietário anterior ou dos moradores a quem este arrendou a casa. O 

primeiro proprietário
64

 apenas interveio com a substituição de estores, dos revestimentos da casa e 

na remodelação da caixilharia do vão da marquise. A entrevista foi realizada no exterior da habitação 

mas a entrevistada procedeu à sua descrição e caracterização com recurso a uma planta.  

A intervenção por parte dos novos proprietários visou uma maior fluidez entre os diversos espaços 

da casa, bem como áreas superiores para cada um deles. E ainda, adaptar a casa às necessidades 

e dimensão do agregado doméstico, possibilitando que cada filho tivesse um quarto. As 

                                                           
64

 Agregado inicial: casal com 4 filhos; profissão: dona de casa. Agregado posterior: senhor só (neto); profissão: designer.  
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intervenções foram de naturezas distintas: criação de novos compartimentos, a partir da supressão 

de paredes divisórias; compartimentação de espaços existentes e recuperação e substituição de 

revestimentos, janelas e caixilharias.  

 

 

Figura 52 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 10 

D.A. 

As intervenções realizadas visaram uma reorganização funcional do fogo, embora se mantenha a 

divisão do espaço em zona social, privada e de serviços. Com o objectivo de haver quatro quartos, a 

original sala de estar reconverteu-se no quarto de casal. A instalação sanitária foi compartimentada, 

passando um dos quartos dos filhos a dispor de uma instalação sanitária privada. Foram também 

encerrados os vãos de ligação para o hall comum do edifício, o de ligação entre os dois quartos e 

eliminado o vão divisório do quarto de maiores dimensões.  

Com a zona privada concentrada na zona frontal do edifício, a zona tardoz do fogo foi 

intervencionada para a criação da zona social. O corredor de circulação foi eliminado, originando um 

eixo contínuo que atravessa os espaços sociais criados: o escritório/biblioteca/sala de música; a sala 

de jantar, que resultou da junção da copa, quarto de costura e despensa; a cozinha e a sala de 

estar, a partir da junção dos originais compartimentos da empregada. Para a entrevista apenas faria 

sentido que a sala de jantar se ligasse directamente à cozinha. A marquise converteu-se num espaço 

de estar mais privado, com acesso à cozinha e à sala de estar, e onde predomina o preto para não 

ser demasiado quente e luminoso. O original lavabo de serviço mantém-se, tendo sido criado um 

espaço de arrumos no alinhamento deste. Os pavimentos de soalho de madeira foram recuperados, 

Disposição original Disposição actual 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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o da cozinha substituído por soalho também e os revestimentos da marquise totalmente substituídos 

por mosaicos cerâmicos e pintura. As caixilharias foram substituídas por umas de vidro duplo.  

Embora se sinta satisfeita com a casa, a entrevistada gostaria de acrescentar um compartimento 

para trabalhar, mais recatado que o actual, que é constantemente atravessado por pessoas. 

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

Figura 53 – Distribuição funcional do fogo do caso 10 

D.A. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,68 

Espaços de circulação 2 Hall quartos, corredor 18,15 9,22 

Espaços sociais 2 Sala; Sala de Jantar 48,70 24,75 

Espaços privados 4 
Quarto1/vestir; Quarto2; 

Quarto3; W.C. Banho 
60,15 30,57 

Espaços de serviços 7 

Copa; Costura; 

Cozinha/Marquise; 

Despensa; Quarto “criada”; 

W.C. Banho; Lavabo 

56,62 28,77 

Total 16 196,77 100 

Disposição original Disposição actual 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 

Área 

[m
2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 13,15 6,51 

Espaços de circulação 2 Hall quartos; Corredor 9,34 4,62 

Espaços sociais 4 

Escritório/biblioteca/ sala 

música; Sala de Jantar; 

Sala de Estar/TV; Marquise 

79,09 39,12 

Espaços privados 6 

Quarto casal; Quarto filho; 

Quarto filha; Quarto filha; 

I.S.; I.S.  

81,71 40,42 

Espaços de serviços 3 
Cozinha; Arrumos; I.S. 

serviço 
18,86 9,33 

Total 15 202,15 100 

Tabela 26 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

A zona social deslocou-se na totalidade para o volume tardoz do edifício. A original sala de jantar é 

onde os proprietários trabalham e passam grande parte do tempo quando estão em casa, é onde 

têm os livros e o piano que os filhos tocam. A sala de jantar é onde fazem as refeições mas que 

funciona também como sala de estar e de convívio. A sala de estar e de televisão é outro espaço de 

convívio, onde os filhos permanecem bastante quando estão em casa ou não estão a estudar. A 

marquise é também um espaço de estar, mais individualizado, e que a entrevistada caracteriza como 

acolhedor. O hall é ocupado com estantes e utilizado também pelo filho como campo de jogos. 

Existe assim um eixo da casa permanentemente utilizado, essencialmente pelos filhos. Na zona 

privada, foi adicionado mais um quarto. Neste quarto, o do casal, pela ligação ao hall de entrada, foi 

colocado um roupeiro a dividir o espaço da cama e da entrada. Os restantes três quartos são para 

cada um dos filhos. A localização da cozinha mantém-se, com acesso às salas e marquise.  

“O mais novo joga futebol no hall de entrada e todos fazem da casa pistas de corrida. 

Utilizam a casa toda.” (Moradora actual caso 10) 

A entrevistada sente-se satisfeita com a casa e com a zona, que considera que tem vindo a 

recuperar o seu comércio e movimento. 

“Acho que estas construções têm uma linguagem muito semelhante, ruas pensadas do 

início ao fim e isso dá tranquilidade ao espaço público. Tem uma escala que é boa, que 

funciona bem para as pessoas. Têm comércio, escala humana e são mais acolhedoras para 

habitar. […] Esta zona está a voltar a ter pessoas novas, novas famílias. É bom haver 

pessoas que em vez de irem para o Cacém vêm para aqui.” (Moradora actual caso 10) 
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5.10. CASO 11 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

O fogo do caso 11 constitui uma excepção na medida em que é, e sempre foi, destinado ao porteiro 

ou porteira. Em 1978 o fogo é ocupado pela actual porteira e pela sua família, marido e dois filhos, 

um rapaz e uma rapariga. À data, a mãe e o pai tinham, respectivamente, 27 e 30 anos, o filho 10 

anos e a filha 4 anos. Anteriormente, o fogo apenas tinha sido ocupado por um casal, cujo homem 

tinha sido o primeiro e único porteiro do edifício. Após passagem do edifício para passagem 

horizontal, em 2002, esta fracção passou a pertencer ao condomínio.  

Antes de ocuparem esta casa, o casal habitava com os filhos e com outros familiares numa casa na 

Estrela, mas que não tinha água nem luz. Queriam um sítio com condições para viver com os filhos e 

o aparecimento deste trabalho foi o que o proporcionou. Tendo como experiência anterior a casa de 

onde saiu, tudo lhe agradou nesta, embora a Estrela fosse a zona onde gostava de viver e onde 

gostaria de ter continuado de fosse possível.  

“Eu gosto da casa, não da zona. Gostava da zona da Estrela, foi a que mais me encantou. 

Era o sítio de que gostava, era uma vida de bairro.” (Moradora actual caso 11) 

Actualmente a entrevistada tem 64 anos, continua a trabalhar como porteira e vive com o marido, de 

67 anos e reformado, e a neta, que tem 13 anos e é estudante. Os filhos saíram e mudaram de 

residência e mais tarde, ficou com a neta aos seus cuidados. 

Ano de entrada 1978 

Regime de Propriedade Porteira 

 À data de entrada Actualmente 

Agregado familiar Casal com dois filhos Casal com neta 

Idade dos proprietários 27 e 30 anos 64 e 67 anos 

Profissão dos proprietários Porteira e Empregado da CVP Porteira e Reformado 

Tabela 27 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 11 

E.A. 

5.10.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Este fogo mantém a sua configuração espacial original desde a construção do edifício até à 

actualidade. A situação da entrevistada como porteira do edifício não lhe permite realizar alterações 

ao fogo. Todos os restantes compartimentos se mantêm inalterados, tal como os revestimentos em 

corticite, mosaico cerâmico e azulejos, as caixilharias e as janelas, que são originais.  
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Figura 54 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 11 

D.A. 

A única pequena alteração observada no fogo corresponde ao encerramento do vão de porta que 

dava acesso ao sótão do edifício, a partir do hall de entrada. Para evitar que todos moradores 

tivessem de passar pela habitação da entrevistada para aceder ao sótão e como forma de preservar 

a sua privacidade, este vão foi encerrado e aberto outro a partir do átrio de escadas. Esta alteração 

foi realizada há cerca de 3 anos, já quando o edifício era constituído por fracções autónomas. Todos 

os restantes compartimentos se mantêm inalterados, tal como os revestimentos em corticite, 

mosaico cerâmico e azulejos, as caixilharias e as janelas, que são originais.  

Se pudesse realizar alguma alteração ao fogo, a entrevistada referiu que apenas gostaria de resolver 

os problemas estruturais e de infiltração que tem em casa. Não ambiciona qualquer alteração ao 

espaço nem o acrescento de nenhum compartimento, apesar das dimensões mais reduzidas da 

casa, pois considera adequado ao agregado doméstico. 

  

Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos Disposição actual 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 
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DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

Figura 55 – Distribuição funcional do fogo do caso 11 

D.A. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 5,64 9,61 

Espaços sociais 1 Sala de Refeições 11,35 19,34 

Espaços privados 1 Quarto  9,45 16,10 

Espaços de serviços 2 
Cozinha/Marquise; 

W.C/Banho;  
32,26 54,96 

Total 5 58,70 100 

 

  

Disposição original Disposição anterior à saída dos filhos Disposição actual 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 4,23 4,09 

Espaços de circulação 1 Corredor 11,41 11,03 

Espaços sociais 2 Sala de Estar; Salinha 31,98 30,93 

Espaços privados 2 Quarto casal; Quarto neta 20,80 20,12 

Espaços de serviços 3 
Cozinha/Marquise; 

I.S.; Arrumos 
34,96 33,81 

Total 9 103,40 100 

Tabela 28 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo 

E.A. 

A distribuição funcional deste fogo evoluiu pela utilização de cada um dos compartimentos mas 

também pela expansão da área a ser ocupada pelos actuais moradores. Originalmente, a habitação 

era apenas composta por um hall, um quarto, uma cozinha/marquise, uma sala de refeições e uma 

instalação sanitária. A actual sala de estar e os arrumos pertenciam ao atelier projectado mas foram 

utilizados como um quarto e instalação sanitária por um morador do prédio. Não se sabe quando 

esta situação teve início mas sabe-se que, quando a entrevistada ocupou este fogo, ainda se 

verificava. Após a morte deste inquilino, passou a ocupar a totalidade do fogo. Observa-se assim um 

aumento dos espaços sociais, privados e de serviços.  

À data da ocupação do fogo, em 1978, o casal converteu o hall numa sala de estar. O quarto ficou 

para a filha e o quarto do casal era na sala de refeições. A marquise era utilizada para as refeições e 

para o filho do casal dormir. A instalação sanitária manteve-se e, inicialmente, não possuía água 

quente. Esta habitação não possuía também sistema de aquecimento, como as outras. 

“Tomávamos banho com uma bacia de água aquecida. Mais tarde, comprámos um ferro 

eléctrico para aquecer a água na banheira.” (Moradora actual caso 11) 

Com a alteração, passaram a dispor de uma sala de estar e a instalação sanitária foi convertida em 

arrumos. Mantiveram a salinha como espaço de estar, utilizando ambos os espaços para o efeito. Se 

alguém está na sala a ver televisão, essencialmente a neta que é onde gosta mais de estar, e 

querem ver outra coisa, utilizam a salinha. A sala de estar é também o espaço preferido da neta para 

estudar. Os espaços privados mantêm-se, com a neta a ocupar o antigo quarto da filha do casal. O 

quarto do casal é o compartimento mais importante para a entrevistada. Nos espaços de serviço, a 

cozinha é onde fazem todas as refeições, mesmo quando recebem visitas.  

Satisfeita com a casa, a entrevistada considera que a vivência desta zona já não é o que era. 

“Às vezes passo e penso: o que é que era aqui? Porque já houve tantas lojas. Nesta rua 

havia tudo. Agora não há nada. Só pronto-a-vestir e sapatarias.” (Moradora actual caso 11)  
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5.11. CASO 12 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO 

Este fogo foi adquirido pela actual proprietária em Dezembro de 2014 e ainda não está a ser 

habitado. A sua análise incidirá apenas sobre as motivações da entrevistada em adquirir esta casa e 

a forma como pensa habitá-la. Começou por ser ocupado por um casal, em 1950, ficando 

desocupado até à passagem para propriedade horizontal e posterior venda ao anterior proprietário.  

A actual proprietária irá ser a única moradora do fogo. Tem 65 anos, é divorciada e médica. Reside 

ainda num apartamento em Carnaxide e foi por insistência de amigos, que moram entre Alvalade e a 

Avenida Guerra Junqueiro, que decidiu procurar uma casa nesta zona. Tanto a zona, pelo seu 

movimento e comércio, como a casa, pela sala grande e pelo terraço, lhe agradaram.  

“Quis um sítio onde daqui a uns anos, quando deixar de trabalhar e conduzir de vez, saia à 

rua e tenha um passeio com montras e cafés, como é aqui na zona. […] A casa tinha um 

espaço agradável, gostei do pátio mas o que mais me agradou foi a sala grande porque 

gosto de salas grandes.” (Proprietária caso 12) 

Ano de entrada 2014 (compra) 

Regime de Propriedade Proprietária 

Agregado familiar Senhora só 

Idade dos proprietários 65 anos 

Profissão dos proprietários Médica 

Tabela 29 – Síntese da caracterização do agregado doméstico do caso 12 

E.A. 

5.11.2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO 

ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Este fogo, definido em projecto para ser ocupado por um atelier, terá sido habitado desde sempre 

por um casal, que não terá feito qualquer alteração ao fogo. Após a saída deste, a Cruz Vermelha 

Portuguesa, enquanto proprietária do edifício, alterou a configuração espacial do fogo com 

alterações já anteriormente mencionadas no Capítulo 04. Após conversão do edifício em propriedade 

horizontal, o primeiro proprietário realizou também algumas alterações, que permanecem após 

venda à actual proprietária. A disposição original do fogo, enquanto espaço habitacional, baseia-se 

em relatos de moradores vizinhos.  
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Figura 56 – Alterações à configuração espacial do fogo do caso 12 

D.A. 

Disposição original Disposição do proprietário anterior Disposição da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

Elementos acrescentados Elementos eliminados 

Disposição actual 
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Sintetizando as primeiras alterações feitas, o corredor de circulação foi eliminado e a sala de estar 

ampliada, com ligação directa à cozinha e a um dos quartos do fogo. A este, foi associado um 

roupeiro e instalação sanitária. A original sala de refeições foi eliminada, integrando o espaço da 

cozinha que dispõe também de despensa. A marquise foi convertida num quarto, com instalação 

sanitária privativa, cuja configuração foi alterada. Estas alterações visavam a ocupação temporária 

do fogo por embaixadores, mas tal nunca terá sucedido. 

O primeiro proprietário
65

 do fogo realizou outras pequenas alterações ao fogo: pintura, substituição 

do pavimento da sala por parqué, revestimento de algumas zonas da casa com alumínio, 

substituição das caixilharias e colocação de tecto falso na sala. Criou também um terraço, ocupando 

parte do sótão e cobertura, e estendeu a área da sala, com uma zona de acesso ao terraço e 

possivelmente de bengaleiro. A actual proprietária apenas pintou os compartimentos, substituiu o 

pavimento da sala, colocando outro soalho, e a caixilharia do vão do quarto da retaguarda e colocou 

estores em todos os vãos.  

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 

 

  

                                                           
65

 Agregado: senhor só; profissão: designer. A designação de cada compartimento foi referida por um morador vizinho que 

tinha conhecimento da casa. 

Disposição original Disposição do proprietário anterior Disposição da Cruz Vermelha 

Portuguesa 
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Figura 57 – Distribuição funcional do fogo do caso 12 

D.A. 

Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Original  

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall 4,23 4,10 

Espaços de circulação 2 Corredor; Hall 17,05 16,55 

Espaços sociais 2 Escritório; Sala de Jantar 17,17 16,67 

Espaços privados 1 Quarto casal 26,34 25,57 

Espaços de serviços 4 
Cozinha/Marquise; I.S.; 

Despensa; Arrumos 
38,24 37,16 

Total 10 103,03 100 

 

  

Disposição do proprietário anterior 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Natureza dos Espaços 

Distribuição Funcional Actual 

Nº 

compartimentos 

Nome  

compartimentos 
Área [m

2
] 

Relação com a 

área do fogo [%] 

Espaços de recepção 1 Hall/Bengaleiro 8,61 7,88 

Espaços sociais 1 Sala de Estar/Jantar 45,27 41,42 

Espaços privados 4 
Quarto proprietária; I.S.; 

Atelier/Vestiário; I.S. 
30,39 27,81 

Espaços de serviços 2 
Cozinha/Refeições; 

Despensa 
25,02 22,90 

Total 8 109,29 100 

Tabela 30 – Evolução dos sectores funcionais: compartimentos existentes, áreas e relação com área do fogo
66

 

E.A. 

Relativamente à evolução funcional do fogo, observa-se que esta acompanha as alterações 

espaciais, uma vez que as maiores diferenças se verificam, essencialmente, entre a ocupação do 

fogo pelos primeiros moradores e pela Cruz Vermelha Portuguesa.  

Por se localizar na cobertura do edifício, distancia-se pela forma como foi ocupado originalmente, 

pelo facto de ter menos compartimentos. Ainda assim, verifica-se a organização em torno dos 

espaços de circulação, corredor e hall, e adaptada à dimensão do agregado doméstico. As 

alterações posteriores originaram uma circulação mais fluida, com os espaços ligados entre si, a 

partir da eliminação do corredor de circulação.  

Actualmente, e apesar do fogo não estar ainda habitado, a proprietária não pensa ocupá-lo de forma 

muito diversa do proprietário anterior. Como espaços de recepção, mantém-se o hall de entrada e o 

bengaleiro e que dará acesso ao espaço exterior. A sala constitui o único espaço social da casa, 

onde a entrevistada idealiza a sala de estar mas também de refeições para as visitas. A partir desta 

sala, acede-se ao terraço e ao quarto que será o da entrevistada, com roupeiro e instalação sanitária. 

Apesar de ser o mais pequeno, considerou que não faria sentido escolher o quarto de trás e ter de 

atravessar a cozinha para o aceder. Esse quarto será um atelier para trabalhos manuais e onde 

guardará também alguma roupa. No espaço da cozinha irá ter também uma zona de refeições.  

Apesar de ainda não habitar a casa e a zona, considera-a central e bem fornecida de comércio e 

equipamentos.  

“Onde moro a zona é simpática, tem tudo. Aqui ainda não posso dizer mas parece-me que 

também há aqui muita coisa.” (Proprietária caso 12) 

  

                                                           
66

 Os espaços exteriores não foram considerados para o cálculo das áreas para se poderem comparar todos os fogos.  
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A presente dissertação tem como objectivo caracterizar a evolução do espaço habitacional em 

edifícios construídos na década de 40 do século XX, sob o domínio do Estado Novo, até à 

actualidade. Com este objectivo, seleccionou-se um edifício pertencente ao conjunto urbano do 

Areeiro e Praça de Londres, constituído como caso de estudo. Pretendia ainda perceber-se de que 

modo a arquitectura habitacional deste conjunto reflecte a ideologia política e social do regime. 

Para o efeito, caracterizou-se o processo urbanístico e arquitectónico da zona em estudo e as 

opções arquitectónicas de um conjunto de edifícios seleccionado. Posteriormente procedeu-se à 

análise das acções de manutenção e reabilitação das habitações de um edifício, levadas a cabo 

pelos moradores e proprietários. Assim, as considerações finais incidirão sobre as diferentes escalas 

de análise: o conjunto urbano, o quarteirão seleccionado, o edifício e o fogo habitacional. 

NOTAS CONCLUSIVAS SOBRE O CONJUNTO URBANO E QUARTEIRÃO 

A análise do processo de urbanização da zona do Areeiro e Praça de Londres permitiu compreender 

a posição centralizada que ocupou no plano de expansão da cidade de Lisboa de 1938-1948. A 

proximidade de equipamentos como o Instituto Superior Técnico ou do marco urbanístico da 

Alameda D. Afonso Henriques motivou a urbanização desta zona para as classes médias altas e 

altas do regime. Este conjunto urbano caracteriza-se pela hierarquização viária e introdução de 

quarteirões de grandes dimensões, confinados às principais avenidas, com uma configuração 

flexível e ajustada às condições topográficas, articulada com praças e com os seus interiores 

públicos. As praças foram desenhadas como espaços de representação da operação urbana do 

regime.  

Relativamente ao quarteirão delimitado pelas Avenidas Guerra Junqueiro, Manuel da Maia e Alameda 

D. Afonso Henriques, o desenho dos seus edifícios assenta num conjunto de princípios que lhe 

confere, de um modo geral, unidade e homogeneidade, constituindo um exemplo dos princípios do 

modelo do “Português Suave” em edifícios habitacionais. Na imagem exterior, verificou-se a 

existência de exemplos mais próximos do modelo, com uma composição mais elaborada e 

“apalaçada”, e outros mais afastados, de linguagem mais horizontal e moderna sem que tenha 

implicações no interior do fogo. Os modelos mais exemplificativos, com andar nobre com vãos de 

sacada e varandas, andar ático e o plano central saliente, localizam-se na Alameda D. Afonso 

Henriques e Praça de Londres, podendo afirmar-se existir uma hierarquização entre as diferentes 

avenidas e locais do quarteirão. As fachadas posteriores caracterizam-se por uma linguagem 

simétrica mais simples, com maior área de envidraçados. 

No interior das habitações foi possível concluir que a sua concepção reflecte a configuração e 

localização do edifício no quarteirão. Quanto mais rectangular é a configuração do edifício, mais 

moderna e racional é a concepção do espaço interior, com a organização em zona social, com a 

sala de jantar agregada aos restantes espaços sociais, zona privada e zona de serviços e menos 

área desperdiçada em circulações e recepção. Esta característica observa-se também nos edifícios 
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de gaveto e é consequência da menor profundidade dos lotes localizados junto aos gavetos. Nos 

edifícios com volume tardoz saliente, mesmo nos menos pronunciados, há uma separação do sector 

social com a sala de jantar para a fachada tardoz e os restantes espaços sociais para a fachada 

principal e maiores áreas de circulação e recepção, numa opção mais tradicional.  

Demograficamente, este quarteirão regista dinâmicas de rejuvenescimento superiores aos da 

freguesia (São João de Deus) e ao município de Lisboa. Deve ainda referir-se a tendência para a 

presença de famílias mais numerosas, que é visível na história do edifício com o número elevado de 

famílias com três ou mais membros.  

O carácter relativamente central desta zona justificará os espaços comerciais e serviços que ocupam 

quase todos os pisos térreos dos edifícios habitacionais, e em particular da Avenida Guerra 

Junqueiro, e ainda de alguns fogos habitacionais. Contudo, a partir do relato de alguns moradores, 

pode apontar-se para uma ocupação, maioritariamente parcial e provisória e para uma retoma da 

função habitacional, à excepção do piso térreo. Ainda assim, não é possível afirmá-lo com certeza a 

partir da amostra de apenas um edifício.  

NOTAS CONCLUSIVAS SOBRE O EDIFÍCIO  

Os dois períodos da história do edifício em estudo, o até e o após a passagem para regime de 

propriedade horizontal em 2002, assumem-se indissociáveis um do outro na medida em que alguns 

moradores transitam de um período como moradores para o outro como proprietários. Ainda assim, 

a passagem do edifício para regime de propriedade horizontal associa-se aos seguintes aspectos: 

ocupação dos fogos pelos próprios proprietários, reabilitação dos mesmos e renovação da faixa 

etária dos moradores. 

Relativamente ao estrato social dos moradores, a venda individual das fracções não foi crucial na 

sua evolução. Observa-se nos primeiros agregados domésticos uma classe média alta, 

maioritariamente com as senhoras a viver como “donas de casas”, assegurando os seus maridos o 

papel de “chefe de família”, que eram maioritariamente empresários. Apesar de actualmente os 

agregados já não ocuparem o mesmo estatuto de elite do passado, parece haver uma continuidade 

social mas centrada numa nova classe social caracterizada pelo nível de formação superior. 

Relativamente à estrutura das famílias, pode falar-se num processo de renovação geracional em 

torno da família, com núcleos familiares caracterizados pelo número de filhos acima da média actual, 

tal como nos primeiros agregados, e pela importância da proximidade à família como critério de 

selecção da casa.  

NOTAS CONCLUSIVAS SOBRE O FOGO 

Os factores preponderantes que introduzem a diferença na morfologia dos fogos e no uso dos 

espaços são: o regime de propriedade (novos arrendatários, novos proprietários, arrendatários de 

origem e actualmente proprietários), a época de ocupação do fogo e o tempo de residência no 
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mesmo; o tipo de agregado doméstico e a fase do ciclo da vida familiar em que entrou e a actual; a 

geração; ocupação profissional e a “cultura de vida privada”, condicionada pela geração e por 

outros aspectos que fazem com que pessoas da mesma geração tenham estilos de vida diferentes. 

Assim, dentro do conjunto das morfologias actuais, é possível identificar quatro tipos de 

configuração e uso do espaço habitacional. 

Figura 58 – Caracterização espacial, funcional e dos agregados domésticos dos fogos 01, 02 e 10 

E.A. 

Estes três casos apresentam os seguintes aspectos em comum: regime de propriedade, são 

moradores relativamente recentes e na estrutura familiar (composição do agregado, geração, ciclo 

de vida e estrato social/profissões). 

Os casos 1 e 2 caracterizam-se por uma transformação morfológica acentuada, com manutenção da 

zona privada, repartição da zona social entre a fachada e as traseiras e eliminação dos espaços de 

circulação. Caracterizam-se por uma circulação mais aberta e pela permeabilidade visual e física 

entre os espaços sociais com o encerramento das circulações que garantiam o não atravessamento 

desta área no acesso aos serviços. Há uma alteração profunda da estrutura funcional da casa, com 

Caso 02 Caso 01 Caso 10 

Ano de ocupação: 2006 

Proprietários 

Casal com 3 filhos 

42 anos 

Engenheiro Civil e Economista 

Ano de ocupação: 2003 

Proprietário 

Casal com 3 filhos 

42 e 43 anos 

Arquitectos 

Ano de ocupação: 2012 

Proprietários 

Casal com 3 filhos 

44 e 37 anos 

Escritor e Ilustradora 

Espaços sociais 31,6% 

Espaços privados 29,9% 

Espaços serviços 25,4% 

Espaços recepção 6,9% 

Espaços circulação 6,3% 

 

Espaços sociais 38,9% 

Espaços privados 30,1% 

Espaços serviços 19,2% 

Espaços recepção 6,6% 

Espaços circulação 5,3% 

 

Espaços privados 40,4% 

Espaços sociais 39,1% 

Espaços serviços 9,3% 

Espaços recepção 6,5% 

Espaços circulação 4,6% 

 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Caso 07 Caso 08 Caso 05 Caso 03 

Ano de ocupação:1968 

Proprietária 

Senhora só (por viuvez e saída 

dos filhos) 

84 anos 

Reformada 

Ano de ocupação: 1950 

Proprietário 

Senhor só (por divórcio e saída 

dos familiares) 

69 anos 

Reformado 

Ano de ocupação: 2004 

Proprietário 

Senhor só (por viuvez) 

86 anos 

Gestor 

Ano de ocupação: 1950 

Proprietária 

Senhora só (por viuvez e saída 

dos filhos) 

94 anos 

“Dona de casa” 

Espaços sociais 41,1% 

Espaços serviços 22,2% 

Espaços privados 18,0% 

Espaços circulação 12,1% 

Espaços recepção 6,7% 

 

Espaços sociais 41,1% 

Espaços serviços 21,4% 

Espaços privados 18,7% 

Espaços circulação 12,1% 

Espaços recepção 6,7% 

 

Espaços sociais 44,2% 

Espaços privados 21,4% 

Espaços serviços 19,9% 

Espaços circulação 8,1% 

Espaços recepção 6,4% 

 

Espaços sociais 49,3% 

Espaços serviços 20,5% 

Espaços privados 12,2% 

Espaços circulação 11,6% 

Espaços recepção 6,4% 

 

o desaparecimento da distinção e secundarização das traseiras em detrimento da fachada principal, 

potenciado pela existência de um espaço exterior. O que as distingue é essencialmente a 

funcionalidade e a vivência mais quotidiana de uma e de recepção de visitas de outra. Os dois casos 

distinguem-se pela zona de serviços, com o caso 01 a manter a estrutura tradicional para uma 

empregada interna e o caso 02 a convertê-la em espaços comuns.  

O caso 10 caracteriza-se pela distinção clara entre os espaços privados, concentrados na fachada 

principal, os espaços sociais concentrados nas traseiras e associados aos serviços, que além dos 

arrumos, consistem apenas na cozinha e de dimensão mais reduzida. Há a introdução de novos 

espaços sociais, associados a novas funções, centradas na vivência quotidiana familiar e nas 

actividades de trabalho e culturais. Este caracteriza-se, à semelhança dos anteriores, pela circulação 

aberta e relação directa e visual entre os espaços sociais. Este caso pode ser considerado como 

uma evolução dos anteriores pela clarificação e autonomização dos sectores funcionais: 

alargamento e disposição de toda a área social nas traseiras do edifício, com a eliminação efectiva 

das circulações e disposição de toda a área privada na fachada principal.  

 

Figura 59 – Caracterização espacial, funcional e dos agregados domésticos dos fogos 05, 08, 03 e 07 

E.A. 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Caso 09 Caso 06 

Ano de ocupação: 2011 

Arrendatária 

Casal com 3 filhos 

35 e 61 anos 

Técnica de Fisioterapia e  

Gestor 

Ano de ocupação: 2003 

Proprietária 

Senhora só com 3 filhos 

49 anos 

Diplomata 

Espaços privados 42,5% 

Espaços sociais 24,3% 

Espaços serviços 14,8% 

Espaços circulação 11,9% 

Espaços recepção 6,6% 

 

Espaços privados 42,2% 

Espaços sociais 25,4% 

Espaços serviços 16,1% 

Espaços circulação 9,5% 

Espaços recepção 6,9% 

 

Estes quatro casos apresentam os seguintes aspectos em comum: regime de propriedade, são 

moradores que ocupam os fogos desde os anos 50/60, excepto o caso 03 e a estrutura familiar: 

composição do agregado, geração, ciclo de vida e estrato social/profissões.  

Nos casos 05 e 08 há uma manutenção da morfologia original com a utilização distinta de alguns 

espaços de acordo com a dimensão do agregado e o tipo de vida relativamente isolado, sendo na 

“salinha” que passam a maior parte do tempo. Caracterizam-se ainda pela ocupação de parte da 

área de serviço pela área social (costura – escritório). 

Nos casos 03 e 07 há uma transformação na configuração do espaço centrada na zona social que 

passa a ocupar toda a zona da fachada principal, embora se mantenha a original sala de jantar, 

ainda que convertida no caso 03. Embora de formas diferentes, tanto nestes casos como nos dois 

anteriores, a área social divide-se em função da fase de vida do agregado, com os espaços de estar 

individualizado e de recepção de visitas, sempre na fachada principal. A semelhança destes casos 

observa-se igualmente pelo agregado doméstico, ambos os moradores são viúvos e são os mais 

idosos. Estes casos podem ser apontados como uma evolução dos dois casos anteriores, com o 

alargamento da zona social a toda a fachada principal.  

 

Figura 60 – Caracterização espacial, funcional e dos agregados domésticos dos fogos 06 e 09  

E.A. 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 
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Estes dois casos apresentam como pontos em comum o facto de serem moradores relativamente 

recentes e a estrutura familiar: dimensão do agregado doméstico, gerações no mesmo ciclo de vida 

e estrato social/profissões.  

Os casos 06 e 09 mantêm, em parte, a morfologia original, com alteração exclusiva da zona de 

serviços para a criação de mais espaços privados (quartos). Esta conversão altera a lógica original 

com a área privada em duas zonas, na fachada principal e nas traseiras. Do ponto de vista da 

configuração do espaço, as alterações não são muitas, mas sim do ponto de vista funcional. No 

caso 09, a proprietária viveu toda a sua vida com os pais num fogo do mesmo edifício e isso justifica 

as poucas alterações. No caso 06, os moradores são arrendatários e observa-se a segregação do 

quarto de casal e a diversificação de uso de um espaço privado com a introdução de um “ginásio”.  

 

Figura 61 – Caracterização espacial, funcional e dos agregados domésticos dos fogos 11 e 12 

E.A. 

Os fogos dos casos 11 e 12 são distintos pela sua localização e consequente configuração: 

desenvolvem-se nas traseiras e com menor área. O primeiro é habitado pela porteira e houve uma 

melhoria recente na sua habitação, ainda que não motivada pela mesma. No caso 12 foi eliminado o 

espaço de circulação, originando uma circulação mais aberta e uma maior relação entre os espaços. 

Caso 12 Caso 11 

Ano de ocupação: 1978 

Porteira 

Casal com 1 neta 

64 e 67 anos 

 

Ano de compra: 2014 

Proprietária 

Senhora só  

65 anos 

Médica 

Espaços serviços 33,8% 

Espaços sociais 31,0% 

Espaços privados 20,1% 

Espaços circulação 11,0% 

Espaços recepção 4,1% 

 

Espaços sociais 41,4% 

Espaços privados 27,8% 

Espaços serviços 22,9% 

Espaços recepção 7,9% 

Espaços circulação 0% 

 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de recepção Espaços sociais 

Espaços exteriores 
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Houve ainda a exploração da localização do fogo, com a criação de um espaço exterior, ainda que 

nenhuma destas alterações tenha sido feita pela proprietária actual. 

De um modo geral, há uma diminuição da zona de serviços em todos os fogos com a sua ocupação 

com compartimentos destinos à área social, com maior expressão nos casos 01, 02 e 10, e área 

privada, nos casos 06 e 09. São os moradores que ocupam o fogo há mais tempo que detém as 

maiores áreas na zona de serviço, ainda que, transversalmente, houvesse uma reconversão da 

original copa em espaço apenas de distribuição e circulação. Em todos os fogos, a porta e escada 

de serviço são utilizadas apenas para despejar o lixo e em caso de estacionamento no interior do 

quarteirão. Na zona social, há a manutenção de pelo menos um compartimento social para a 

fachada principal, excepto no caso 10, e a manutenção do espaço da original sala de jantar como 

espaço social, mantendo a função em alguns casos, essencialmente nos que mantém a estrutura 

inicial do fogo. Deve referir-se ainda a maior segregação da zona privada nestes fogos.  

As transformações mais radicais, quer à alteração à configuração espacial do fogo quer à 

distribuição funcional, foram realizadas pelos novos proprietários quando comparadas com os 

moradores mais antigos, mostrando estilos de vida privada distintas. As habitações dos moradores 

mais antigos demonstram a importância dada à fachada principal pela geração mais velha, como 

representante do seu estatuto social. Em contraste, nas habitações dos novos moradores o espaço 

social desenvolve-se essencialmente na fachada posterior, demonstrando a perda do valor 

representativo da fachada principal.  

As entrevistas realizadas juntos dos moradores do edifício permitiram concluir que a casa foi 

preponderante para a escolha destes fogos, mas a zona também. A importância da proximidade de 

familiares e a proximidade espacial em relação à zona de residência anterior são também factores 

bastante evidentes. O movimento e a oferta comercial desta zona são os principais aspectos que 

mais a favorecem, apesar de ser consensual a todos os moradores entrevistados que tem vindo a 

evoluir negativamente. A falta do comércio tradicional “de bairro”, de espaços de restauração de 

qualidade e das relações de confiança entre comerciantes e moradores são os aspectos mais 

referidos. De uma forma geral, os moradores mostraram gosto também pelos edifícios, 

reconhecendo a unidade do conjunto. O interior do quarteirão é actualmente um espaço pouco 

utilizado, tendo sido identificado anteriormente como um espaço de recreio utilizado pelas crianças 

que habitavam os edifícios envolventes, onde se estabeleciam fortes relações de amizade.  

Actualmente, esta zona é definida pelos moradores como central, acessível, segura, “solarenga”, 

agradável, com qualidade de vida e calma, por comparação com outras zonas da cidade, e é pouco 

identificada como sendo o bairro do Areeiro ou outra designação à escala do conjunto. Os 

moradores entrevistados referem que moram na Avenida Guerra Junqueiro, referenciando também a 

Praça de Londres ou até mesmo a pastelaria Mexicana. A Alameda, a Avenida Guerra Junqueiro, a 

Praça de Londres, a Avenida de Roma ou João XXI são zonas individualizadas e com características 

próprias.  
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DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A realização deste trabalho de investigação foi acompanhada de algumas questões que, pela 

delimitação temporal e de objectivos, não foram passíveis de ser investigadas. Considerando-o 

como um ponto de partida para um estudo mais aprofundado, referem-se alguns temas.  

Do ponto de vista da compreensão histórica e arquitectónica do conjunto urbano analisado e tendo 

como objectivo a análise das relações entre o regime político e a produção arquitectónica da época, 

uma análise mais clara e detalhada do desenvolvimento desta arquitectura, no que respeita às suas 

influências, limitações e imposições. Revela-se igualmente pertinente uma comparação com a 

realidade de outros países europeus, como Espanha ou Itália. Do mesmo modo, uma análise 

comparativa entre os regimes ditatoriais que imperavam e a produção arquitectónica.  

No campo da análise arquitectónica e tipológica dos edifícios do quarteirão seleccionado, uma 

análise mais profunda à construção dos mesmos e à forma como esta se relaciona com a 

configuração espacial dos fogos. Ainda, uma análise abrangente a um maior número de edifícios, 

procurando identificar lógicas de tipologias e linguagens arquitectónicas, tendo em conta a 

localização, os autores e as épocas de construção.  

No trabalho de levantamento da configuração espacial e distribuição funcional actual dos fogos de 

edifícios residenciais, o trabalho realizado constitui um princípio para o que poderá ser um trabalho 

mais alargado nesse âmbito. À semelhança da análise realizada para o edifício seleccionado, um 

“rabo-de-bacalhau”, sugere-se a extensão a outros edifícios do mesmo quarteirão, de configurações 

semelhantes ou distintas, e do conjunto urbano. Estabelecer conclusões mais fundamentadas sobre 

a evolução dos edifícios desta zona e o modo como se relacionam com as suas configurações 

originais. 

Da mesma forma, a análise pode ser extensível também a outras zonas, a edifícios tipologicamente 

semelhantes ou distintos, para um estudo comparado entre diversas áreas da cidade.  
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01. EDIFÍCIO LOTE 72/1 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Veloso Reis Camelo 

CONSTRUTOR CIVIL 

António Ventura Rego 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Novembro 1943 – Julho 1946 

Construção: Setembro 1944 – Julho 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 656,47m
2

 

Edifício: 566,18m
2

; logradouro: 90,29m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de gaveto e edifício em V  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: cave, rés-do-chão e seis andares 

 

DESENHOS 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9280 – Processo: 20722/DAG/PG/1944 Folhas 169, 170 e 174 

VISTA AÉREA Google Earth 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DA CAVE PLANTA DO 1º ANDAR 

ALÇADOS PRINCIPAIS CORTE 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

FACHADA PRINCIPAL ALAMEDA  

D. AFONSO HENRIQUES  

 

PORTAL DA ENTRADA 

PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Espaços de circulação 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços privados 

Espaços de serviço 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA  FACHADA PRINCIPAL AV.  

GUERRA JUNQUEIRO  
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02. EDIFÍCIO LOTE 3 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Lucínio Cruz 

CONSTRUTOR CIVIL 

Manuel Joaquim Martins 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Fevereiro 1943 – Abril 1946 

Construção: Março 1945 – Maio 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 539,87 m
2

 

Edifício: 356,28m
2

; logradouro: 183,59m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO:
 

 

Lote de correnteza e edifício em T (pouco pronunciado)  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: rés-do-chão e seis andares 

 

DESENHOS 

 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 3088 – Processo: 15682/DAG/PG/1946 Folhas 2, 3 e 5 

VISTA AÉREA Google Earth 

PLANTA DA PASSAGEM DE SERVIÇO PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR 

ALÇADO PRINCIPAL  ALÇADO POSTERIOR CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

Espaços de recepção 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Espaços de circulação 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços privados 

Espaços de serviço 

Espaços exteriores 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL 

1º ANDAR PASSAGEM DE SERVIÇO 

FACHADA PRINCIPAL 

ÁTRIO DE ENTRADA 
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03. EDIFÍCIO LOTE 5 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

António José Pedroso 

CONSTRUTOR CIVIL 

José dos Santos Miguel 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: 1944 - Dezembro 1945 

Construção: Novembro 1944 – Dezembro 1945 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 872,67 m
2

 

Edifício: 471,57m
2

; logradouro: 401,10m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Seis: rés-do-chão e cinco andares 

 

DESENHOS 

 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 1326 – Processo: 37298/DSC/PG/1944 Folhas 67, 53, 68 e 69 

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR 

ALÇADO POSTERIOR 

Processo: 34744/DSC/PG/1945 Folhas 2 

CORTE ALÇADO PRINCIPAL 
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FOTOGRAFIAS 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR 

FACHADA PRINCIPAL 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços de serviço 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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04. EDIFÍCIO LOTE 7 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Pedro M. Appleton 

CONSTRUTOR CIVIL 

António Alves 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: sem informação 

Construção: Setembro 1948 – Fevereiro 1950 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 1071,64 m
2

 

Edifício: 532,80m
2

; logradouro: 538,84m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO:
 

 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: rés-do-chão, cinco andares e cobertura 

 

DESENHOS 

 

 

  

VISTA AÉREA Google Earth 

Desenhos fornecidos pelos moradores  

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DO 6ºANDAR (COBERTURA) 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE ALÇADO PRINCIPAL 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

Espaços privados 

Espaços de recepção 

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR

 

6ºANDAR (COBERTURA) 

ÁTRIO DE ENTRADA  

Habitação da Porteira 

Espaços de circulação 

Espaços exteriores 
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05. EDIFÍCIO LOTE 9 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Jacinto dos Reis Bethencourt 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Maio 1946 - 1947 

Construção: Julho 1946 – Outubro 1947 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 996,71 m
2

 

Edifício: 468,58m
2

; logradouro: 528,13m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 12782 – Processo: 19932/DSC/PG/1946 Folhas 11, 12, 13, 17, 18 e 21 

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

CORTE ALÇADO POSTERIOR  
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FOTOGRAFIAS 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

  

Espaços privados 

Espaços de recepção 

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR CAVE 

Espaços de circulação 

Espaços exteriores 
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06. EDIFÍCIO LOTE 11 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Raul Francisco Tojal 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Setembro 1946 - 1948 

Construção: Novembro 1946 – Agosto 1948 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 1023,33 m
2

 

Edifício: 497,39m
2

; logradouro: 525,94m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO:
 

 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 579 – Processo: 37086/DAG/PG/1948 Folhas 2, 3, 4 e 8 

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

  

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR CAVE 

ÁTRIO DE ENTRADA  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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07. EDIFÍCIO LOTE 13 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Jacinto dos Reis Bethencourt 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Julho 1945 – Setembro 1946 

Construção: Setembro 1945 – Outubro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 830,71 m
2

 

Edifício: 380,88m
2

; logradouro: 449,83m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

 

 

  

Processo: 38226/DAG/PG/1946 Folhas 16, 17 e 19  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9966 – Processo: 24616/DAG/PG/1945 Folhas 130 e 131  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  



30 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

  

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR CAVE 

ÁTRIO DE ENTRADA  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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08. EDIFÍCIO LOTE 15 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Fernando Silva 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Junho 1945 – Outubro 1946 

Construção: Setembro 1945 – Novembro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 840,29 m
2

 

Edifício: 359,16m
2

; logradouro: 481,13m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 4217 – Processo: 25346/DSC/PG/1945 Folhas 10, 11, 14, 16, 17 e 70  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

CORTE  ALÇADO POSTERIOR 
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FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

  

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR CAVE 

ÁTRIO DE ENTRADA  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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09. EDIFÍCIO LOTE 17 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Agosto 1945 – Janeiro 1948 

Construção: Outubro 1945 – Dezembro 1947 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 705,57 m
2

 

Edifício: 374,62m
2

; logradouro: 330,95m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 6455 – Processo: 28974/DSC/PG/1945 Folhas 13, 14, 15 e 17  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  



34 

FOTOGRAFIAS 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

  

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

RÉS-DO-CHÃO 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

1º ANDAR 

CAVE 

CAVE 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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10. EDIFÍCIO LOTE 19 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Alberto José Pessoa 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Agosto 1945 – Janeiro 1947 

Construção: Setembro 1945 – Janeiro 1947 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 543,92 m
2

 

Edifício: 352,90m
2

; logradouro: 191,02m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado  

NÚMERO DE PISOS: 

Seis: rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

VISTA AÉREA Google Earth 

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 3091 – Processo: 29424/1945 Folhas 7, 10 e 11  

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

  

Espaços de serviço 

FACHADA POSTERIOR 

Fotografias da Autora 

FACHADA PRINCIPAL PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

RÉS-DO-CHÃO 

Esquemas da Autora 

1º ANDAR 

Espaços sociais 

Habitação da Porteira 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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11. EDIFÍCIO LOTE 21 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Jacinto dos Reis Bethencourt 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Junho 1945 – Setembro 1946 

Construção: 1945 - 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 409,62 m
2

 

Edifício: 309,51m
2

; logradouro: 100,11m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício rectangular  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9749 – Processo: 24500/DAG/PG/1945 Folhas 55, 57, 62, 64, 159 e 160 

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  

PLANTA DA CAVE 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

ÁTRIO DE ENTRADA  

CAVE 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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12. EDIFÍCIO LOTE 23/58 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Maio 1945 – Dezembro 1946 

Construção: Agosto 1945 – Outubro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 853,13 m
2

 

Edifício: 711,98m
2

; logradouro: 141,15m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de gaveto e edifício em V 

NÚMERO DE PISOS: 

Nove: cave, rés-do-chão e sete andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9679 – Processo: 46662/DSC/PG/1946 Folhas 2, 3, 7 e 8  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADOS PRINCIPAIS 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 2ºANDAR 

CORTE  

PLANTA DA CAVE 

ALÇADOS PRINCIPAIS 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

  

FACHADA PRINCIPAL AV. MANUEL DA MAIA 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 2º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR 

FACHADA PRINCIPAL PRAÇA 

DE LONDRES 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

FACHADA PRINCIPAL AV. GUERRA JUNQUEIRO 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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13. EDIFÍCIO LOTE 56 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Alberto José Pessoa 

CONSTRUTOR CIVIL 

Casimiro Antunes Paulo 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Julho 1945 – Outubro 1946 

Construção: Outubro 1945 – Setembro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 414,29 m
2

 

Edifício: 282,11m
2

; logradouro: 132,18m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício rectangular  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 5517 – Processo: 24421/DSC/PG/1945 Folhas 7, 11 e 12  

Processo: 41754/DSC/PG/1946 Folhas 4  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  

PLANTA DA CAVE PLANTA DO 1ºANDAR 



42 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACHADA POSTERIOR 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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14. EDIFÍCIO LOTE 54  

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Jacinto dos Reis Bethencourt 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Julho 1945 – Setembro 1946 

Construção: Setembro 1945 – Novembro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 533,07 m
2

 

Edifício: 356,35m
2

; logradouro: 176,72m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado 

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9748 – Processo: 25290/DAG/PG/1945 Folha 15 

Processo: 38554/1945 Folhas 2, 3, 4, 5, 6 e 25  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  

PLANTA DA SUBCAVE PLANTA DO 1ºANDAR 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

  

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

 

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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15. EDIFÍCIO LOTE 52  

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Francisco Ventura Rego 

CONSTRUTOR CIVIL 

António Ventura Rego 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Junho 1945 – Dezembro 1946 

Construção: Setembro 1945 – Novembro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 660,44 m
2

 

Edifício: 360,98m
2

; logradouro: 299,46m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado 

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 4010 – Processo: 26266/1945 Folhas 4, 5, 12, 13, 19 e 52  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  

PLANTA DA SUBCAVE PLANTA DO 1ºANDAR 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL  

JUNQUEIRO  

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR 

 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL ÁTRIO DE ENTRADA  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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16. EDIFÍCIO LOTE 50 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Paulo Dias 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Agosto 1945 – Março 1947 

Construção: Outubro 1945 – Fevereiro 1947 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 778,02 m
2

 

Edifício: 377,26m
2

; logradouro: 400,76m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado 

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 5921 – Processo: 12628/DSC/PG/1947 Folhas 3, 4 e 8 

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 

ALÇADO POSTERIOR  

PLANTA DA SUBCAVE PLANTA DO 1ºANDAR 

CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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17. EDIFÍCIO LOTE 48 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Raul Francisco Tojal 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Outubro 1945 – Fevereiro 1947 

Construção: Novembro 1945 – Dezembro 1946 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 900,23 m
2

 

Edifício: 355,63m
2

; logradouro: 544,60m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado 

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

VISTA AÉREA Google Earth 

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9916 – Processo: 33924/1945 Folhas 10, 24A e 62 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 

ALÇADO POSTERIOR  

PLANTA DA SUBCAVE PLANTA DO 1ºANDAR 

CORTE  



50 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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18. EDIFÍCIO LOTE 46 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Lucínio Cruz 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Janeiro 1948 – Março 1949 

Construção: Março 1948 – Fevereiro 1949 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 719,48 m
2

 

Edifício: 392,41m
2

; logradouro: 327,07m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Nove: sub/subcave, subcave, cave, rés-do-chão e cinco    

          andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 9974 – Processo: 966/DAG/PG/1948 Folhas 14, 15, 16, 17 e 18  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA SUBCAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  



52 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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19. EDIFÍCIO LOTE 44 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 

Jacinto dos Reis Bethencourt 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Abril 1943 – 1944 

Construção: Agosto 1943 – Janeiro 1945 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 899,59 m
2

 

Edifício: 463,25m
2

; logradouro: 436,34m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

  

Processo: 45722/DAG/PG/1943 Folha 2  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 4172 – Processo: 22178/DAG/PG/1943 Folhas 39, 41, 42, 46, 47 e 48  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA SUBCAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  



54 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

FACHADA POSTERIOR 

 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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20. EDIFÍCIO LOTE 42 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Março 1945 – Abril 1948 

Construção: Novembro 1946 – Setembro 1948 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 884,58 m
2

 

Edifício: 422,57m
2

; logradouro: 462,01m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Nove: subcave, cave, rés-do-chão e seis andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 596 – Processo: 10946/DAG/PG/1946 Folhas 95, 149 e 150  

Processo: 41226/DAG/PG/1946 Folhas 53 e 121  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA SUBCAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 
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21. EDIFÍCIO LOTE 40 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Fevereiro 1946 – Agosto 1948 

Construção: Novembro 1946 – Junho 1948 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 678,85 m
2

 

Edifício: 356,62m
2

; logradouro: 322,23m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 595 – Processo: 25412/ 1946 Folhas 8, 10, 13, 14 e 15  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA SUBCAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços sociais 

FACHADA PRINCIPAL 

 

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

1ºANDAR RÉS-DO-CHÃO 

Espaços de circulação 

Habitação da Porteira 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Habitação da Porteira 
SUBCAVE 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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22. EDIFÍCIO LOTE 38/82 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Julho 1946 – Agosto 1948 

Construção: Novembro 1946 – Junho 1948 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 662,58 m
2

 

Edifício: 475,71m
2

; logradouro: 186,87m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de gaveto e edifício em L  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 508 – Processo: 30018/DAG/PG/1946 Folhas 9, 10, 28 e 29  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

FACHADAS PRINCIPAIS 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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23. EDIFÍCIO LOTE 80 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Paulo Dias 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Junho 1943 – 1945 

Construção: Janeiro 1944 – Março 1945 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 841,35 m
2

 

Edifício: 422,09m
2

; logradouro: 419,26m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Sete: cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 6273 – Processo: 44742/DSC/PG/1943 Folhas 2, 3, 4, 6, 39 e 43  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR  PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACHADA PRINCIPAL  

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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24. EDIFÍCIO LOTE 78 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Sem informação 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Março 1945 – Maio 1947 

Construção: Maio 1945 – Março 1947 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 888,71 m
2

 

Edifício: 417,96m
2

; logradouro: 470,21m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: cave, rés-do-chão e seis andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 7433 – Processo: 11872/DAG/PG/1945 Folhas 13, 22, 59, 60, 105 e 106  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 2ºANDAR  PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

  

FACHADA PRINCIPAL  

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 2º ANDAR 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

FACHADA POSTERIOR 

JUNQUEIRO  

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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25. EDIFÍCIO LOTE 76 

ARQUITECTOS RESPONSÁVEIS 

Jorge R. Gonçalves e Carlos Dias 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Maio 1942 – 1943 

Construção: Outubro 1942 – Outubro 1943 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 814,08 m
2

 

Edifício: 427,21m
2

; logradouro: 386,87m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: subcave, cave, rés-do-chão e cinco andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 8609 – Processo: 36156/DAG/PG/1942 Folhas 9, 10, 13, 15, 16 e 33  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DA CAVE PLANTA DO 1ºANDAR  PLANTA DA SUBCAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

  

FACHADA PRINCIPAL  

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

SUBCAVE CAVE 1º ANDAR 

Espaços sociais 

Espaços de serviço 

Esquemas da Autora 

ÁTRIO DE ENTRADA 

JUNQUEIRO  

FACHADA POSTERIOR 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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26. EDIFÍCIO LOTE 74 

ARQUITECTO RESPONSÁVEL 

Lucínio Cruz 

CONSTRUTOR CIVIL 

Sem informação 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 

Projecto: Outubro 1942 – 1944 

Construção: 1942/1943 – Abril 1944 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

Lote: 543,33 m
2

 

Edifício: 360,40m
2

; logradouro: 184,93m
2 

CONFIGURAÇÃO DO LOTE E EDIFÍCIO: 

Lote de correnteza e edifício em T, pouco pronunciado  

NÚMERO DE PISOS: 

Oito: cave, rés-do-chão e seis andares  

 

DESENHOS 

 

 

  

Arquivo Municipal de Lisboa - Intermédio; Obra: 864 – Processo: 3314/DSC/PG/1943 Folhas 16, 17, 18, 23, 24 e 26  

VISTA AÉREA Google Earth 

ALÇADO PRINCIPAL 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO PLANTA DO 1ºANDAR  PLANTA DA CAVE 

ALÇADO POSTERIOR  CORTE  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACHADA PRINCIPAL  

JUNQUEIRO  

PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL 

Fotografias da Autora 

CAVE RÉS-DO-CHÃO 1º ANDAR 

Espaços sociais 

Esquemas da Autora 

FACHADA POSTERIOR ÁTRIO DE ENTRADA 

Espaços de serviço 

Espaços de circulação 

Espaços privados 

Espaços exteriores 

Espaços de recepção 

Habitação da Porteira 
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ANEXO IV 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

Piso/Lado: 

Data: 

Hora de início da entrevista: 

Hora da conclusão da entrevista: 

(Pequena apresentação da entrevistadora) 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Sexo: 

Nacionalidade: 

Naturalidade: 

Estado Civil: 

Grau de escolaridade: 

Profissão (actual): 

Profissão (anterior): 

Idade: 

B. TRAJECTÓRIA RESIDENCIAL DO ENTREVISTADO 

Gostava de começar por perceber o seu percurso residencial de um modo geral: como chegou a 

esta casa, há quanto tempo aqui vive… 

1. Mora aqui desde sempre?  

(Se “sim” em 1)  

A casa pertencia a quem? Como e porquê ficou a viver nela? 

(Se “não” em 1) 

Em que ano veio habitar esta casa? 

2. Qual o seu regime de ocupação? É proprietário ou inquilino? 

(Se “proprietário” em 2) 

Como adquiriu a casa? Comprou, herdou…?  

(Em caso de compra) 

Adquiriu a casa assim que veio para cá viver ou foi primeiro inquilino e só depois a comprou? 

3. É proprietário de alguma outra fracção deste edifício? Ou de outro edifício próximo? Qual?  

(Se “proprietário” em 3) 

Como adquiriu a casa? Comprou, herdou…?  

(Se “não mora aqui desde sempre”) 

4. Descreva-me a sua casa e a zona anterior onde vivia… 

(Deixar responder livremente e posteriormente referir os pontos seguintes) 

Em que zona morava anteriormente? Como a descreve? 

Como era a sua casa? Como a descreve? 
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 Qual a tipologia residencial da sua casa? Prédio, moradia,…? 

 Qual a sua dimensão? T1, T2, T3,…? 

 Com quem morava (grau de parentesco)? 

5. Porquê mudou de residência?  

Porquê escolheu esta casa? O que foi mais determinante na sua escolha?  

 Localização (zona, centralidade) 

 Proximidade de familiares, amigos, local de trabalho… 

 Estética do edifício (linguagem apalaçada) 

 Fogo: planta, dimensão 

 Preço 

Como tomou conhecimento dela? 

6. O que mais lhe agradou na casa? O facto de ser uma construção antiga e de época, os materiais, 

a área, a sua tipologia, a organização interna, o preço…? 

(Se “não” em 1) 

7. O que distingue ou aproxima esta casa em relação à anterior? 

8. Comparando a zona onde habitava anteriormente e a actual, define-as como parecidas, do ponto 

de vista físico-espacial, do tipo de pessoas e vivência urbana? 

C. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO DOMÉSTICO E REDES LOCAIS 

9. Desde que mora aqui, poderia descrever a evolução do seu agregado doméstico, enumerando 

as pessoas com quem vive, com quem já viveu, quando saíram e porquê?  

 Com quem veio viver para esta casa? 

 Quem já não mora? Quando saiu? 

 Actualmente, quem vive aqui? Qual o grau de parentesco, idades, nível de 

escolaridade, formação e profissão? 

10. Tem alguém, exterior ao agregado, que auxilie nas tarefas domésticas (empregada interna ou 

não)?  

Se tem empregada interna, esta tem espaços condicionados? Onde dorme? Como lida com a 

questão da privacidade familiar? 

11. Tem algum familiar no prédio, nos prédios circundantes ou numa envolvente próxima? Onde?  

(Se “sim” em 11) 

Que tipo de relação mantém com eles (apoio, convívio, etc.)? E frequência?  

Acha importante esta proximidade? Porquê? 

12. Tem amigos no prédio ou na envolvente? Dá-se com os vizinhos? Que tipo de relação têm?  
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As pessoas com quem se dá são essencialmente desta zona? 

D. CARACTERIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA CASA 

13. Acha que conseguiria fazer uma descrição da sua casa através do desenho/planta?  

(As seguintes questões servem de guia) 

Que compartimentos tem a casa e como se distribuem?  

Que compartimentos têm ligação directa entre si, através de uma porta ou janela? 

Como são habitualmente designados? 

14. Gostava agora que me descrevesse como usa, a sua casa e os diferentes compartimentos e que 

lhe importância lhes dá (quais os mais ou menos importantes). Peço então que me descreva: 

 Um dia de semana normal em casa, quem costuma estar em casa, horários, que 

actividades desempenha, onde,… 

 Um dia de fim-de-semana normal em casa, quem costuma estar em casa, horários, que 

actividades desempenha, onde,… 

 Os tempos livres são mais passados em sua casa, casa de familiares ou amigos, ou no 

exterior? Na sua zona de residência ou fora? 

(Deixar responder livremente e posteriormente colocar as seguintes questões, caso não sejam 

referidas) 

 Onde tomam as refeições habitualmente (pequeno-almoço, almoço, jantar)? 

 Onde desempenham as actividades domésticas (preparação de refeições, tratamento 

de roupa, costura)? 

 Quais os espaços de estar/convívio? E de estar individualizado? Que utilização dá à 

sala de jantar, sala de estar e ao hall? 

 E aos compartimentos da empregada (quarto e casa de banho)? 

 Quais os espaços de trabalho/estudo? 

 Quais os espaços para brincar? 

 Quais os espaços para dormir? E para vestir? 

 Quem utiliza a porta/escada de serviço? E a entrada principal? 

 Quem costuma passar mais tempo em cada compartimento? 

 Quais os compartimentos mais importantes? E os menos? 

15. Costuma receber pessoas em casa?  

(Se “sim” em 15) 

Com que frequência e quem costuma receber (familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho)? 

Por que motivo (convívio, questões profissionais, apoio a algum membro da família)?  

Que compartimentos, habitualmente, costumam frequentar? 

Que tipo de observações costumam fazer da sua casa, caso o façam? 
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E. ALTERAÇÕES REALIZADAS NO FOGO 

16. Fez algumas alterações em casa? 

(Se “sim” em 16) 

Que alterações fez?  

(Deixar responder livremente e posteriormente referir as várias hipóteses que não tenham 

sido mencionadas) 

 Obras de manutenção de espaços existentes (instalações sanitárias, cozinhas, pinturas, 

revestimentos, etc.) 

 Compartimentação de espaços existentes 

 Ligação entre espaços 

 Criação de novos espaços e eliminação de espaços existentes 

 Substituição da rede de electricidade, águas, gás, etc. 

 Substituição de caixilharias 

Em que fase? Porquê as fez? 

(Deixar responder livremente e posteriormente referir as várias hipóteses que não tenham 

sido mencionadas) 

 Nova composição e dimensão do agregado doméstico 

 Diferente distribuição das tarefas domésticas 

 Reforço da separação zona privada/zona social 

 Necessidade de separação entre adultos e jovens/pais e filhos 

 Novas exigências de salubridade e conforto (com a criação, ampliação ou 

melhoramento de espaços) 

 Novas exigências de espaço para novos equipamentos (de cozinha, etc.), guardar 

objectos ou espaços mais amplos 

 Novas necessidades, gostos ou tendências de espaços novos (“modernização”)  

As intervenções foram acompanhadas por algum arquitecto e/ou engenheiro? 

(Se “não” em 16) 

17. Qual o motivo para não fazer qualquer alteração em casa? 

(Se o motivo dado não for a satisfação com a situação actual) 

Se pudesse, que alterações gostaria de fazer? E porquê? 

F. AVALIAÇÃO/PERCEPÇÃO RESIDENCIAL E LITERACIA ARQUITECTÓNICA  

Ao nível da casa: 

18. Sente-se satisfeito com a sua casa? Porquê?  

Acha que a organização da casa serve as suas necessidades habituais? Acha-a adequada à vida 

contemporânea?  
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Pensa ou gostava de mudar de casa? Para onde? 

19. O que acha dos seguintes aspectos que caracterizam a sua casa: 

 Entrada e escadas de serviço/social 

 Hall de grandes dimensões 

 Sala de jantar separada da sala de estar 

 Entrada independente para a sala de estar 

 Compartimentos para a empregada: quarto e casa de banho 

20. Quais os aspectos que mais lhe agradam? E os que menos lhe agradam?  

(Referir várias hipóteses possíveis e dar liberdade para que sejam mencionadas outras) 

 Área do apartamento (grandes áreas) 

 Organização interna  

 Espaços exteriores 

 Equipamentos disponíveis 

 Exposição solar  

21. Se pudesse acrescentar algum compartimento, qual seria? 

Ao nível do edifício: 

22. Tem alguma ideia do contexto histórico e arquitectónico em que surgiram estes edifícios e esta 

zona? 

23. Quais são os aspectos que identifica no edifício como representativos dessa época? Desde a sua 

imagem exterior, espaços comuns, habitação… 

 Imagem exterior (materiais (pedra, ferro), cores, elementos decorativos, vãos, 

varandas…) 

 Porta principal e átrio de entrada 

 Acessos (portas de serviço e social) 

 Forma de organização da casa (divisão do espaço doméstico, sala de jantar, 

escritório/sala de estar com entrada independente, aposentos para a empregada, sala 

de costura ou engomados, etc.) 

 Materiais/acabamentos 

24. Sabe se existe alguma designação/nome que designe estes edifícios? 

25. Como definiria a imagem/estética do edifício? 

26. Como avalia? Gosta? Quais os aspectos que mais lhe agradam? E os que menos lhe agradam?  

(Percorrer as várias hipóteses e dar liberdade para que sejam mencionadas outras opções) 

 Acessos (escada principal/escada de serviço) 
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 Átrio de entrada/espaços comuns 

 Inexistência de garagem 

 Logradouro privado 

 Qualidade da construção 

 Imagem estética (diferença entre a fachada principal e a fachada posterior) 

27. Tem conhecimento da existência de outras zonas com linguagens/edifícios semelhantes? 

28. Acha que este tipo de edifícios mantém a sua importância simbólica na cidade de Lisboa, 

actualmente? 

29. Existem vantagens para si em morar num edifício antigo e simbólico? Porquê? 

(Se “não” em 29) 

Preferia morar num edifício de construção recente? Porquê? 

Mesmo se o edifício fosse integralmente reabilitado, continuaria a preferir um edifício de 

construção recente? 

Ao nível do espaço público e bairro: 

30. Identifica as inovações introduzidas neste quarteirão e nos adjacentes comparativamente com 

outras zonas da cidade? As aberturas do quarteirão e utilização pública do seu interior… 

O que achas destes aspectos? Gosta da imagem? 

Costuma frequentar o interior do seu quarteirão, ou dos outros? Com que finalidade? 

31. A sua vida faz-se habitualmente aqui no bairro (compras, actividades culturais, lazer, refeições)? 

32. Como avalia o bairro actualmente e a sua evolução ao longo do tempo? Do ponto de vista da sua 

centralidade, dinamismo e importância simbólica no contexto actual da cidade... 

33. O que mais valoriza nesta zona? Quais os aspectos que mais lhe agradam? E os que menos lhe 

agradam?  

(Referir várias hipóteses possíveis e dar liberdade para que sejam mencionadas outras) 

 Centralidade 

 Estilo de vida proporcionado pelo bairro (proximidade com a vizinhança, comércio, 

serviços, etc.) 

 Proximidade com o local de trabalho, com familiares, amigos, etc. 

 Utilização pública do quarteirão/passagens e atravessamentos 

 Segurança 

 Acessibilidade e transportes públicos 

 Estacionamento 

 Tráfego automóvel 

Como caracteriza a vida urbana? 
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Como definiria a zona em poucas palavras? Como a designa habitualmente? 

34. Quais considera as principais vantagens e desvantagens desta zona em relação à anterior? 

G. INFORMAÇÃO SOBRE OUTROS FOGOS E EDIFÍCIO 

35. Relativamente a outros fogos deste edifício, recorda-se de alguém que também tenha aqui 

morado?  

(Se “sim” em 35) 

 Quando veio para cá viver? 

 Com quem vivia? 

 Quando deixou de aqui viver? Porquê? 

 Qual era a sua profissão? 

 Sabe de alguma alteração que tenha feito à casa? 

 Quem vive agora? 

(Para moradores originais) 

Gostava agora que me falasse um pouco sobre a história do edifício, procurando reconstitui-la…  

36. Consegue enumerar-me os proprietários deste edifício até passar a propriedade horizontal?  

A quem pertencia o lote originalmente? Quando começou a ser habitado?  

Quem foi o construtor civil?  

37. Sabe quem foram os primeiros moradores?  

38. Após a passagem para propriedade horizontal, consegue enumerar  

 Quais os fogos arrendados ainda na propriedade de… (último proprietário)? 

 E quais as fracções vendidas? Quando compraram? Quando venderam? E Porquê? E 

como era composto o agregado doméstico? Profissões, estado civil, idades...  

 Existem fogos arrendados, actualmente? 

39. Como se caracterizava o fogo, a distribuição em planta? 

40. Como se caracterizava o edifício originalmente? 

 Localização da habitação da porteira  

 Logradouro  

 Usos (ao nível do rés-do-chão) 

41. Foram feitas algumas alterações no edifício após a sua construção, por parte dos proprietários? 

 Ocupação do logradouro (É original? Se não, quando foi ocupado?) 

 Obras de manutenção, substituição ou alteração 

 Outras alterações 
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H. REGISTO DA VISITA AO FOGO 

Registo das alterações feitas (e fotográfico) 

 Nome do compartimento 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

 

Caso hajam novos compartimentos: 

 Nome do compartimento 

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

 

 

 Elementos acrescentados 

Elementos eliminados 
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