
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REABILITAÇÃO ARQUITECTÓNICA E  RENOVAÇÃO URBANA 

O caso do Bairro das Estacas em Lisboa 

VOLUME I 

 

Inês Sofia Parracho Neto 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Arquitectura 

 

Orientador: Professora Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões 

 

Júri 

Presidente: Professora Doutora Helena Silva Barranha Gomes 

Orientador: Professora Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões 

Vogal: Professor Doutor Vítor Manuel de Matos Carvalho Araújo 

 

 

Maio 2015 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REABILITAÇÃO ARQUITECTÓNICA E  RENOVAÇÃO URBANA 

O caso do Bairro das Estacas em Lisboa 

VOLUME I 

  



 

 

  



iii 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A todos os que estiveram comigo ao longo do curso, oferecendo o seu apoio e carinho, especialmente 

nesta dissertação, quero agradecer: 

* À professora Ana Tostões, por ter aceitado orientar-me neste último passo académico. Por todos os 

conhecimentos transmitidos, pelo acompanhamento, atenção e paciência, rigor e exigência, e pelas 

palavras de incentivo e confiança. 

* Aproveito também para agradecer, de um modo geral, a todos os docentes do Mestrado Integrado em 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico, por desenvolverem a minha paixão pela arquitectura e por 

me terem transmitido as ferramentas essenciais que me permitem, hoje, poder trabalhar naquilo que 

gosto. Em especial, gostaria também de agradecer à professora Teresa Heitor, coordenadora do curso, 

pela sua disponibilidade e atenção aquando o momento da minha transferência e adaptação ao Técnico.  

* Aos moradores do Bairro das Estacas, que solidariamente abriram as suas portas para responder aos 

inquéritos e entrevistas. Sem os seus testemunhos, não seria possível ter reunido a informação 

necessária para realizar esta dissertação. 

* À Joana Vaz e à Diana Mascoli, que me acompanharam neste percurso académico. Juntas nos 

tornámos arquitectas, à custa de muitos serões de estudo, trabalhos de grupo, apresentações, lágrimas, 

comemorações e até de duas faculdades.  Partilhámos momentos bons e momentos terríveis, mas sem 

dúvida momentos para recordar.  Obrigada pelas memórias, e obrigada pela vossa amizade. 

* À Anna Novikova, à Joana Ferreira e à Diana Simão. À Ky, porque continua a estar comigo todos os dias 

apesar de morarmos em países diferentes; à Tuxa, porque me acompanhou nesta dissertação desde o 

primeiro dia e assistiu à exaustão de todo o processo; e à Di, porque não é qualquer pessoa que nos faz 

companhia na biblioteca todos(!) os dias, ainda para mais sem ter nada com que se distrair além de nos 

ver trabalhar – um muito obrigada pela imensa motivação e incentivo, foste inacreditavelmente 

presente e incansável. Obrigada pela força e apoio, pelos desabafos, pelas alegrias, por compreenderem 

as ausências nos momentos de maior trabalho, pelos momentos de abstracção que foram necessários, e 

pelos últimos dez anos na melhor companhia. 

 

 



iv 

 

 

 

* À minha família, pela enorme preocupação  e apoio incondicional. Pela paciência 

e total disponibilidade, quer por aceitarem as minhas ausências, quer pela ajuda prestada quando 

precisei. Ao meu pai, pela companhia nos longos dias de entrevistas e inquéritos, e nas restantes visitas 

ao Bairro das Estacas. À minha mãe, pela companhia e encorajamento em todas as noitadas. À minha 

irmã, que fez a revisão do inglês. À minha avó Esmeralda, pelo carinho e incentivo constantes. Ao meu 

avô João, pela ternura com que sempre me recebe, apesar de não o ver tanto quanto devia. À minha 

avó Emília, as minhas saudades. E ao meu avô Manuel, que está presente em tudo o que faço. Obrigada 

pelo privilégio de poder ter herdado algumas das tuas aptidões, como o jeito para o desenho, e a 

persistência que a minha mãe insiste em chamar de teimosia, mas que dá jeito para procurar soluções 

para as coisas que já não estás cá para arranjar. Talvez tenha sido exactamente a conjugação dessas 

duas habilidades que me orientou o gosto para a arquitectura – e por isso, é mais do que justo que isto 

seja para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

RESUMO 

 

Situado em Lisboa, na célula 8 do Bairro de Alvalade, o Bairro das Estacas é o objecto de 

estudo da presente investigação, devido à sua importância patrimonial no quadro da 

arquitectura do Movimento Moderno, em Portugal. Oficialmente designado por Bairro S. João 

de Deus, o conjunto foi o e ido pelos a uite tos ‘u  d áthouguia –2006) e Sebastião 

Formosinho Sanchez (1922–2004), sendo projectado e construído entre 1949 e 1954.   

Realizam-se duas análises do conjunto – aquando da sua época de construção e na actualidade 

– desenvolvidas nos âmbitos de urbanismo e património, com o objectivo de compreender em 

que medida os espaços, e as suas respectivas funções, foram transformados pelas exigências 

contemporâneas. 

Deseja-se compreender as intervenções realizadas, a nível urbano e a nível da arquitectura, no 

que respeita a organização espacial das diferentes tipologias habitacionais. Para tal, a 

arquitectura moderna é estudada a partir dos dispositivos e técnicas da construção, destinados 

a responder às exigências e índices de conforto actuais. Exemplos destas transformações são a 

generalização: do uso da televisão por satélite, da utilização de sistemas de climatização, a 

mudança de caixilharias com implementação de vidros duplos, a adição de instalações 

sanitárias, de novos equipamentos da cozinha, entre outros. 

Para compreender o modo como os espaços domésticos são hoje vividos, foi realizada uma 

análise quantificada baseada em entrevistas e inquéritos aos moradores do bairro, 

identificando-se nove fogos como caso de estudo. 

O objectivo final da dissertação é concluir se as intervenções realizadas entretanto 

comprometeram a integridade da obra original e reflectir sobre futuras intervenções – 

acreditando que a inclusão do Bairro das Estacas na Carta de Património do Plano Director 

Municipal de Lisboa de 2014 constitui um dado muito positivo para a reabilitação deste 

Conjunto Arquitectónico .  

Palavras – chave:    Bairro das Estacas | Reabilitação | Funcionalidade | Organização Espacial | 

Movimento Moderno. 
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ABSTRACT 

 

Located in Lisbon, in the 8th cell of Alvalade neighborhood, Bai o das Esta as  is the subject 

of the following research, due to its heritage value for the Portuguese architecture s Modern 

Movement. Offi iall  desig ated as Bai o “. Jo o de Deus , the eigh o hood as desig ed 

 the a hite ts ‘u  d áthouguia –2006) and Sebastião Formosinho Sanchez (1922–

2004) and built between 1949 and 1954. 

The neighborhood's analysis will be performed in two distinct perspectives: at the period of its 

construction and at the current days. Both of these will cover the scopes of urbanism and 

heritage, in order to better understand the extent to which the spaces and its respective 

functions were transformed by the contemporary requirements.  

One of the main goals of this study is therefore the understanding of the performed 

interventions at both urban and architecture levels regarding the different housing typologies. 

For this, the modern architecture is studied from the devices and building techniques, focused 

on responding to the current requirements and comfort indices. Examples of these 

transformations are, for instance, the generalization of: the use of satellite television and 

air-conditioning systems, the change of frames and implementation of double glazing, the 

addition of sanitary facilities, new kitchen equipments, among others.  

To better understand the way in which the domestic spaces are currently being lived, a 

quantified analysis was performed based on interviews and surveys to the neighborhood's 

residents, among which nine dwellings were selected as case studies. 

The research has the ultimate goal of concluding if the conducted interventions have 

compromised the integrity of the original work and reflecting about future interventions, 

elie i g that the i lusio  of Bai o das Esta as  i  the He itage Cha te  of Lis o s 2 4 

Master Plan is a very positive fact for the rehabilitation of this árchitectural Complex . 

 

Keywords:     Bairro das Estacas | Rehabilitation | Functionality | Spatial Organization | 

Modern Movement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJECTO DE ESTUDO 

O objecto de estudo da presente investigação é o Bairro das Estacas, devido à sua importância 

patrimonial no quadro da arquitectura do Movimento Moderno, em Portugal. O conjunto, 

oficialmente designado por Bairro S. João de Deus, situa-se em Lisboa, na célula 8 do Bairro de 

ál alade. á sua o epç o  da auto ia dos a uite tos ‘u  d áthouguia –2006) e 

Sebastião Formosinho Sanchez (1922–2004), sendo projectado e construído entre 1949 e 

1954.1  

Em 1954, o bairro recebeu uma menção honrosa na Bienal de S. Paulo, Brasil, além de ter sido 

premiado pelo Município de Lisboa (no mesmo ano). Contudo, nas décadas que decorreram 

desde o final da sua construção até hoje, a obra tem sido alvo de um elevado número de 

intervenções que alteraram significativamente as suas fachadas e, consequentemente, o seu 

desempenho energético, comprometendo o carácter inicial da obra – apesar de estar 

p otegida pelo a tual PDM Pla o Di e to  Mu i ipal de Lis oa) o o Co ju to 

á uite tó i o , e ter sido identificada como uma obra de referência do património moderno 

por vários investigadores e estudiosos, nomeadamente Ana Tostões, na sua dissertação de 

mestrado2 em 1994, na listagem do IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico)3 

de 2 4 e a e posiç o á uite tu a do “ ulo XX: Po tugal  pate te o DáM (Deutsches 

Architektur Museum) em 19974. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO 

O tema desta dissertação partiu, inicialmente, do interesse em investigar, pela perspectiva da 

reabilitação, o modo como os espaços e as suas funções se alteram ao longo dos tempos. A 

                                                           
1
 Ana Tostões – A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, resultado da Dissertação 

de Doutoramento em Engenharia do Território pelo IST (2002), Porto, FAUP, 2015 – p. 352. 
2
 Ana Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, Porto, FAUP Publicações, 1997 – p. 72. 

3
 Ana Tostões (coordenação) – Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Lisboa: IPPAR, 2004. 

4
 Ana Tostões – Conjunto Habitacional Bairro das Estacas , in Arquitectura do Século XX: Portugal, Lisboa – 

Frankfurt, Deutsches Architektur Museum, 1997 – p. 196. 
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preservação do património construído no quadro do Movimento Moderno é um assunto cada 

vez mais actual, uma vez que os projectos realizados durante este período enfrentam, hoje, 

novos desafios no que respeita à sua adaptação às exigências contemporâneas.  

A escolha do Bairro das Estacas como objecto de estudo ocorreu de seguida, por sugestão da 

Professora Doutora Ana Tostões. O conjunto representava a possibilidade de abordar, em 

simultâneo, diferentes questões subentendidas ao tema acima referido, nomeadamente: 

a) O estudo da arquitectura do Movimento Moderno, uma vez que a maximização da função 

dos espaços é um dos seus princípios, reunindo um conjunto de referências, quer a nível de 

obras, quer a nível de autores. 

b) A análise de um caso de estudo, baseada nos desenhos de projecto, compreensão do seu 

conceito, levantamento in situ de intervenções e reflexão sobre os mais diferenciados âmbitos 

da arquitectura, como: história, urbanismo, património e exigências contemporâneas.  

c) A interpretação do Bairro das Estacas, e de Alvalade, no quadro do Movimento Moderno, 

por apresentar diversos conceitos de arquitectura moderna, tais como: a Carta de Atenas, os 

cinco pontos para a nova arquitecura de Le Corbusier (1887-1965)5, o princípio de zonamento6, 

a cidade-jardim7, a cidade radiosa8, entre outros. 

Desta forma, é possível aplicar diferenciados conhecimentos, relativos a todo o curso de 

arquitectura, desde a consulta de arquivos da Câmara Municipal (de Lisboa), até ao 

levantamento de intervenções in situ, o estudo da história da arquitectura do Movimento 

Moderno, o estudo dos níveis de conforto pela física da arquitectura, o estudo dos materiais 

de construção envolvidos no projecto em causa, e terminando numa reflexão comparativa 

(entre o projecto original e a situação actual), que irá propor futuras medidas de reabilitação 

para restabelecer o carácter inicial da obra. 

 

                                                           
5
 Ana Tostões – Co ju to Ha ita io al …)  i ide  – p.196. 

6
 João Pedro Costa – Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português, Lisboa, Livros Horizonte, 2010 – p. 

29. 
7
 Pedro Pacheco – Uma Casa sobre um Jardim , in A Utopia e os Pés na Terra – Gonçalo Ribeiro Telles, Évora, 

Instituto Português de Museus, 2005 – p.153. 
8
 Ana Tostões – A Idade Maior …) i ide  – p.352. 
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1.3. OBJECTIVOS 

É objectivo principal desta investigação averiguar se as intervenções realizadas no projecto 

inicial do Bairro das Estacas comprometeram o seu conceito original. Para tal, pretende-se 

comparar duas análises distintas: o projecto aquando da sua época de construção e a situação 

actual. Para a melhor percepção das intervenções que ocorreram, a comparação das duas 

análises deve ser realizada nos âmbitos de urbanismo e património – com o intuito de 

compreender em que medida os espaços, e as suas respectivas funções, foram transformados 

pelas exigências contemporâneas. 

Pretende-se, também, que as intervenções sejam analisadas quer a nível urbano, quer a nível 

da arquitectura, designadamente no que respeita a organização espacial das diferentes 

tipologias habitacionais. Para esse efeito, a arquitectura moderna deve ser estudada a partir 

dos dispositivos e técnicas da construção, destinados a responder às exigências e aos índices 

de conforto actuais. 

Por se tratar de uma obra premiada e pioneira em Portugal9, não será a primeira vez que é 

escolhida para objecto de estudo. No entanto, pretende-se com esta dissertação uma nova 

abordagem – uma abordagem completa que analise todo o conjunto do Bairro das Estacas, e 

não apenas alguns fogos pontuais, desde o plano de urbanismo até ao interior das habitações. 

Como objectivo final, procura-se reflectir sobre o carácter das futuras intervenções – 

concluindo se as mesmas terão o intuito de recuperar o conceito inicial do conjunto.  

 

1.4. MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

Para alcançar os referidos objectivos, a recolha de informação foi efectuada essencialmente 

por dois métodos: pesquisa bibliográfica e consulta de arquivos (da Câmara Municipal de 

Lisboa), e levantamento in situ. 

                                                           
9 S/A – O espírito de trabalho de dois arquitectos portugueses premiados na Bienal de S. Paulo , in Diário de 

Lisboa, Lisboa, (13 de Janeiro) 1954. Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=06338.059.139 

55>. [24/03/2014]. 
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A pesquisa bibliográfica estruturou o capítulo 2 (Contextualização) e complementou, ainda, o 

capítulo 3 (Análise do Projecto Original [1949-1954]). A consulta dos processos de obra no 

Arquivo Municipal de Lisboa restringiu-se aos quatro blocos principais do Bairro das Estacas, 

cada um incluindo sete edifícios. Foram excluídos os edifícios a norte da Rua Teixeira de 

Pascoais e Rua Antero de Figueiredo, e a poente da Rua Bulhão Pato10. Embora estes 

pertençam à mesma célula 8 de Alvalade, e respeitem o mesmo conceito de fachadas 

(incluindo a repetição dos módulos de pilotis), diferenciam-se dos quatro blocos em estudo. 

Apresentarem uma diferente organização interior dos fogos e não exibem as transparências de 

vãos ao nível do pisto térreo, que permitiriam o acesso ao interior do logradouro. Estes 

edifícios, no local onde o conceito do projecto concebia os vãos para as referidas 

transparências, apresentam construídos espaços de comércio, contrariando o segundo grande 

conceito do projecto, que é o uso quase total da área de implantação para uma plataforma 

ajardinada contínua.11 

Já para o desenvolvimento do capítulo 3 (Análise do Projecto Original [1949-1954]) e do 

capítulo 4 (Análise da Situação Actual – As Alterações Realizadas no Projecto Original), foi 

necessário um exaustivo trabalho de campo. A investigação consistiu na realização de 

entrevistas e inquéritos12 aos moradores, percursos no espaço urbano para compreender as 

vivências, e levantamento das fachadas (varandas abertas ou fechadas)13, análise dos 

materiais, e levantamento dos sistemas de climatização colocados14. Para tal, foram 

calendarizadas diversas visitas ao local, diferenciadas por hora (manhã e tarde vs. tarde e 

noite), por dia de semana (dia útil / de trabalho vs. dia de descanso / fim-de-semana) e por 

ambiente exterior (Primavera-Verão e Outono-Inverno), acompanhadas de levantamento 

fotográfico. Como resultado desta análise, são apresentados em anexo (Anexos A) os 

elementos de trabalho produzidos ao longo desta investigação. 

                                                           
10

 Consultar Anexo B, para compreender a envolvente. 

11
 Os três blocos excluídos, cujas entradas são pelas ruas indicadas acima, e que ainda assim pertencem ao Bairro 

das Estacas, constituem, de certa forma, a envolvente do projecto que centraliza os quatro blocos em estudo. Os 

edifícios excluídos apresentam logradouros, já que o seu acesso é privado e restrito aos habitantes dos lotes - ao 

contrário dos quatro blocos analisados, cujo logradouro foi anulado e o seu espaço foi atribuído a um jardim 

público. 

12
 Consultar Anexo A1 e A2: modelos utilizados para as entrevistas e inquéritos. 

13
 Consultar Anexos M, N, O, P, Q, R e S: plantas, alçados e cortes das transformações. 

14
 Consultar Anexos T, U, V, X: plantas de cada piso, sinalizando a localização dos sistemas de climatização. 
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Para o estudo do projecto original, foi realizado o redesenho dos quatro blocos do bairro, com 

base nos desenhos técnicos do processo de obra original, desde plantas, cortes e alçados, de 

todo o conjunto. De modo a comparar, directamente, o projecto original com a situação 

actual, o levantamento das intervenções realizadas foi totalmente registado nos desenhos 

técnicos. Desta forma, foram criados todos os desenhos técnicos necessários para ilustrar as 

intervenções ao nível dos quatro blocos, reunindo plantas, cortes e alçados, actualizados, que 

não se encontram em mais nenhuma bibliografia. O levantamento in situ dos sistemas de 

climatização também é registado em planta, ao nível de cada piso, para todos os lotes de cada 

um dos quatro blocos. Como resultado desta análise, são também apresentados em anexo 

(Anexos B a X) os elementos de trabalho produzidos. 

O último capítulo (Considerações Finais) surge de uma reflexão comparativa entre os dois 

capítulos imediatamente anteriores. Avalia o impacto das intervenções realizadas (capítulo 4) 

no desenho do projecto original (capítulo 3), procurando entender se o conceito inicial da obra 

foi preservado. Este capítulo introduz ainda o tema da reabilitação, procurando averiguar 

futuras intervenções que corrijam alguns dos erros que se observam, actualmente, no bairro. 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação organiza-se segundo uma linha cronológica: contextualiza-se o Bairro 

de Alvalade até ao projecto do Bairro das Estacas (capítulo 2: Contextualização), desde o 

projecto à construção (capítulo 3: Análise do Projecto Original) e finalizando-se com a análise 

da situação actual (capítulo 4: Análise da Situação Actual).  

Posteriormente, no capítulo 2, é apresentada uma contextualização do tema, através da 

caracterização da arquitectura do Movimento Moderno em Lisboa (2.1.), enquadrando a 

construção do Bairro das Estacas na produção arquitectónica moderna da época. A 

contextualização aprofunda-se com o desenvolvimento dos subcapítulos, atendendo 

especialmente ao Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade (2.2.) e, por fim, ao papel dos 

arquite tos espo s eis pelo p oje to, ‘u  d  áthouguia e “e asti o Fo osi ho “a hez 

(2.3.). 

O capítulo 3 tem como objectivo analisar o projecto inicial (1949-1954), desde a sua 

localização e caracterização do seu conceito (3.1.), até à análise do espaço urbano, como a 



8 

circulação e os percursos (3.2.), às tipologias funcionais – habitação, equipamentos e serviços –  

(3.3.), e à distinção das tipologias dos fogos, segundo a organização dos espaços interiores 

(3.4.).15 

Seguidamente, no capítulo 4, é desenvolvido todo o trabalho de campo que possibilita a 

á lise das álte aç es ‘ealizadas o P oje to O igi al , isto , toda a i estigaç o so e a 

Situação á tual . É, po  isso, dese ol ido u  estudo ao í el do u a is o 4. .), ao í el da 

arquitectura (dos quatro blocos) (4.2.)16, ao nível da análise de materiais, acabamentos e 

mobiliário (4.3.); e ao nível do conforto e outras exigências contemporâneas (4.4.).17  

Por fim, conclui-se o  o apítulo , o de s o e postas as Co side aç es Fi ais  elati as ao 

impacto das intervenções realizadas no conceito do projecto original (5.1.), e onde são 

reflectidas as intervenções futuras (planos de reabilitação) para restabelecer o carácter inicial 

da obra (5.2.). 

 

1.6. ESTADO DA ARTE 

Esta não é a primeira vez que Alvalade é tema de estudo. A esse respeito destaca-se a 

dissertação de mestrado de Alexandra Alegre ou o doutoramento de João Pedro Costa.18 O 

Bairro das Estacas, também já tem sido analisado, embora com menor frequência – na medida 

em que a sua caracterização surge apenas como exemplo de um bairro de Alvalade, ou como 

elemento de comparação com outros bairros. Contudo, é importante indicar as referências 

mais significativas, por duas razões:  

- Porque representam um suporte fidedigno para a presente dissertação; e 

                                                           
15

 Consultar Anexos B,C, D, E, F, G, H, I, J, L, onde os desenhos técnicos do projecto inicial foram reproduzidos. 

16
 Consultar Anexos M,N, O, P, Q, R, S, os desenhos técnicos resultantes de toda a investigação in situ. 

17
 Consultar Anexos T, U, V, X, o levantamento in situ dos sistemas de climatização colocados, que juntamente com 

a análise dos inquéritos (Anexo A2) irão determinar de que forma os níveis de conforto foram comprometidos 

devido às alterações no projecto. 

18
 Maria Alexandra Nave Alegre – Estudo de diagnóstico de consulta e apoio à reabilitação das casas de renda 

económica das células I e II do Bairro de Alvalade, Dissertação de Mestrado em Construção, IST, 1999; João Pedro 

Costa – Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português, Lisboa, Livros Horizonte, 2010  
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- Justificam a pertinência deste trabalho, uma vez que as abordagens ao tema são realizadas 

de forma diferente. 

Em 1954, o artigo da revista Arquitectura, número 53, com o título Blocos de Habitação na 

Célula  do Bairro de Alvalade”19, inicia-se com uma caracterização das necessidades 

urbanísticas de Lisboa, no período da época de construção da referida obra. São colocados em 

e id ia e tos aspe tos, desde a dife e iaç o do o eito de ua de ha itaç o  e de ua 

de t sito , at   a tiga o igato iedade dos edifícios se alinharem em ambos os lados da rua 

e ostados, pa alelos e si t i os ) ue, pe a te a disti ç o a te io , dei a de se  

obrigatório. O artigo refere ainda que estas inovações, a nível do urbanismo, proporcionam 

uma maior liberdade na organização espacial, beneficiando, dessa forma, questões de 

i solaç o, ap o eita e to dos espaços e das possí eis istas . É o e o t o destes o os 

conceitos que surge a referência à célula 8 do Bairro de Alvalade. A célula 8 é caracterizada 

quanto à sua morfologia urbana, desde o número de lotes (28), até ao número de fogos (224, 

excluindo os fogos dos pisos térreos), o número de pisos acima do solo (4) e os espaços 

destinados a estacionamento e à circulação de peões. A análise urbanística continua 

apontando diversas vantagens, tais como: os percursos de circulação cobertos, os espaços 

livres ajardinados, e o afastamento entre blocos, que conta com 27 metros entre os lotes 

centrais, e 23 metros entre os lotes laterais. São também mencionadas certas desvantagens no 

ue diz espeito  ilu i aç o a ha itaç o da po tei a ,  e tilaç o os últi os dois pisos 

(que em vez de duas fachadas só possuem uma) e na escolha de alguns materiais. Ver figura 

01. 

Em 1994, A Arquitectura Portuguesa dos Anos 50 a tese de mestrado de Ana Tostões 

(publicada em 1997)20, constitui uma das primeiras análises conduzidas em quadro académico, 

designadamente os capítulos Habitação Colectiva, Novos Bairros e Novas Propostas 

Ur a as”, e Evolução dos Códigos no Prédio de Re di e to”. Desenvolve-se 

detalhadamente o contexto histórico, nacional e internacional, em que surge o plano (1944) de 

Fa ia da Costa pa a a u a izaç o da Zo a “ul da á e ida álfe es Malhei o , e io a do os 

primeiros projectos para as células do Bairro e estabelecendo uma relação entre o urbanismo 

tradicional ministrado na Escola de Urbanismo de Paris onde Faria da Costa estudou e as 

                                                           
19

 S/A – Blo os de Ha itaç o a C lula  do Bai o de ál alade: á uite tos Fo osi ho “a hez e ‘u  d  

Athouguia , in Arquitectura, nº 53, 27 (Nov. Dez.), Lisboa, 1954 - pp. 2-5, 23. 
20 

Ana Tostões – Os Verdes Anos … àibidem – pp. 70-86. 
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influências do Movimento Moderno internacional mais radical, nomeadamente no quadro do 

IV CIAM21 de 1933 onde se esboçou o conteúdo da Carta de Atenas. Ver figura 02. 

No mesmo ano, Ana Tostões publica o artigo O Bairro de Alvalade”, integrado na monografia 

O Livro de Lisboa
22, ue de ate o dese ol i e to do Pla o de U a izaç o pa a a Zo a “ul 

da á e ida álfe es Malhei o  (designação inicial do Bairro de Alvalade), e a sua relação com o 

Plano Director de Lisboa 1938- 4 , ealizado so e a o ie taç o do u a ista Étie e de 

G e . ápós a o te tualizaç o histó i a do pós-guerra, são referidas algumas características 

particulares do Bairro de Alvalade, que o tornaram pioneiro ao nível do urbanismo do 

Mo i e to Mode o po tugu s, tais o o: a oe ist ia de ha itaç es de di e sas 

atego ias so iais , o apoio do o ju to u a o de ha itaç es so e u a s ie de 

equipamentos es olas, e ados, e t os í i os, pa ue despo ti o, pe ue a i dúst ia, 

et . ), as ha itaç es de e da e o ó i a e as ha itaç es de e da li itada. O Bai o das 

Estacas é referido, então, por reunir uma série de características do urbanismo moderno: a 

elevação do primeiro piso sobre pilotis; a orientação perpendicular dos blocos face ao eixo 

viário; a abertura dos quarteirões, permitindo o uso público da extensa plataforma ajardinada 

sob os edifícios. São ainda referidas outras intervenções relevantes no Bairro de Alvalade: os 

quatro grandes blocos do cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida Estados Unidos da 

América; os blocos de Manuel Laginha, Pedro Cid e Vasconcelos Esteves (também sobre pilotis 

e perpendiculares à via); o conjunto da Avenida do Brasil de Jorge Segurado (blocos revestidos 

a azulejo a a elo); e as t s es olas d  áthouguia Bai o de “. Miguel, Tei ei a de Pas oais e 

Liceu Padre António Vieira). 

Em 1997, é publicada Arquitectura do Século XX – Portugal 
23, surgindo de novo o Conjunto 

Ha ita io al Bairro das Esta as”, resultado da Exposição do DAM já referida, que refere não 

só as premiações que a obra recebeu, mas também apresenta uma clara e objectiva 

caracterização do Bairro reforçando a influência do urbanismo moderno na medida em que o 

quarteirão se abre para criar um espaço amplo e ajardinado, restabelecendo a continuidade do 

piso térreo que é alcançada através da elevação dos edifícios sobre pilotis. 

                                                           
21

 CIAM – Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), 

    1928-1956. 

22
 Ana Tostões – O Bai o de ál alade , in O Livro de Lisboa, Lisboa, Horizonte, 1994 - pp.519-522. 

23
 Ana Tostões – Arquitectura do século XX – Portugal, op.cit. – p.196. 
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Em 2002, destacam-se os apítulos Blo os de Ha itação: da Célula  à Cidade” e Bairro das 

Estacas 1951-1 ”, presentes na tese de doutoramento de Ana Tostões, publicada entretanto 

com o título de A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa
24, 

em 2015 (ver figura 03). O Bairro das Estacas é um dos casos de estudo identificados e 

aprofundados: 

a) É estudado o seu plano de loteamento; 

b) São identificadas as tipologias funcionais, a nível urbano (habitação, equipamento e 

serviço) e a nível do interior dos fogos (T2 e T3);  

c) São distinguidas as áreas públicas e privadas dos fogos; 

d) É analisada a componente estrutural do conjunto, a nível de materiais e a nível do sistema 

de construção; 

e) São mencionadas algumas propostas iniciais que não se concretizaram; 

f) São referidas algumas características pioneiras, como a concepç o de i stalaç es 

sa it ias i te io es  e a a io alidade da o ga izaç o e  pla ta , pa a a so e  eas 

pe didas de i ulaç o  e a plia  as eas i te io es dos ua tos e das salas; e é 

estabelecida uma relação à Carta de Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa também referir um texto de Pedro Pacheco (2005), o trabalho de João Pedro Costa já 

e io ado 2 2), e a o og afia so e ‘u  Je is d  áthouguia ue te e po  ase a tese de 

doutoramento de Graça Correia (2013): 

                                                           
24 

Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – pp. 86-113, 335-338, 349-359.
 

Figura 03. A Idade Maior: 
Cultura e Tecnologia na 
Arquitectura Moderna 
Portuguesa, 2015 

Figura 01. Blocos de Habitação na 
célula 8 do Bairro de Alvalade , in 
Arquitectura, 1954 

Figura 02. Os Verdes Anos na 
Arquitectura Portuguesa dos Anos 
50, 1997 
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a) Uma Casa sobre um Jardim, de Pedro Pacheco, insere-se na monografia de Gonçalo Ribeiro 

Telles – A Utopia e os Pés na Terra (2005)25 – realizando uma análise sobre o conceito da 

arquitectura paisagística do grande jardim do Bairro das Estacas, incluindo também uma 

entrevista a Sebastião Formosinho Sanchez. 

b) Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português (2002)26, de João Pedro Costa, 

caracteriza a arquitectura do regime do Estado Novo, relacionando os seus princípios 

(respeitantes à habitação) com o conceito do Bairro das Estacas. São referidos os papéis de 

Salazar, Duarte Pacheco, Étienne de Gröer e Faria da Costa, na urbanização do Bairro de 

Alvalade, através de uma análise detalhada ao nível de cada década desse período (anos 10, 

20, 30 e 40), e ao nível do projecto de cada uma das 8 células do Bairro de Alvalade. 

c) A monografia de Graça Correia, Ruy d’Athouguia, Colecção A uitectos Portugueses Série 2 

(2013)27, a es e ta i fo aç o detalhada a espeito do a uite to ‘u  d áthouguia, ta to ao 

nível da sua biografia, como ao nível da sua obra que surge profundamente analisada e 

interpretada. 

O tema da presente dissertação revela-se, desta forma, pertinente. Embora existam 

referências importantes, onde o Bairro das Estacas é alvo de análises teóricas, não se 

identificou nenhuma abordagem que procurasse registar as alterações que o conjunto tem 

vindo a ser sujeito, resultante das diversas intervenções entretanto realizadas pelos 

moradores, comparativamente ao seu projecto inicial. 

                                                           
25 

Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) i ide  – pp.153-166.
 

26 
João Pedro Costa – Bairro de Alvalade … àibidem – pp. 15-35, 99-103.

 

27
 Graça Correia – Ru àd’àáthouguia, Coleccção Arquitectos Portugueses Série 2, Público, Vila do Conde, Verso da 

História, 2013 – pp. 8-19, 32-39.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1. A ARQUITECTURA DO MOVIMENTO MODERNO EM LISBOA 

Miguel Jacobetty (1901-1970), um dos arquitectos que, concebendo tipologias habitacionais, 

colaborou com Faria da Costa (1906-1971) no Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade, 

afirmou ue a a uite tu a  a a te – arte-ciência – de ia  o ju tos úteis e ha o iosos . 

O arquitecto considera, deste modo, que urbanismo e arquitectura têm necessariamente de 

esta  asso iados e i te depe de tes , u a ez que é impraticável projectar correctamente 

uma obra, se não forem considerados os traçados urbanos; ou planear uma malha urbana, 

sem ter em conta uma relação com os edifícios da sua envolvente.28 

á a io alizaç o da ha itaç o a da, assi , i ti a e te ligada  p óp ia a io alização da 

u a izaç o , a edida em que qualquer condição óptima de arquitectura (seja ela de 

iluminação, circulação, arejamento, economia de espaço ou economia de renda, por exemplo) 

não conseguirá resolver problemas que possam estar na origem urbanística (como: iluminação 

natural, vegetação, ventilação ou proximidade a equipamentos, a serviços e a uma rede de 

transportes públicos).29  

O próprio urbanismo também é alvo de reflexão durante o Movimento Moderno, com a 

introdução do modelo da cidade-jardim (Garden-City) que Ebenezer Howard (1850-1928) vem 

conceber no final do século XIX30. Este novo conceito assentava num equilíbrio social entre 

                                                           
28

 Miguel Jacobetty – á Racionalização na Habitação e na Urbanizaç o , in Ana Tostões (coordenação), 1º 

Congresso Nacional de Arquitectura Maio/Junho de 1948, Relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e 

Votos do Congresso, Edição Fac-similada, Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2008 – p.224. 

29
 Miguel Jacobetty – á Racionalização na Habitação …)  – idem. 

30
 Para a divulgação do modelo de cidade-jardim, o urbanista (Howard) publica a monografia Tomorrow, a peaceful 

path to real reform , e  , o de i lui diag a as, esti ati as e l ulos de ustos. Mais ta de, em 1902, reedita 

a obra segundo o título Garden Cities of Tomorrow . …) E  , Ho a d fu da a associação das cidades-jardim, 

a partir da qual são desenvolvidos estes conceitos e concretizadas as primeiras cidades modelo de Letchworth 

(1903) e Hampstead ) e, poste io e te, a idade de Wel  ).  Maria Clara Maia – O Edifício Escolar no 
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cidade e campo. A malha da cidade-jardim, onde predominariam os espaços verdes, concebia, 

frequentemente, a abertura do quarteirão (de baixa cércea, mas de alta densidade), com o 

intuito de ampliar os espaços individuais, tornando-os colectivos. Esta intenção também está 

na grande ramificação das conexões urbanas, que interligavam todos os bairros e praças que 

constituíam a cidade, desde os grandes jardins até aos percursos pedonais interiores dos 

bairros. 31 

O Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade irá incluir princípios da cidade-jardim, no que 

respeita à organização da malha urbana em bairros, ao projecto de alguns bairros 

habitacionais com cércea baixa (sem pilotis), e à hierarquia da rede viária que se aproxima do 

espaço privado, chegando a terminar, em alguns projectos, no interior dos logradouros. Outros 

exemplos desses princípios são, ainda: a criação de grandes jardins, como os 11 hectares da 

Mata de Alvalade (ta  o he ida po  Pa ue Jos  Go es Fe ei a , de Go çalo ‘i ei o 

Telles (1922-) ) situada na célula 6, e o jardim do Campo Grande (também com 11 hectares) 

que limita, a poente, o Bairro de Alvalade; a inserção de jardins infantis e áreas verdes, de 

dimensão mais reduzida, no interior dos quarteirões; e a implantação de espaços verdes e 

arborização de rua, que enquadram os edifícios habitacionais na malha da cidade, 

distanciando-os, por um lado, do espaço público, e proporcionam-lhes, por outro, maior 

privacidade.32 

No entanto, no que respeita ao Bairro das Estacas, estes conceitos deixarão de ser 

o side ados  e  p ol dos o os p i ípios o usia os, o eada e te o plano da cidade 

radiosa (Ville Radieuse, 193533), ue se dese ol ia segu do U idades de Ha itaç o  

autónomas. Estes edifícios concentravam, em altura, todos os sistemas – habitar, trabalhar, 

recrear e possibilidade de circular entre eles34 – isto é, postos de trabalho, unidades de 

comércio de primeira necessidade, núcleos colectivos de serviços comuns (creches para as 

crianças, lavandarias colectivas, piscinas, jardins, são comunitário, etc.) e fogos de habitação 

                                                                                                                                                                          
Desenho da Cidade: Caso do Plano de Urbanização de Alvalade, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, IST, 2012 

– pp. 32-33. 

31
 Ricardo Carvalho – Habitat, Habitação Colectiva e Forma urbana. Construir o Bairro em Portugal, da Cidade-

Campo à Cidade-Periférica, 1930-1970, Dissertação de Doutoramento em Arquitectura, IST, 2012 – pp. 25-26. 

32 
João Pedro Costa – O Bairro de Alvalade … àop. cit. – p. 174. 

33 
Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 352. 

34 
Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 337. 
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segundo a ideia da habitação mínima (aplicavam-se as áreas mínimas a cada espaço). 

O ga izados po  uas-i te io es  ue se ia  os pisos de se iços o u s, as u idades de 

ha itaç o  ap ese ta a  os ja di s os seus te aços e u a pla ta li e o piso t eo. O 

edifício permitia, pela sua repetição, definir a malha urbana da cidade, cuja superfície seria 

uma contínua plataforma verde, desenvolvida sob os pilotis que suspendiam as construções.35  

Pedro Pacheco36, analisando a forma como a cidade radiosa valorizava os espaços verdes, 

ainda que adopte um plano diferente da cidade-jardim, observa que a elevação dos edifícios 

por pilotis se enquadra positivamente com o jardim, estabelecendo uma comparação com a 

estrutura das árvores: a fundação do edifício assemelha-se à raiz, os pilotis correspondem ao 

tronco, e o corpo do edifício apresenta-se como a copa das árvores.  

Outro conceito que será aplicado no Bairro de Alvalade, e também no Bairro das Estacas, é a 

Carta de Atenas37 que, revelando-se necessária num contexto social que resultava da 

racionalização da era da máquina e da tensão de um pós-gue a, e  p opo  u a o a fo a 

de ha ita , ue passa po  e)pe sa  o ue  i e  e o st ui  a idade . áà oç oàdeà ueàoà

espaço livre aberto é tão importante como o construído, contém já em si um dos princípios 

fundamentais da organização do espaço da cidade. Não é apenas uma questão de desenho, 

mas uma questão estrutural – integrar a dinâmica dos sistemas naturais na planificação da 

idadeà o oà u à i st u e toà deà t a sfo aç oà eà o st uç oà daà paisage à u a a à Ped oà

Pacheco). 38 

Tornando-se claro que as elaç es dos edifí ios e t e si  e o seu o teúdo pessoal  s o 

responsabilidades acrescidas do arquitecto, este deixa de servir uma parcela da população, 

para ter de a considerar como um todo. A arquitectura desempenha, assim, em conjunto com 

o urbanismo, uma função determinante para a sociedade. Porque a arquitectura abrange 

todo o mundo das formas, desde a intimidade do quarto ao desenho das cidades  (Francisco 

Keil do Amaral, 1910-1975).39 

                                                           
35 

O edifício que concretiza esta ideia é a Unidade de Habitação de Marselha (1945-1952), projectada por Le 

Corbusier. Ana Tostões – Os Verdes Anos … àop. cit. – pp. 70-71. 

36
 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. cit. – pp. 153. 

37 
Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 352. 

38
 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. cit. – op. cit. p. 154. 

39
  Ana Tostões – A Idade Maior …  op.cit. – p. 335. 
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2.2. O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALVALADE 

Em Lisboa, os anos 30 representam um período de empreendedorismo no urbanismo e na 

arquitectura da cidade, com a nomeação de Duarte Pacheco (1900-1943) como Ministro das 

Obras Públicas e Comunicações, em 193240 (e, em 1938, também Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa), e a nova política do Estado Novo (1933-1974).  

Procurando responder ao problema do aumento da população urbana, o desenvolvimento da 

cidade começa a acelerar, segundo dois sentidos: a construção de casas de renda limitada e a 

construção de equipamentos públicos (centros cívicos, mercados, escolas, parques 

desportivos, pequenas indústrias, etc.). Com o intuito de criar uma arquitectura própria, são 

aplicados conceitos diferenciados para as duas tipologias funcionais. No âmbito da habitação 

económica, deveria obedecer-se ao culto da nacionalidade e da família, segundo os ideais da 

arquitectura regional. Quanto aos equipamentos públicos, estes deveriam exaltar os valores 

que sustentam a política da sua época: autoridade, disciplina, ordem e monumentalidade. 

Acrescenta João Pedro Costa que Salazar (1889-1970, ver figura 04) afirmava: Somos, pois, 

contra todos os internacionalismos, contra o comunismo, contra o socialismo, contra o 

socialismo libertinário, contra tudo o que diminui, divide, desagrega a família .41 

No contexto das novas casas de renda limitada, surgem os bairros da Encarnação (1940-43), 

ver figura 05) e do Alvito (1937, ver figura 06). Estes pequenos bairros, adoptando a imagem 

u al da aldeia  o  ha itaç es u ifa ilia es o  log adou o, o stitue  urbanizações 

isoladas, com pouca relação com a malha envolvente, uma vez que o seu projecto não resulta 

de um plano de urbanização.42 

  

                                                           
40

 Duarte Pacheco iniciara a sua carreira profissional como docente no Instituto Superior Técnico, em Outubro de 

1925. Em 1926, torna-se Director Interino na mesma instituição, e em 1927, Director Efectivo. Em 1928, é admitido 

no cargo de Ministro da Instrução Pública. Em 1932, é nomeado para Ministro das Obras Públicas e Comunicações, 

até ser afastado do cargo, em 1936. Em 1938, Duarte Pacheco volta à política, quando é nomeado Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, acumulando, no mesmo ano, as funções do antigo cargo de Ministro das Obras 

Públicas. Sandra Vaz Costa – O País a Regra e Esquadro, urbanismo, arquitectura e memória na obra pública de 

Duarte Pacheco, Lisboa, IST, 2012 – p. 11. 

41
 João Pedro Costa – Bairro de Alvalade … àop. cit. – pp. 15-16. 

42
 Ana Tostões – O Bai o de ál alade  …) op. cit. – p. 520. 
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Procurando celebrar a monumentalidade, tanto dos edifícios públicos que se projectaram de 

seguida – o Instituto Nacional de Estatística (INE, 1935, ver figura 07) e o pavilhão central do 

Instituto Superior Técnico (IST, 1937), por exemplo – como dos pré-existentes, Salazar cria, em 

1929, a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), responsável pela 

recuperação do património existente.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1938, no mesmo ano que Duarte Pacheco se torna Presidente da Câmara Municipal e de 

novo Ministro das Obras Públicas, o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa que 

ficará conhecido como o Plano Director de 1938-1948, começa a ser desenvolvido pelo 

urbanista de origem russa Étienne de Gröer (1882-1952). O Plano Geral de Urbanização inclui 

                                                           
43

 João Pedro Costa – Bairro de Alvalade … àop. cit. – p. 20. 

Figura 07. Arquitectura do Estado Novo: INE (Pardal 
Monteiro), 1935  

Figura 06. Bairro do Alvito ("Bairro Salazar"), 1937 

Figura 04 . António de 
Oliveira Salazar (1889-1970) 

Figura 05. Bairro da Encarnação, 1938. 
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um programa de base para o estudo analítico do Plano Director (ver figura 08), e define as 

grandes linhas de desenvolvimento da cidade, de entre as quais se distingue a expansão para 

norte – especialmente ao nível habitacional.44  

Neste contexto, é redigido, em 1944, um novo Decreto-Lei (n.º 33921), que vem autorizar o 

município a implementar processos de expropriações, e obrigar a realização de planos de 

urbanização: e hu aàe p op iaç oàpo àutilidadeàpú li aàpa aàaàa e tu aàdeà ovasà uasàouà

para a execução de outros trabalhos de urbanização será autorizada pelo Governo sem que as 

Câmaras Municipais interessadas demonstrem que o trabalho projectado faz parte de um 

pla oàdeàu a izaç oàela o adoàeàap ovado,à osàte osàdoàp ese teàde eto .45    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1947, com o objectivo de aumentar a oferta de habitação económica, para responder com 

urgência às necessidades das classes urbanas, são redigidos os Decretos-Lei n.º 

36212/36213/36214. O conceito de habitação económica também será reformulado, passando 

                                                           
44

 Ana Tostões – O Bai o de ál alade  …) op. cit. – p. 519. 

45
 Decreto Lei n.º 33921, de 5 de Setembro, de 1944. 

Figura 08. Plano Director de Urbanização de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1938-1948. 
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a autorizar a odalidade do p dio de e di e to o  e da li itada , isto  projectos para 

a construção de habitações multifamiliares – até então, a lei restringia a construção de casas 

de renda limitada apenas para habitações unifamiliares – prédios com um máximo de quatro 

pisos (incluindo o piso térreo), para que o orçamento do projecto não tenha que incluir 

ascensores.46 

Estas legislações vêm, desta forma, proporcionar o desenvolvimento do Plano de Urbanização 

da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro (ver figura 09), pelo arquitecto urbanista Faria da 

Costa, em 1945. O plano refere-se à área de 230 hectares, situada a norte do centro urbano de 

Lisboa, e conhecida, na actualidade, por Bairro de Alvalade. Projectado para 45.000 habitantes, 

o plano propunha: 31.000 habitantes em habitações colectivas de renda económica, 9.500 em 

habitações de renda não limitada, 2.000 em moradias unifamiliares de renda económica e 

2.500 em moradias unifamiliares de renda não limitada. A malha urbana seria servida por uma 

rede de transportes: comboios, eléctricos e autocarros.47 

Segundo o Plano de Urbanização de Faria da Costa, o Bairro de Alvalade ficaria delimitado 

pelas principais avenidas: a norte, pela Av. Alferes Malheiro (actualmente denominada por Av. 

do Brasil); a sul, pela Linha de Cintura de caminho-de-ferro (actualmente, o troço denominado 

por Av. Frei Miguel Contreiras); a nascente, pela Av. do Aeroporto (actualmente denominada 

por Av. Gago Coutinho), que dava continuidade à Av. Almirante Reis; e a poente, pela Av. da 

República e pelo Campo Grande. Estes limites, em conjunto com os três grandes eixos viários – 

Av. de Roma, Av. dos Estados Unidos da América e Av. da Igreja – organizavam a malha urbana 

e  oito lulas e  figu a ). á ada lula, o side ada u a u idade de ha itaç o , esta a 

associada uma escola primária.48 

Para que se pudesse dar início às obras, foi, primeiro, necessário expropriar os terrenos onde 

estas viriam a ser realizadas (cumprindo o novo decreto-lei n.º 33921), at a s da ed ia 

em hasta pública49 dos te e os u i ipais . Poste io e te, a C a a  e o e da ia   
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Figura 09. Plano de Urbanização da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro, por Faria da Costa, 1945. 

Figura 10. Plano de Urbanização da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro: Planta de Divisão em células, Câmara 
Municipal de Lisboa, 1945. 
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directamente os projectos de cada célula a grupos de arquitectos qualificados.50 

Em 1948, inicia-se o projecto da Avenida D. Rodrigo da Cunha (célula 4), de autoria de Joaquim 

Ferreira (1911-1966) que, posteriormente, também desenha os primeiros conjuntos da 

Avenida dos Estados Unidos da América. Este foi o primeiro projecto construído que propôs 

u a soluç o ode a de lo os to es pe pe di ula es ao a ua e to , e iou ag ad eis 

zo as de ja di s e t e eles .51  

Os conjuntos do Bairro de S. Miguel (na célula 7) e da Avenida da Igreja (célula 3) são exemplos 

de desenho urbano tradicional que Faria da Costa renovou qualificadamente. O Bairro de S. 

Miguel foi projectado por Miguel Jacobetty Rosa e Sérgio Gomes (1915-), entre 1949 e 1951; 

enquanto que o conjunto da Avenida da Igreja, projectada entre 1947 e 1948, foi de autoria de 

Fernando Silva (1914- ). á os os p oje tos s o o side ados o ju tos de assi al el 

qualidade e de imagem mais urbana que o resultado das duas primeiras células de Alvalade .52 

Uma proposta mais radical, ainda que não tenha sido construída, foi a de Celestino de Castro 

(1920-2007), Hernani Gandra (1914-1988), João Simões (1908-1994), Francisco Castro 

Rodrigues (1920-2015) e José Huertas Lobo (1914-1987), desenvolvida entre 1951 e 1952. A 

o a  a a te izada pelo seu p ag atis o e o todo ia , po  se  a p i ei a soluç o 

formalmente internacional a propor habitação social em altura (ainda que não tenha sido 

aceite pela Câmara Municipal de Lisboa).53 Os blocos colectivos incluíam vários conceitos 

modernos, tais como: fogos com áreas mínimas, organização em duplex, distribuição dos fogos 

e  gale ia alte ada ligada a u a olu a ú i a de a essos , i stalaç es sa it ias 

subdivididas, pé-direito mínimo de 2,40 metros e pé direito duplo com mezzanine sobre a sala. 

Um dos motivos que pode ter levado à recusa da Câmara Municipal de Lisboa terá sido a 

orientação das fachadas, uma vez que o projecto orientava as zonas de maior utilização na 

fachada sul, e as colunas de acesso (que a Câmara não queria visíveis) na fachada norte – 

direccionadas para a grande avenida.54 
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Out o p oje to ele a te, de ido  sua ode idade pl sti a  foi o ju to ha ita io al o 

cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida dos Estados Unidos da América, de Filipe 

Figueiredo (1913-1990) e José Segurado (1913-1990), em 1952. As quatro torres de 13 pisos, 

pe pe di ula es  p aça, o ede ia  e  p oje to) ao o eito da u idade de ha itaç o , 

uma vez que incluíam: galerias interiores, áreas mínimas, sistema de duplex, terraços 

usuf uí eis, e ai da u  piso i te dio í el ) ue se ue ia e t al pa a ue fosse t atado 

formalmente como uma alheta de separação que marcava o piso comercial, terciário e de 

se iços . Contudo, este último conceito não chegou a ser executado. O respectivo piso 

obedeceu ao programa tradicional igual aos restantes, e o comércio foi transferido para o piso 

térreo. 55 

Em 1955, é projectado o lado nordeste da Avenida dos Estados Unidos da América, por Manuel 

Laginha (1919-1985), Pedro Cid (1925-1983) e Vasconcelos Esteves (1924-). O conceito definia 

u a s ies de lo os pe pe di ula es  ia, so e pilotis, pe iti do a o ti uidade do 

espaço e de  ue se dese ol ia so  os edifí ios. No a o segui te, C oft de Mou a 22-

1997), Henrique Albino (1921-2003) e Craveiro Lopes (1921-1972) projectam o conjunto do 

lado sul. 56 

Em 1958, Jorge Segurado (1898-1981) adopta os princípios da Carta de Atenas na Avenida do 

B asil i i ial e te, á e ida álfe es Malhei o), e apli a o  u a atitude ualifi ada ente 

ode a  o e esti e to t adi io al lis oeta, o i do os lo os o  u  aleg e e t epida te 

azulejo de cor amarelo- i o.  57 

Como reconhece João Pedro Costa, na década de 50, a urbanização do Bairro de Alvalade já se 

e o t a a a a çada, te do ad ui ido uma dinâmica própria que permitiu a sua 

o lus o .58 

Para as primeiras células, Faria da Costa projectou com Miguel Jacobetty Rosa59 habitações 

consoante o número de filhos do agregado familiar, preferencialmente em blocos colectivos 
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de 3 pisos. Começou o projecto reservando alguma terra em logradouro (pequenos quintais) 

para cultivo, optimizando as habitações económicas, ao nível das áreas e funções, circulação, 

insolação, iluminação e implantação de novos dispositivos (como as condutas de lixo para cada 

fogo). Verifica-se uma tendência bem definida para a distribuição das áreas interiores, e 

relação funcional de diferentes compartimentos, como é o caso da proximidade das salas e 

cozinhas; na prática, como já acontecia com as modestas habitações rurais e operárias. Para 

que o custo das habitações fosse o mais reduzido possível, recorreram-se a materiais mais 

económicos e métodos de trabalho menos dispendiosos.60 

Como consequência da substituição das alvenarias de pedra ou tijolo, para o betão, optou-se, 

por um lado, pelo fabrico dos blocos de betão, junto da obra, e por outro, pela introdução de 

elementos pré-fabricados (como escadas, janelas e portas). A escolha do betão armado como 

at ia e supo te t i o da o st uç o  foi determinante para a execução dos projectos de 

Alvalade que incluíam (as novas) grandes torres, ultrapassando os tradicionais três ou quatro 

pisos.61 

A partir de 1945, com a urbanização do Bairro de Alvalade, bem como da Avenida Infante 

Santo, em 1949, deu-se início aos trabalhos em grande escala na cidade de Lisboa. Os novos 

conceitos de urbanismo, passaram a definir regras claras a respeito da distinção entre o 

tráfego automóvel e os percursos pedonais, abolindo em casos pontuais a ua- o edo 62. 

Outros princípios, relacionados ao Movimento Moderno, são: a salu idade e ess ia  ida 

nas cidades; a correcta exposição solar das habitações; e as amplas áreas verdes para recreio e 

lazer.63 

A já referida Carta de Atenas, que foi editada por Le Corbusier, constitui u  a ual  ue 

considerava a cidade como um organismo funcional, separando as áreas de lazer, trabalho e 

habitação. Os edifícios em altura deveriam inscrever-se em áreas verdes, reduzindo dessa 

forma a densidade urbana.64 Alguns dos cinco pontos que definiu para a nova arquitectura, 

que formulou em 1927, foram aplicados em diversos conjuntos de algumas das células do 
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Bairro de Alvalade, como é o caso recorrente da elevação dos edifícios em pilotis e a cobertura 

em terraço visitável. 

Neste âmbito, surgem outros projectos também inseridos no quadro do Movimento Moderno 

de ál alade, o o s o os asos de: a P aça de ál alade po  ‘u  d  áthouguia e Fe a do “il a 

entre 1960-1966 – ver figura 11); a Escola do Bairro de S. Miguel (por Ruy d' Athouguia, entre 

1949-1953 – ver figura 12); o Liceu Padre António Vieira (por Ruy d' Athouguia, entre 1959-

1963 – ver figura 13); a Escola Teixeira de Pascoais, (por Ruy d' Athouguia, entre 1952-1956 – 

ver figura 14); o conjunto habitacional do cruzamento da Avenida Estados Unidos da América 

com a á e ida de ‘o a, ta  de o i ado po  Edifí ios V  V  po  Filipe Figuei edo e 

José Segurado, entre 1950-1953); e os já referidos: conjunto habitacional da Avenida Estados 

Unidos da América (Pedro Cid, Manuel Laginha e Vasconcelos Esteves, 1955-1957), conjunto 

habitacional da Avenida do Brasil (Jorge Segurado, 1957-1958), e o Bairro das Estacas que irá 

ocupar o capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Praça de Alvalade, por Ruy d' Athouguia, 1960-1966 

Figura 13. Liceu Padre António Vieira, por Ruy d' Athouguia, 
1959-1963 

Figura 12. Escola do Bairro de S. Miguel, por Ruy d' 
Athouguia, 1949-1953 
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São estas as características patentes na grande parte das oito células do Bairro de Alvalade, 

sendo ue ada u a delas se o ga iza e  to o de u  e uipa e to es ola , dos uais 

áthouguia foi auto  de t s 65 (as duas referidas escolas primárias e o liceu).  

Representando o melhor produto da 2ª geração de arquitectos modernos de Portugal, o Bairro 

de Alvalade reúne diversidade arquitectónica nas diversas células que o constituem, sem 

deixar de criar ambientes e vivências de pequenas vizinhanças, ou sub-bairros, conjugados 

com espaços verdes consolidados. Cada célula revela-se auto-suficiente, equipada com as 

diferentes funcionalidades: trabalho (ensino, emprego), habitação, lazer e serviços (comércio, 

saúde, restauração, cultura). 

Além do bairro de Alvalade, são posteriormente projectados outros bairros, também no 

âmbito do programa das casas económicas (neste caso, unifamiliares), nomeadamente: Alto 

da Serafina (1933-1938), Alto da Ajuda (1938-1940), Madre de Deus (1939-1944), entre outros. 
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Figura 14. Escola Teixeira de Pascoais, por Ruy d' Athouguia, 1952-1956 
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2.3. A ARQUITECTURA DE ‘UY D  ATHOUGUIA E DE FORMOSINHO SANCHEZ 

 

 Sebastião Formosinho Sanchez (1922-2004) formou-se na Escola das Belas Artes de Lisboa, em 

1949, onde, entre 1964 e 1973 e nos anos 80 até 1992, exerceu funções docentes. 66 

ás suas p i ipais o as, al  do Bai o das Esta as, s o: os t ibunais de Rio Maior (1956-

1958) e do Redondo (1967), Hospitais de Miranda do Douro, Balneário e Hospital Termal das 

Caldas de Monchique, Centro Médico e de Reabilitação de Alcoitão e Casa de Saúde da Cruz 

Vermelha em Lisboa. O arquitecto trabalhou na EPUL (Empresa Pública de Urbanização de 

Lisboa) e foi o responsável técnico pela coordenação das obras para a XVII Exposição da Arte, 

Ci ia e Cultu a, ealizada e  Lis oa, e  . 67 

‘u  d  áthouguia -2006, ver figura 15), enquanto aluno na Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, transfere a sua matrícula para a Escola de Belas-Artes do Porto, por ter reprovado 

várias vezes à disciplina de Desenho Arquitectónico leccionada em Lisboa, terminando o curso 

com média de 17 valores no primeiro ano, e de 18 valores no segundo. É no Porto que conhece 

Carlos Ramos (1897-1969), com quem ganhou o gosto pela arquitectura moderna, por esta se 

disti gui  i e e te e te ao p óp io p o esso est ti o .68 

O arquitecto regressa a Lisboa no mesmo ano em que termina o seu curso no Porto, em 1944, 

da do i í io  sua a ti idade p ofissio al o es itório de Veloso de Reis Camelo (1899-1985) 

e mais tarde com Jorge Segurado (1898- ).  É este últi o atelier que Athouguia 

reencontra Sebastião Formosinho Sanchez, também antigo aluno da Escola de Belas-Artes de 

Lis oa, e eto a u a du adou a a izade e elaç o de t a alho . Nu a e t e ista ealizada 

pou o a tes de Fo osi ho “a hez o e , este afi a se  áthouguia o g a de a uite to 

da sua ge aç o : 
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– o único que soube manter um escritório extraordinário onde passaram várias gerações de 

arquitectos portugueses e estrangeiros, e muita da crítica arquitectónica internacional . 

(Formosinho Sanchez).69 

É apenas mais tarde, em 1948, que Athouguia apresenta provas no CODA (Concurso para 

Obtenção do Diploma de Arquitecto), onde obtém a classificação de 18 valores. 70 

Entre 1947 e 1967, o arquitecto é responsável por diversos projectos significativos em 

Portugal, que não só se distinguem por pertencerem ao nível público (o arquitecto projectava 

grande parte das suas obras para clientes privados), mas também por se tratarem de 

importantes obras icónicas, como é o caso da Fundação Calouste Gulbenkian (1959-1986, ver 

figura 16).71  

A referida Fundação, projecto que o arquitecto desenvolveu com Pedro Cid (1925-1983) e 

Alberto Pessoa (1919-1985), segue os princípios da o u e talidade  ue o egi e do 

Estado Novo exigia. Contudo, acima de qualquer relação que este conceito possa ter com a 

arquitectura nacional, o projecto revela-se incontornavelmente inovador, quer pela 

metodologia de concurso escolhida, quer pelos valores de modernidade presentes na obra, 

o o os po tos de Le Co usie  j  efe idos) e a a ipulaç o est ti o-funcional da 

atu eza . 72 

No entanto, este sucesso não terá durado para sempre. Apesar de ser uma pessoa reservada, 

quer a nível de opinião políti a não era um entusiasta político  salaza is o) nem 

oposi io ista  – ape as eut o, a ti ha-se afastado de uma postura intelectual orientada 

po  o i e tos  ), quer a nível social. Ir aos sítios, encontrar-me e fazer parte de tertúlias, 

nunca fez parte do meu feitio (...) não procurava estar em evidência, preferia estar na praia 

muito quietinho a apanhar sol ou estar no escritório a trabalhar..." (Athouguia).73 
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Pedro Ferreira Mendes (2008) comenta que o arquitecto era, ainda assim, dotado de uma 

personalidade bastante forte, que lhe trazia imensa difi uldade e  ede  a uilo e  ue 

a edita a , o que terá contribuído para a falta de trabalho a partir da década de 70. A apoiar 

esta opinião, tem-se o episódio relatado por Formosinho Sanchez, relativo ao Bairro das 

Estacas:  

- "Quando mostrámos o projecto ao director de serviço (da Câmara Municipal de Lisboa), ele 

ficou encantado (...) Passados oito dias recebíamos no atelier a visita de um grupo de gente 

para conversar com os senhores arquitectos: queriam pôr mais uns andares em cima daquilo. 

Eram quatro tipos enormes, possantes (...) Voltei-me para o Athouguia... e sugeri que 

arranjássemos mais uns pisos. Ele abriu muito os olhos, completamente espantado, ficou 

calado e encarnado por todos os lados, para de seguida os mandar sair e lhes dizer que não 

aumentaríamos um centímetro em relação ao projectado". (Formosinho Sanchez).74 

O seu distanciamento político reflectia-se ta  os o i e tos lo ais da a uite tu a . 

Athouguia defendia-se, afirmando que o facto da sua obra se enquadrar cronologicamente 

com certos acontecimentos do Movimento Moderno (I Congresso Nacional de Arquitectura, 

Inquérito à Arquitectura Portuguesa) se devia a uma mera coincidência: não influenciou 

directamente o que eu estava a fazer porque eu já o estava a fazer áthouguia).75 
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Figura 15. Ruy d' Athouguia     
(1917-2006) 

Figura 16. Fundação Calouste Gulbenkian, 1959-1968 
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Comparando as suas obras, são evidentes alguns desses valores modernos, como a sua 

"o sess o pelas fo as a e tas , p ese te ta to as fa hadas do Bai o das Esta as, o o as 

fachadas da Escola do Bairro de S. Miguel (ilustrada anteriormente na figura 11), e da Sede da 

Fundação Calouste Gulbenkian (ilustrada anteriormente na figura 16), todas elas obras de 

referência. 76 É u a e t e ista, ue áthouguia justifi a o po u  da sua o sess o : 

- "Nunca usei nada à volta das janelas. A maneira de eu tratar as aberturas, que eram sempre 

muito grandes, não correspondia à noção de janelas". "Sou um arquitecto que gosta de uma 

arquitectura simples, verdadeira, expressiva, do jogo da luz e das formas, de formas abertas... 

basicamente procuro isso. Se sou modernista? Não gosto que me baptizem", diria na entrevista 

acima citada, expressando o seu desapontamento pelo pós-modernismo: "Há uma falta de 

verdade naquilo que me impressiona". (Athouguia)77 

Também numa das suas entrevistas, é a vez de Souto Moura (1952-) valorizar o trabalho do 

arquitecto, afirmando que, apesar de ter caído em esquecimento, a arquitectura d  áthouguia 

influenciou em grande escala o Movimento Moderno em Portugal: "o que se produz hoje, 

independentemente do seu valor e da maneira como se faz, tem a ver com o Movimento 

Moderno, o Movimento Moderno em Portugal e muito com o Ruy d' Athouguia e muito pouco 

com beirais de telha canudo em prédios urbanos na altura!" (Souto Moura).78 

 

2.3.1. O Bairro das Estacas como caso de estudo  

O Bairro das Estacas destaca-se o o u  pa adig a da e oluç o da a uite tu a 

po tuguesa 79, po  se  a p i ei a o a ue a C a a a eitou o st ui ) p oje tada, 

o st uída e te i ada  ue ap ese ta di e sos p i ípios do Movimento Moderno, como: os 

pontos para a nova arquitectura de Le Corbusier, a cidade radiosa, a Carta de Atenas, a 

disposição perpendicular dos blocos face ao eixo viário, a abertura do quarteirão e a 

organização dos fogos com sistema duplex. 80 
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Interessa, ainda, referir que esta obra contribui para consubstanciar a inspiração ideológica do 

Estado Novo do retorno à terra e aos valores solidamente tranquilos da ruralidade, baseados 

na aparente domesticação do modelo da cidade-jardim inglesa.81  

Nos primeiros esquiços para o projecto, encontrava-se u a p oposta i spi ada a 

a io alidade do Blo o de Ha itaç o de Ma selha  (1945-1952, ver figuras 17, 18 e 19), de Le 

Corbusier.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1954, o projecto revela-se um sucesso, quando o jornal Diário de Lisboa publica a 13 de 

Janeiro, a notícia83 da Menção Honrosa atribuída ao Bai o das Esta as, o ito da 

Exposição Internacional de Arquitectura da Bienal de S. Paulo, desse ano, no B asil .84 O 

projecto (ver na figura 20 o Bairro das Estacas em 1954, com toda a sua construção já 

terminada), apurado numa selecção dos quinze melhores85, foi avaliado por convidados como: 

Le Corbusier, Alvar Aalto (1898-1976), José Luis Sert (1902-1983), Rogers (1933-) e outros. 

Além do significado de uma premiação concedida por arquitectos de renome internacional, há 
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 Ana Tostões – OsàVe desàá osà … àop. cit. – p. 72. 

82
 Michel Toussaint et al. – Bai o das Esta as , i  Guia de Arquitectura de Lisboa / Lisbon Architectural Guide 1948-

2013, A+A Books, 2013 – p.156. 
83

 Ver Anexo Z1 – Publicação sobre o Bairro das Estacas – (jornal) Diário de Lisboa, 1954. 

84
 Ana Tostões – O Bai o de ál alade  …) op. cit. – p. 521. 

85
 S/A – O espírito de trabalho …)  – ibidem. 

Figura 18 . Esquiços, 1949 

Figura 19 . Esquiços, 1949 Figura 17 . Unidade de Habitação em Marselha, por Le Corbusier, 1945-1952 
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também que salientar que o concurso se deu no Brasil, pelo que as obras de Oscar Niemeyer 

(1907-2012) estiveram sempre presentes, servindo inevitavelmente de modelo de 

comparação. Ainda em 1954, o projecto ganha o prémio Municipal de Arquitectura.86 

Conta o mesmo Jornal, que a notícia da premiação foi recebida no atelier de Athouguia e 

Fo osi ho “a hez at a s de u  teleg a a o de se lia  as segui tes pala as: Temos 

satisfação anunciar-lhe que o júri conferiu menção honrosa vinte e cinco mil cruzeiros vosso 

projecto blocos habitações. Congratulações. Modernart-Bienal.  As reacções dos dois 

arquitectos também vêm descritas, sendo que Formosinho Sanchez comenta para os 

jornalistas: Além da satisfação material que é vermos o nosso trabalho premiado, satisfaz-

nos, sobretudo, o significado de, entre obras de todo o Mundo, num certame de grande 

categoria, um trabalho português ter sido distinguido desta maneira.  E Athouguia acrescenta: 

Num certame internacional num país como o Brasil, onde a arquitectura moderna está muito 

desenvolvida e com um júri constituído por celebridades, pode afirmar-se que a disputa foi 

grande, e assim, Portugal foi distinguido, creio que pela primeira vez, pelo menos desde que a 

arquitectura tende paraàosàa tuaisà a i hos,à o àu àp ioàdeàaltoàsig ifi adoà …  

 

A raiz da arquitectura está no urbanismo.87 

 

É preciso que este seja desenvolvido em Portugal para que os nossos arquitectos possam 

trabalhar livremente. Um dos grandes males da nossa arquitectura é ver-se rodeada de 

numerosas (obras), (obras essas) que, muitas vezes, lhe tiram todo o seu valor intrínseco. à88 

  

                                                           
86 

Foi, provavelmente, o prémio internacional mais relevante atribuído a uma obra portuguesa até ao 

reconhecimento internacional de Álvaro Siza Vieira (1933-), que entre várias distinções, já conta com o Pritzker. - 

Graça Correia – Ru àd’àáthouguia …) op. it. – p. 14. 

87 
De acordo com a opinião do arquitecto, observam-se os esquiços das figuras 18 e 19, onde é visível a 

preocupação de projectar os blocos de habitação de acordo com a malha urbana. 

88
 S/A – O espí ito de t a alho …)  – ibidem. 
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Recentemente, a obra tem sido ainda identificada como referência do património moderno, 

como já foi referido, quer na e posiç o á uite tu a do “ ulo XX: Po tugal  do DáM, e  

1997, quer na listagem do IPPAR89 de 2004.  

No que respeita ao seu valor na actualidade90, o Bairro das Estacas foi incluído na Cartade 

Patrimóniodo PDM desde 1994, sendo inicialmente designado como Co ju to Edifi ado  e, 

desde 2012, o o Co ju to á uite tó i o , onde é protegido da seguinte forma:  

 à– As intervenções em imóveis da Carta Municipal do Património devem respeitar as suas 

características e ter presente as possibilidades de fruição pela comunidade, num processo de 

contínua adaptação.  

                                                           
89

 Ana Tostões (coordenação) – Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Lisboa: IPPAR, 2004. 

90
 Ver Anexo Z2 – Publicação sobre o Bairro das Estacas – PDM Lisboa, 2014. 

Figura 20. O Bairro das Estacas, vista aérea, 1954 
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2 – As intervenções em conjuntos arquitetónicos da Carta Municipal do Património devem 

respeitar quer a morfologia e as estruturas urbanas na sua interligação com o território 

envolvente, quer as características arquitetónicas substanciais dos imóveis que contribuem 

para a continuidade urbana, incluindo a morfologia, a volumetria, a altura das fachadas, o 

cromatismo e os revestimentos.  

3 – Deve ser privilegiada a conservação do edificado para a preservação da identidade cultural 

e histórica da cidade, assente numa lógica de conservação não apenas de bens isolados da 

Carta Municipal do Património, mas também dos edifícios de acompanhamento que com eles 

compõem uma unidade urbana.  

4 – A intervenção em bens da Carta Municipal do Património deve respeitar o critério da 

autenticidade, no reconhecimento de cada época de construção.  

5 – Os objetivos de conservação e valorização a longo prazo e o critério de autenticidade 

previstos nesta secção para as intervenções em imóveis e conjuntos da Carta Municipal do 

Património abrangem quer o exterior, quer os seus espaços interiores, tanto em áreas comuns, 

como em áreas privadas.  

6 – A adaptação a novas funcionalidades deverá ter em conta o significado histórico do imóvel 

ou do conjunto, o estudo estrutural do edificado, a compatibilização de materiais e a utilização 

de uma linguagem arquitetónica que promova a harmonização com a envolvente. 

7 – O restauro de elementos patrimoniais deve basear-se no respeito pelas estruturas pré-

existentes e ter por objetivo a sua conservação a longo prazo. 

….  

Em bens imóveis da Carta Municipal do Património são admitidas obras de conservação e, 

ainda, obras de alteração e de ampliação sujeitas a uma das seguintes condições: 

a) Para reposição das características e coerência arquitetónica ou urbanística do imóvel ou do 

conjunto, justificadas por estudos técnicos adequados baseados em documentos idóneos; 
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b) Para adaptação do imóvel ou do conjunto a novo uso ou a novas exigências legais relativas 

ao uso existente, adequada às características substanciais e valores autênticos do passado do 

imóvel ou do conjunto; 

c) Para melhoria do desempenho estrutural e funcional dos imóveis, sem prejuízo das suas 

características substanciais e valores autênticos do passado; 

d) Para ampliação, quando não seja prejudicada a identidade do edifício e sejam 

salvaguardados os valores patrimoniais do imóvel ou do conjunto e a ampliação seja 

ad issívelà osàte osàdoàp ese teàRegula e to.  91 

                                                           
91

 PDM – Plano Director Municipal de Lisboa, Carta de Património: Conjuntos Arquitectónicos, Câmara Municipal de 

Lisboa, 2014 – p. 65-68 225. Disponível em: < http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo 

/planeamento/pdm/AF_REGULAMENTO_PDM_Lx.pdf> [09/03/2014]. 
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3. ANÁLISE DO PROJECTO ORIGINAL (1949-1954) 

 

3.1.  LOCALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E CONCEITO 

Segue-se a tabela 1, que tem como função sintetizar as características gerais do projecto, uma 

vez que grande parte delas já foi referida previamente. 

 

                                                           
96

 Michel Toussaint et al. – Bai o das Esta as  …) i ide  – p . 156. 

97
 Michel Toussaint et al.– Bai o das Esta as  …) – idem. 

 

Projecto Geral ‘u  d  áthouguia 

Sebastião Formosinho Sanchez 

Projecto de Estruturas António Mendes Alcântara
96

 

Arquitectura Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles
97

 

Premiações Prémio Municipal de Arquitectura, 1954 

Menção Honrosa na II Bienal de Arquitectura de S. Paulo, 

1954 

Datas Projecto          1949-1952 

Construção     1952-1954 

Estrutura e Materiais      

da sua constituição 

Sistema de laje-pilar-viga com paredes resistentes na caixa-

de-escada e na divisão de edifícios, em betão armado. 

Lajes de tijolo a ado  a est utu a do edifí io, e laje 
maciça em betão armado nas varandas. As paredes 
interiores, de alvenaria, não pertencem à estrutura. 

Localização Lisboa, Alvalade, Célula 8 

Vias Urbanas Avenida Frei Miguel Contreiras, Rua Teixeira de Pascoais, 

Rua Antero de Figueiredo, Rua Bulhão Pato e Rua Pedro Ivo 

Número de Pisos 

(acima do solo) 

5 (incluindo o piso térreo) 

Tabela 1. Caracterização Geral do Projecto 
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Pode-se observar, nas figuras que se seguem, a localização do Bairro das Estacas, em relação à 

cidade de Lisboa (figura 21), e em relação à própria freguesia de Alvalade (figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal conceito no projecto do Bairro das Estacas está na aplicação dos pilotis, que vieram 

baptizar o Bairro de S. João de Deus, de Bairro das Estacas.98 A estrutura assente em pilotis 

reúne vantagens não só a nível da concepção do edificado, mas também a nível humano, uma 

vez que amplifica os percursos de circulação, que se tornam muito mais livres ao nível do piso 

térreo – ver figuras 23, 24 e 25. A nível da estrutura, os pilares libertam a rigidez das fachadas, 

na medida em que podem ser aplicadas janelas em banda, ao longo de todo o comprimento do 

bloco. O ritmo dos pilotis, resultantes dos módulos repetidos na estrutura (ver figura 26), 

também destaca o conjunto na sua envolvente, em conjunto com a noção de horizontalidade 

(pelas varandas corridas e baixa densidade), e da escolha de diferentes materiais, como o uso 

das grelhas pré-fabricadas em betão99, que não só contribuem para a privacidade das cozinhas, 

o o esta ele e  it os oe e tes de heios e azios a leitu a das fa hadas 100. 

  

                                                           
98

 Conta Sebastião Formosinho Sanchez, u a e t e ista, ue a al u ha de esta as  foi dada pelos e p eitei os 

da obra, que não sabiam o que eram pilares, para eles os pila es e a  esta as . Pedro Pacheco – U a Casa so e 

um Ja di  …) op. it. – p. 156. 
99

 Ana Tostões – Co ju to Ha ita ional …)  op. cit. – p. 196. 

100
 Graça Correia – Ru àd’àáthouguia …  op. cit. – p. 38. 

Figura 21. Localização da Freguesia de Alvalade na 
planta de Lisboa (de acordo com as Novas Freguesias, 
Câmara Municipal de Lisboa, 2012) 

Figura 22. Localização do Bairro das Estacas na Célula 8 
do Bairro de Alvalade (no Plano de Urbanização a Sul 
da Avenida Alferes Malheiro, Faria da Costa, 1945) 
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Além de marcarem o referido ritmo na fachada, os pilotis apresentam, também, outras 

inúmeras vantagens: a nível de construção, estes elementos dispensam movimentos de terra, 

em cerca de 90%, para as caves e restantes fundações da implantação da obra; permitem 

implementar sistemas de construção leves, económicos e independentes da estrutura acima 

da laje do piso térreo, e por isso, anulam as humidades do terreno; e facilitam a orientação 

solar vantajosa para um maior número de fogos, uma vez que reduzem os pontos de contacto 

com o terreno e, dessa forma, locais de sombra. Destaca-se, por fim, a vantagem a nível 

funcional, uma vez que o emprego dos pilotis também restitui, aos moradores e ao nível do 

piso térreo, toda a área ocupada pela construção, concebendo um local público de utilidade 

para circulação e convívio que, além disso, também se encontra protegido do sol e da chuva.101 

A grande plataforma ajardinada pode ser considerada o segundo conceito do bairro, na 

medida em que o espaço verde se desenvolve por toda a extensão da planta de implantação, 

representando o grande motivo para a elevação dos edifícios através dos pilotis. Além de 

                                                           
101

 Lucio Costa – ‘az es da No a á uite tu a , i  Revista da Directoria de Engenharia da Perfeitura do Distrito 

Federal, Rio de Janeiro, n.º 1, volume M, Janeiro de 1936, Cf. Lucio Costa, Sobre Arquitectura, 1º volume, Porto 

Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitectura, 1962 – p. 43. 

Figura 23 . Bairro das Estacas, vista exterior, 
Rua Teixeira de Pascoais, 1949 

Figura 24 . Bairro das Estacas, vista exterior, Rua 
Teixeira de Pascoais, 1949 

Figura 25 . Bairro das Estacas, vista exterior, Rua Frei 
Miguel Contreiras, 1949 
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contribuir com um equipamento não só para os seus moradores, mas também para a cidade, o 

jardim (assim como os pilotis) distingue o Bairro das Estacas na malha da cidade, podendo 

considerar-se, desta forma, parte do seu conceito. 

De entre uma lista de características modernas que o conjunto inclui, podem-se destacar: o 

sistema de construção segundo os cinco pontos para a nova arquitectura de Le Corbusier; o 

programa de habitação colectiva de renda económica; as varandas corridas ao longo de todo o 

comprimento dos blocos, i te o pidas po  g elhas de et o as zo as de se iço ; as 

entradas de luz verticais na fachada poente (controlo da incidência solar); a o e tu a e  

hapa o dulada  criando volumes depurados), com caleira central permitindo um desenho 

puro dos volumes; a a ulaç o do o eito de t asei a ; o desenho de instalações sanitárias 

interiores; e a organização dos fogos com sistema de duplex.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102

 Ana Tostões – A Idade Maior …  op. cit. – pp. 352-359. 

Figura 26. Bairro das Estacas, os pilotis do piso térreo – fachada original, 1954. 



43 

3.2.  O ESPAÇO EXTERIOR: PLANO URBANO DE CIRCULAÇÃO E PERCURSOS 

Ainda que inserido no plano de urbanização de Faria da Costa de 1945 (figura 22), a planta de 

implantação do projecto vem alterar o plano inicial de loteamento, com o desenho da 

plataforma ajardinada sob os edifícios, e a abertura a norte e a sul dos dois quarteirões 

planeados, que originou os quatro blocos paralelos entre si, observável na figura 27. Para 

consultar o documento com maior resolução, ver Anexo B.   

O plano da Câmara para aquela zona propunha dois quarteirões completamente fechados, 

com ruas tradicionais. A primeira conversa que o Athouguia e eu tivemos foi resolver desprezar 

os blocos do topo, abrir os quarteirões e fazer apenas quatro blocos sobre o jardim. Aí entra o 

arquitecto Ribeiro Telles, também novo como eu, que concordou inteiramente com a solução. 

…. à Fize osà u aà evoluç o.à Fo osà à C a aà p opo à u aà oisaà o pletamente diferente e 

eles aceitaram. A Câmara perdia alguns lotes, mas ganhava um grande jardim com a utilização 

totalà doà te e oà pelosà ha ita tes.à Na uelaà altu aà oà haviaà adaà distoà e à Lis oa.à … à

Resolvemos então fazer um jardim e colocar os prédios em cima do jardim. Naquela altura foi 

uma novidade porque o que havia era quarteirões fechados com traseiras e a nova proposta 

abandonava as traseiras  (Formosinho Sanchez).103 
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 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. cit. – p. 156. 

Figura 27. Localização do Bairro das Estacas no enquadramento urbanístico (actual), 2014 
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A nova proposta de loteamento proporcionou que os circuitos pedonais pudessem separar-se 

das vias de trânsito automóvel.104 O tráfego automóvel seguiria a periferia dos quatro blocos, 

enquanto que os percursos pedonais poderiam dispersar-se livremente pelo interior do espaço 

de logradouro – onde foi possível criar-se uma ampla e contínua plataforma ajardinada, de 

acesso público. 

O conjunto foi um dos primeiros p oje tos e o e dados  pelo Município. Após a sua 

aprovação, os lotes foram vendidos, ou leiloados  e  hasta pú li a, a um grupo de 

construtores, que tinha de se responsabilizar pelo cumprimento do projecto que fora 

aprovado. O processo é iniciado em 1951, e o projecto é desenvolvido à escala 1:200, 

representando a implantação dos quatro blocos, o desenho urbano da área habitacional – isto 

é, a plataforma ajardinada sob os blocos, que conta com cerca de 1,8 hectares – e a articulação 

necessária entre os fogos (que perfazem um total de, aproximadamente, três hectares de área 

habitacional). 105 

O jardim, cuja arquitectura paisagística foi de autoria de Gonçalo Ribeiro Telles, em 1953, 

pertence até hoje à Câmara Municipal de Lisboa. 106 

O loteamento final dessa plataforma, realizado em 1951107, distribui-se ao longo das Ruas 

Teixeira de Pascoais (a nascente), Bulhão Pato (a poente) e Pedro Ivo (ao centro), com 

numeração que se inicia a Sul, desenvolvendo-se até norte, ao longo da respectiva rua, como 

observável na figura 28. Os quatro blocos, cada um constituído por sete lotes (no total, 28 

lotes), desenvolvem-se por quatro pisos (acima do piso térreo). Para consultar o documento 

com maior resolução, ver Anexo C. 

Cada bloco apresenta uma profundidade de 14 metros, suportada por dois módulos de pilares, 

com uma distância, ao eixo, de 5 metros e meio, e um balanço de cerca de 1 metro e meio, em 

cada fachada.108  

 

                                                           
104

 Ana Tostões – A Idade Maior …  op. cit. – p. 352. 

105
 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – p. 353. 

106
 Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 354. 

107
 João Pedro Costa – Bai oàdeàálvaladeà …  op. cit. – p. 103. 

108
 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – p. 354. 
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Os lotes periféricos (números 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14) incluem um espaço reservado a 

o io ou se iços, al  da asa da po tei a  e da ai a de es adas, ue s o o u s a 

todos os edifícios do conjunto. Por outro lado, nos lotes centrais (números 5, 6, 7, 8, 9 e 10), 

de forma a criar os espaços vazios que realizam a transparência entre os jardins, é anulado o 

espaço da loja . O único elemento construído assente no terreno, al  da asa da po tei a , 

é a caixa de escada – permitindo criar uma ampla área livre sob os edifícios – os 1,8 hectares. 

Toda a estrutura resistente dos blocos é em betão armado, nomeadamente as paredes da 

caixa de escada e a divisória de edifícios, os pilares alojados nas empenas, e as vigas apoiadas 

nesses pilares e paredes. Os cálculos de estabilidade foram da responsabilidade do engenheiro 

Jaime Pedro Gomes. O travamento dos edifícios é garantido ao nível da caixa de escada, que 

funciona como elemento de grande rigidez. A restante estrutura, apoiada em pilares, não 

Figura 28. Planta de Loteamento, indicação dos lotes, 2014 
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direcciona as cargas para as outras paredes, uma vez que as mesmas funcionam apenas como 

divisórias.109 

Tratando-se de uma habitação de renda económica, era fundamental assegurar um baixo 

custo de execução, diminuindo o consumo de ferro. Neste sentido, as lajes dos pavimentos e 

da o e tu a fo a  e e utadas o  e u so a tijolo a ado , ou seja, u a laje o posta po  

peças e i as e ai adas e t e fe os e p ee hidas o  et o . Este sistema de 

construção, além de se tornar mais económico, permitia, ainda, um melhor isolamento 

térmico e sonoro, do que o do sistema da laje maciça em betão armado, aplicada apenas nas 

lajes em consola das varandas.110 

Os arquitectos, partindo de um estudo onde analisaram as situações mais rigorosas, quer no 

Inverno, quer no Verão, optaram por recuar os paramentos de vidro das varandas, com o 

objectivo de controlar a insolação mais directa.111 

A continuidade das a a das te i a a as eas de se iço ue a a ça a  at  ao li ite da 

fa hada , o de e i ia  u a g elhage  de et o a toda a altura do pé-di eito , ao i s dos 

paramentos de vidro. Esta nova imagem de fachada, idêntica em ambos os alçados do 

conjunto, leva à anulação do conceito de traseiras. á g elhage  de betão tinha, desta forma, 

o objectivo de disfarçar as áreas de serviço, at a s de u a festi idade pl sti a , ue lhes 

atribuía o efeito de destaque na fachada. Nestes locais, se i-e te io es , destinados às 

cozinhas e respectivas áreas de serviço, era possível realizar a lavagem e secagem de roupa, 

sem grande exposição para o exterior112 – a incidência solar e a ventilação natural 

manter-se-iam asseguradas pela passagem entre as frestas de betão, que por sua vez 

escondiam o seu interior de quem circulasse pelos jardins. 

á o e tu a dos te aços, ue seguia os p e eitos da depu aç o , e a e estida po  hapas de 

lusalite , es o didas po  u etes de p ote ç o. O es oa e to da gua e a assegu ado pela 

                                                           
109

 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – p. 355. 

110
 Ana Tostões – A Idade Maior …  – idem. 

111
 Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 356. 

112
 Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 356 e 357. 
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pe de te das hapas de lusalite , i li adas pa a u a alei a e t al. Daí, se ia e a i hada 

para os tubos de queda inseridos os pila es situados as p u adas das alei as .113 

Os arquitectos tiveram o cuidado de realizar um estudo cromático, que atribuía a cada 

elemento construtivo, uma determinada cor: vermelho-escuro e azul claro, para as grelhas de 

betão; vermelho-escuro, para os paramentos do piso térreo; e branco para a restante 

construção. Era, ainda, i te ç o dos auto es ue o ja di , o  a sua a iedade de esp ies , 

completasse a gama de cores utilizada.114 

No que respeita às limitações municipais para casas de renda limitada, quanto ao número de 

pisos condicionados pela presença do ascensor, é interessante conhecer de que forma os 

arquitectos contornaram esta questão. Desde cedo havia o interesse de elevar o primeiro piso 

do solo, através de pilotis, para criar as já referidas transparências entre os jardins (ao nível do 

piso térreo). Este conceito tornava-se, no entanto, inviável, pela já referida legislação de 

1947115, que limitava a construção de casas de renda económica a, apenas, quatro pisos (acima 

do solo), para que o orçamento não obrigasse à colocação de ascensores. 116 Desta forma, o 

projecto estaria a desperdiçar um lanço de escadas só para aceder ao primeiro piso das 

habitações, e estaria reduzido a apenas três pisos para área habitacional.  

Para resolver este p o le a, áthouguia ue ti ha dificuldade em ceder naquilo em que 

a edita a )117 que era da opinião que os quatro pisos acima do piso térreo determinavam a 

proporção ideal do conjunto,  encontrou uma solução (observar a proporção da cércea no 

edificado,  nas figuras 29 e 30). 

E ua to ealiza a a sua iage  di ia de o oio de Lis oa para Cascais , es uiçou, o seu 

bilhete, uma nova proposta que reorganizava o interior do edificado. Consistia em tornar o 

último piso do bloco (o terceiro acima do piso térreo - o limite que a legislação permitia) na 

entrada de uma habitação duplex – as primeiras realizadas no país. Desta forma, conseguiu 

aumentar mais um piso na fachada (como pretendia), sem comprometer o limite de lanços da 

escada pública de acesso, que terminaria no piso 3, cumprindo a legislação. 
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 Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – p. 358. 

114
 Ana Tostões – A Idade Maior … àop. cit. – pp. 357-358. 

115
 Decretos-Lei n.º 36212/36213/36214, de 7 de Abril, 1947. 
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 Graça Correia – Ru àd’àáthouguia …  op. cit. - pp. 35-36. 
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 Pedro Ferreira Mendes – ‘u  d  áthouguia …)  op. it. – p. 81. 
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Quanto à arquitectura paisagística do jardim do bairro, autoria de Gonçalo Ribeiro Telles, são 

criados diferentes ambientes, encontrados ao longo dos percursos de forma orgânica. Neste 

projecto, não existem linhas clássicas. Os percursos vão de encontro, de forma natural 

(inspirada nos jardins ingleses), aos pontos de estada, os quais incluem: uma pérgula a norte, 

entre a Rua Bulhão Pato e a Rua Pedro Ivo (ver perspectiva 10 da figura 31 e segunda 

fotografia da sequência da figura 34); um parque infantil a sul, entre a Rua Pedro Ivo e a Rua 

Teixeira de Pascoais (ver perspectiva 13 da figura 31 e primeira fotografia da sequência da 

figura 34); e duas clareiras: uma a sul, entre a Rua Bulhão Pato e a Rua Pedro Ivo (ver 

perspectiva 3 da figura 31 e terceira fotografia da sequência na figura 32), e outra a norte, 

entre a Rua Pedro Ivo e a Rua Teixeira de Pascoais (ver perspectiva 14 da figura 31 e segunda 

fotografia da sequência na figura 35). 

Conforme se observa na figura 31, as clareiras e os pontos de estada são distribuídos de forma 

cruzada, para criar percursos mais dinâmicos. Para consultar o documento com maior 

resolução, ver Anexo D.   

A figura 31 assinala os locais onde foram fotografadas algumas perspectivas do jardim. 

Seguidamente, serão apresentadas as referidas perspectivas, nas sequências das figuras 32, 

33, 34 e 35.  

 

 

Figura 29. Bairro das Estacas, 
vista exterior, Rua Teixeira de 
Pascoais, 1949 

Figura 30 . Bairro das Estacas, vista exterior, Rua Antero de Figueiredo, 1949 
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Figura 31. Indicação das perspectivas do jardim  – percursos no jardim do Bairro das Estacas 

Figura 32. Sequência de perspectivas de 1 a 4, no percurso indicado na figura 31 

Figura 33. Sequência de perspectivas de 5 a 8, no percurso indicado na figura 31 
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Estud osà todaà estaà zo aà o oà u à o ju toà ha ita io al.à Todosà osà p diosà t à

características idênticas. As suas plantas, as suas fachadas, a sua estrutura, tudo obedece a um 

critério de conjunto; todos os projectos não são mais do que partes de um todo e não 

elementos independentes sem qualquer ligação entre si. Todos os prédios foram concebidos 

sobre um determinado módulo, quase igual em todos os projectos e que marca como que um 

ritmo no conjunto. Se o desenho da implantação da área maior, correspondente aos dois 

quarteirões transformados em plataforma contínua com quatro bandas de blocos, parece ter 

ficado definida pelos autores logo no início do projecto, a área que corresponde à rua Bulhão 

Pato foi objecto de diversas soluções. Todas elas, seguindo as novas concepções, propunham 

blocos paralelos entre si, perpendiculares ao arruamento, ora desfasados ora seguindo a 

orientação dos outros. Nenhuma das soluções foi seguida. O projecto construído acabou por 

abolir a possibilidade de fragmentação e transparência, com os edifícios elevados sobre pilotis, 

constituindo-se como uma banda contínua de edifícios assentes no solo com áreas de comércio 

oàpisoàt eo áthouguiaàeàFo osi hoà“a hez . 118 

O jardim do Bairro das Estacas foi o elemento determinante que rompeu com os conceitos 

tradicionais, na medida em que assumiu o novo papel de canal entre o universo de espaços 

públicos (cidade) e privados (habitações). A relação e t e asa  e ua  ganha novos 

contornos, atendendo à privacidade que, neste caso, se admite. Os novos percursos pedonais, 
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 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – pp. 353-354. 

Figura 34. Sequência de perspectivas de 9 a 12, no percurso indicado na figura 31 

Figura 35. Sequência de perspectivas de 13 a 17, no percurso indicado na figura 31 
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ue o segue  as li has do t fego auto ó el, oe iste  o  o espaço do sti o, 

qualificando a experiência de percurso entre ua e asa .119 

As diferentes perspectivas de observação, existentes no jardim, além de criarem percursos e 

espaços de estadia , dinamizam o espaço, comunicando permanentemente com a 

arquitectura. No mesmo sentido, a habitação usufrui de u a ualidade visual se elha te , 

tendo o jardim como plano de fundo.  120 

Formosinho Sanchez retrata o trabalho com Athouguia e o arquitecto paisagístico Gonçalo 

Ribeiro Telles: Oàdi logoà foià i ediato.àN oàe aàusualà t a alha à o àa uite tos paisagistas, 

fomos nós que chamámos o Ribeiro Telles logo desde o início para resolver a zona dos jardins. 

… à Este trabalho é fruto de uma correlação muito simpática que houve entre o arquitecto 

Athouguia, o Maurício Vasconcelos, o Luís Amaral e eu, com o Ribeiro Telles. Houve uma 

colaboração muito forte entre o grupo todo que estava a trabalhar neste projecto. Havia 

muitas discussões, mas estávamos sempre todos de acordo, não havia oposições, havia 

oposições àquilo que queríamos. Este trabalho funcionou na minha vida como um grande 

estímulo (Formosinho Sanchez).  121 

No universo da cidade-jardim, o Bairro das Estacas destaca-se como a melhor intervenção , 

e  Lis oa. O seu p i ípio de u a izaç o pe a e e ele a te, u a ez ue o ti ua a se  

um dos sonhos do habitar humano, viver num contexto duplo de casa e jardim. 122 

 

 

3.3. AS TIPOLOGIAS FUNCIONAIS: HABITAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Po  e uipa e to de utilizaç o ole ti a , e te de -se as edifi aç es e os espaços o 

afectos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades colectivas dos 
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 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. it. – p. 154. 

120
 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) – idem. 

121
 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. it. – p. 157. 

122
 Pedro Pacheco – U a Casa so e u  Ja di  …) op. cit. – p. 155. 
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cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, da 

justiça, da segu a ça so ial, da segu a ça pú li a e da p ote ç o i il.  123 

No caso do projecto original do Bairro das Estacas, cujas tipologias dos seus quatro blocos se 

destinam apenas a habitação e serviços (distinguidas mais adiante), encontram-se três 

equipamentos, na sua envolvente mais próxima, que se pode observar na figura 36: o Mercado 

(levante) de Alvalade Sul, situado no cruzamento da Rua Antero de Figueiredo e Rua Bulhão 

Pato, desde 1959 (figura 37); a Escola Teixeira de Pascoais (figura 14), situada na Rua que a 

baptizou, desde em 1956; e o ápeadei o do á eei o , desde 1888 (até 2005). 

  

                                                           
123

 DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Decreto Regulamentar nº 

9, 2009. 

Figura 36. Levantamento dos equipamentos da envolvente do projecto. 
Legenda: 
1 – Mercado (levante) de Alvalade Sul  
2 – Cinema Vox / King 
3 – Teatro Municipal Maria Matos e Hotel Lutécia 
4 – Escola Teixeira de Pascoais 
5 – Biblioteca Municipal de Alvalade / pólo da Junta de Freguesia de Alvalade 
6 – Apeadeiro do Areeiro / Estação Ferroviária Roma-Areeiro. 

6 

3 

1 

4 

5 

2 



53 

Posteriormente, serão construídos outros equipamentos. Em 1969, surgem o Teatro Municipal 

Maria Matos, o Hotel Lutécia (localizado sobre o teatro, figura 38) e o Cinema Vox, situados no 

cruzamento da Rua Bulhão Pato com a Avenida Frei Miguel Contreiras. Em 1960, a Biblioteca 

Municipal (figura 39) é construída na Rua Teixeira de Pascoais, próximo da escola. Em 1990, o 

Cinema Vox dá lugar ao Cinema King. Em 2003, um dos três pólos da Junta de Freguesia de 

Alvalade ocupa o espaço da biblioteca (figura 40). Em 2005, é construída a Estação Ferroviária 

Roma-Areeiro (figura 41), situada no cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida Frei 

Miguel Co t ei as, o a tigo lo al do ápeadei o do á eei o . Em 2013, o Cinema Vox encerra 

a sua actividade. Na actualidade, podem-se, por isso, identificar 6 equipamentos em 

funcionamento: o mercado levante, o teatro, o hotel, a escola, o pólo da junta de freguesia e a 

estação ferroviária. 

No que respeita aos projectos dos equipamentos, o Mercado (levante) de Alvalade Sul, assim 

como o Bairro das Estacas, foi desenhado por Formosinho Sanchez e Athouguia, sendo que 

Athouguia também projectou a Escola Teixeira de Pascoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mercado (levante) de Alvalade 
Sul, desde 1959 até hoje. 

Figura 38. Teatro Municipal Maria Matos, e 
Hotel Lutécia, desde 1969 até hoje. 

Figura 39. Biblioteca Municipal de 
Alvalade, de 1960 a 2003. 

Figura 40. Pólo da Junta de 
Freguesia de Alvalade, 
ocupando o edifício da antiga 
Biblioteca Municipal, desde 
2003 até hoje. 

Figura 41. Estação Ferroviária Roma-
Areeiro, ocupando o antigo espaço 
do Apeadeiro do Areeiro, desde 2005 
até hoje. 
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No que respeita às tipologias inseridas nos quatro blocos do projecto, encontram-se apenas 

habitação e comércio/serviços. Segue-se a planta que organiza as tipologias ao nível do piso 

térreo, na figura 42. Para consultar o documento com maior resolução, ver Anexo E. O 

levantamento descritivo dos serviços apresenta-se na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços 
Rua Bulhão 

Pato 
Rua Pedro Ivo, 
lotes ímpares 

Rua Pedro Ivo, 
lotes pares 

Rua Teixeira 
de Pascoais 

Comércio (lojas) 4A,4B, 14A, 14B 3A, 3B, 11A, 11B 
2A,2B, 4A, 4B, 

14A, 14B, 12A,12B 
1B, 3A, 11A, 

11B, 13A, 13B 

Restauração (cafés) 12A, 12B - - 1A, 3B 

Restauração 
(restaurantes) 

2A, 2B - - - 

Desporto 
(ginásio, privado) 

- 13A, 13B - - 

Saúde (farmácia) - 1A, 1B - - 

 

Figura 42. Planta do piso térreo do projecto, organização das tipologias. Legenda:            Habitação      Serviços 

Tabela 2. Levantamento Descritivo dos Serviços – identificação dos lotes.  
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É, ainda, relevante concluir, com a leitura da planta apresentada na figura 42, que os serviços 

que não existem nos três lotes centrais (de cada bloco), a existirem, ocupariam precisamente o 

espaço das aberturas que estabelecem o acesso entre jardins. A ausência de uma construção 

nestes locais, ainda que desperdice o local onde poderia haver um serviço ou comércio, 

equilibra-se com a vantagem que traz a permeabilidade entre os espaços de logradouro, pois é 

a partir dela que são possíveis os percursos (exclusivamente) pedonais. 

Sendo que os restantes quatro pisos pertencem apenas a habitações, dispensam-se as plantas 

ilustrativas. Contudo, encontram-se disponíveis para consulta do seu projecto original, nos 

Anexos F, G e H.  

Assim, as tipologias presentes geram os alçados-tipo observáveis na figura 43. Para consultar o 

documento com maior resolução, ver Anexo I.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43. Módulos dos alçados (principais), organização das tipologias. Legenda:                Habitação            Serviços 
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3.4. O ESPAÇO INTERIOR DA HABITAÇÃO: RELAÇÕES ESPACIAIS E DIFERENCIAÇÃO 

DOS FOGOS 

No que respeita à organização interior das habitações, distinguem-se oito modelos-tipo (A a H) 

no conjunto do Bairro das Estacas. No entanto, pertencentes aos quatro blocos em estudo, 

distinguem-se apenas dois: A e B. 

As plantas de tipo A são todas aquelas que não estão na periferia dos blocos, pertencendo por 

isso aos lotes números 4, 6, 8, 10 e 12, nos blocos de número par, e 3, 5, 7, 9 e 11, nos de 

número ímpar. Ainda que se encontrem em blocos opostos, a sua planta não se encontra 

simétrica, mas exactamente igual, em todos os blocos. A sua razão deve-se à orientação solar, 

uma vez que os arquitectos preocuparam-se em orientar os quartos a nascente, e as divisões 

sociais (cozinha e sala) a poente (ver figura 44). Estes lotes correspondem à tipologia de T2, 

por apresentarem três assoalhadas (dois quartos e sala). Por essa mesma razão, foram 

também localizadas as entradas verticais de luz, das escadas de acesso, na fachada poente, 

evitando assim a excessiva exposição solar e sobreaquecimento do espaço interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As plantas de tipo B (que integram todos os lotes periféricos) apresentam a mesma 

organização espacial que as de tipo A, excepto o pormenor de apresentarem mais uma divisão 

/ assoalhada (um terceiro quarto), uma vez que o comprimento do módulo é ligeiramente 

superior ao módulo das plantas de tipo A. Estes lotes correspondem à tipologia de T3, por 

apresentarem quatro assoalhadas (três quartos e sala). 

Os fogos encontram-se distribuídos em esquerdo / direito, com plantas simétricas entre si, ao 

longo do primeiro e segundo piso (ver figura 46) de todos os lotes (consultar Anexo F). No 

Figura 44 . Bairro das Estacas, fachada poente, Rua Pedro Ivo, 1949 
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terceiro piso, contudo, realiza-se o acesso aos quatro fogos de tipologia duplex, para 

compensar o último (quarto) piso, que não acrescenta mais nenhum fogo ao lote. Ainda assim, 

as plantas continuam simétricas entre si, apenas só não seguem a mesma organização que os 

pisos inferiores. No primeiro e segundo pisos, os sistemas são de simplex, desenvolvendo-se 

inteiramente nos pisos respectivos. No terceiro piso, que corresponde à entrada do duplex, 

encontram-se (o hall de entrada,) a cozinha e a sala (ver figura 47). O quarto piso, cujo acesso 

apenas se concretiza pelo interior do fogo (devido à limitação dos lanços de escadas de acesso, 

explicado na página 48), inclui a instalação sanitária e os dois ou três quartos, caso se trate de 

uma planta de tipo A ou B, respectivamente (ver figura 48). 

Esta primeira adopção, a nível nacional, do sistema duplex em blocos colectivos, não é mais do 

que uma t a sposiç o do programa da moradia unifamiliar , para um bloco colectivo de 

ha itaç es. O p og a a duple  esta ele e, o p oje to deste ai o, a zo a pú li a do la  no 

piso de entrada da habitação, e a zona privada dos quartos no piso de cima. Estes fogos, assim 

como os simplex, obedecem a um programa racionalizado de áreas mínimas e distribuem as 

áreas nobres e de serviço ao nível das fachadas.124 

A orientação solar dos fogos, é no entanto, diferente. Devido à existência de, não de dois, mas 

de quatro fogos, nos dois pisos que o duplex abrange, a planta peca pela orientação solar e 

ventilação natural, uma vez que, em vez de duas fachadas, cada um destes fogos só se 

enquadra numa delas: nascente ou poente. Esta é a razão pela qual surgem grelhas de betão 

(correspondente às cozinhas) nas fachadas nascentes, apenas ao nível do terceiro piso (ver 

figura 47). Consultar Anexos J, onde se ilustra o explicado. 

Quanto à habitação que se encontra no piso térreo de cada módulo, coloquialmente deno-

i ada po  asa da po tei a , o ede e a u a pla ta ue  se p e a es a, ue  se t ate de 

um lote periférico ao bloco (tipo B), ou interior ao bloco (tipo A). Trata-se de uma tipologia de 

T0, pois só apresenta uma assoalhada, que é simultaneamente sala e quarto (ver figura 45). 

Das características da construção dos interiores dos lotes, falta só referir a particularidade das 

escadas de acesso / serviço, e das instalações sanitárias dos fogos duplex. A primeira, porque o 

                                                           
124

 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – p. 359. 
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conjunto de espelho e cobertor125 que constitui a escada, não obedece à actual proporção 

ideal. Isto é, na actualidade, para a existência do espelho com 16,6cm (projecto original), 

deveria haver um cobertor de 30,8cm (no mínimo), em vez dos 29,2cm que foram projectados 

na época. A segunda, porque a ausência de uma instalação sanitária no piso de entrada dos 

duplex não permitiria, hoje, a autorização da Câmara para o projecto. 

Apresenta-se o exemplo do lote número 8, da Rua Pedro Ivo. Seguem-se as suas plantas nas 

figuras 45, 46, 47 e 48, onde se observam as tipologias de fogo descritas (simplex e duplex). 

Para consultar o documento completo, e com maior resolução, ver Anexos E, F, G e H. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125

 Entende-se por espelho, o plano vertical (altura) do degrau; e por cobertor, o plano horizontal (patamar) do 

degrau. A relação de proporção entre as duas dimensões deve obedecer à regra de: 2xE + C = 64 (sendo E o valor do 

espelho, e C o valor do cobertor, ambos em centímetros). 

Figura 45. Planta-tipo da habitação, piso térreo 
Legenda:                      Secos                    Húmidos 

Figura 46. Planta-tipo da habitação, piso 1 / piso 2 
Legenda:                           Secos                     Húmidos 
 
 

Figura 47. Planta-tipo da habitação, piso 3  
Legenda:                 Secos                Húmidos 
 

Figura 48. Planta-tipo da habitação, piso 4  
Legenda:                Secos                 Húmidos 
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Hall de 
Entrada 

corredor 

quarto 1 

quarto 2 

quarto 3 (apenas 
lotes periféricos) 

instalação 
sanitária 

cozinha sala 

Hall de 
Entrada 

cozinha sala 

escada 

corredor 

quarto 1 

quarto 2 

quarto 3 (apenas 
lotes periféricos) 

instalação 
sanitária 

No âmbito deste estudo funcional, foram também realizados diagramas, que pretendem 

demonstrar em que medida se transforma a circulação, interior ao fogo, quando o sistema de 

simplex é transformado em duplex. Observando, simultaneamente, as figuras 46 (planta do 

simplex) e 49 (diagrama de circulação do simplex), em comparação com as figuras 47, 48 

(plantas do duplex) e 50 (diagrama de circulação do duplex), confirma-se que a instalação 

sanitária do duplex não está tão acessível aos espaços sociais (cozinha e sala), como no 

simplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observável nos diagramas, existe uma clara distinção entre as áreas públicas e privadas 

da casa. Com o objectivo de colocar todas as áreas nobres nas fachadas, a instalação sanitária 

é deslocada, de forma inédita, para o interior do fogo, onde não tem nenhuma ligação directa 

o  fa hadas pa a ealiza  a sua e tilaç o atu al. Co stitui, assi , um dos sectores que 

mereceu um estudo detalhado e o agenciamento de um sistema eficaz de ventilação . 126 

                                                           
126

 A solução de instalações sanitárias interiores não foi seguida nos lotes da série seguinte, porque a Câmara 

Municipal de Lisboa exigiu casas de banho ligadas à fachada. Após longos meses de negociação, os projectos foram 

alterados, desfazendo-se o módulo do conjunto dos quatro blocos que formam a plataforma ajardinada. Esta 

Figura 49 . Diagrama da de circulação na habitação – 
relações espaciais para tipologia simplex. 
 

Figura 50 . Diagrama de circulação na habitação – 
relações espaciais para tipologia duplex. 
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á í el das eas i te as, os espaços dos fogos s o opti izados, at a s da a io alidade da 

o ga izaç o e  pla ta , ue dispe sa eas de i ulaç o pa a ampliar a área das zonas de 

vivência (sala e quartos). Os quartos apresentam, dessa forma, áreas amplas de 12m2, e salas 

que atingem os 35m2 nos T3.127 Para concluir esta análise, falta apenas exemplificar em alçado, 

a distribuição das áreas húmidas e secas, para o exemplo de lote apresentado. Como já tinha 

sido referido, as zonas húmidas, que correspondem às secções verticais das grelhas de betão 

armado são aplicadas na fachada correspondente às cozinhas, como se pode confirmar pela 

figura 51. Para consultar o documento completo, e com maior resolução, ver Anexos J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
i posiç o le ou a u a alte aç o do estudo p io, de tal odo ue esta segu da fase se fo alizou u a 

sequência contínua de edifícios que já não eram elevados em pilotis e que tinham a fachada principal virada para a 

ua, e a poste io  pa a a t asei a , o de se passa a  a situa  as asas de a ho . Ana Tostões – A Idade Maior …  

op. cit. – p. 356. 
127

 Ana Tostões – A Idade Maior …) op. it. – p. 356. 

Figura 51 . Alçado-tipo principal e secundário, corte transversal na estrutura  
Legenda:                                                                     Secos                         Húmidos 
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL  

–  AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJECTO ORIGINAL  –   

 

Este capítulo, que explora as transformações de que o projecto original foi alvo, desenvolveu-

-se segundo uma investigação de campo. Não havendo bibliografia que ilustre todas as 

transformações do Bairro das Estacas (parte também daí o interesse pelo tema desta 

dissertação), o levantamento das mesmas foi realizado por dois meios in situ: 

- Observação exterior – para o levantamento das fachadas, desenho da reorganização do 

jardim, marcação de percursos, determinação de equipamentos e tipologias, levantamento de 

materiais, compreensão das vivências exteriores e das relações de interface do bairro com o 

centro de lisboa; 

- Realização de entrevistas e inquéritos aos moradores – para a compreensão da perspectiva 

da arquitectura, do ponto de vista de quem a habita diariamente, conhecer as vivências do 

espaço, níveis de conforto térmico e acústico, eficiência energética, alterações a nível do 

espaço interior, entre outros. 

Para a produção do último meio referido, foi colocada em prática uma análise quantificada. 

Tendo em conta as limitações de tempo e recursos, que não permitiriam a visita a todos os 

fogos do bairro, o estudo partiu de um valor mínimo de amostra, calculado em anexo128. O 

valor mínimo, equivalente a 22 fogos, garante que o estudo se revele o mais fidedigno 

possível, controlando a margem de erro129 (nunca acima de 10%) e mantendo um nível de 

confiança de 95%. Foi possível, no entanto, reunir um total de 23 entrevistas130 e 18 

inquéritos131 respondidos. Poderia ter-se conhecido um total de 41 fogos diferenciados, se não 

fosse pelo facto de 6 fogos (do grupo dos 23) que responderam à entrevista, terem também 

                                                           
128

 Consultar Anexo A3: análise estatística dos elementos recolhidos.  

129
 á margem de erro, ou erro máximo da estimativa, identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a 

e dadei a p opo ç o popula io al  a populaç o este aso  o ú ero total de fogos do bairro). Jack Levin –

Estatística Aplicada a Ciências Humanas, São Paulo, Harbra Lda, 1987; e Mário Triola – Introdução à Estatística, Rio 

de Janeiro, LTC, 1999. 
130

 A lista dos 23 fogos que responderam à entrevista pode ser consultada no Anexo A4. 

131
 A lista dos 18 fogos que responderam ao inquérito pode ser consultada no Anexo A5. 
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aceitado responder, posteriormente, ao inquérito (estando repetidos na lista dos 18). Desta 

forma, reuniu-se um total de 35 fogos para a amostra do estudo. 

U a ez ue foi possí el eu i  ais a ost as do ue as 22) e ess ias, a o fia ça  o 

estudo ainda se tornou superior ao esperado, resultando numa margem de erro de apenas 

7,7%. As conclusões deste estudo serão posteriormente apresentadas, quer no que respeita a 

nível urbano (os moradores foram entrevistados no que respeita às suas vivências no bairro: 

vantagens e desvantagens), quer a nível do interior dos fogos (elementos destruídos e 

construídos, transformações no espaço e nos materiais, e variações no conforto térmico e 

acústico). 

Como casos de estudo, foram seleccionados 9 fogos132. Os critérios desta escolha resultaram 

de um balanço entre os fogos cujos moradores permitiram conhecer o seu interior – os 

resultados tornam-se mais fidedignos do que as entrevistas aos moradores que apenas 

respondem às perguntas – de entre uma lista que tenta reunir transformações diferenciadas. 

 

4.1. URBANISMO: ALTERAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS  

Após a análise do projecto original (capítulo anterior), são evidentes as transformações que o 

conjunto sofreu durante os últimos sessenta anos, quando se visita actualmente o local. 

Através do urbanismo, como se pode observar na figura 52, encontram-se alterações no piso 

térreo dos blocos (espaços privados) em que comprometeram inevitavelmente os espaços 

públicos. Para consultar o documento com maior resolução, ver Anexo M.   

Pelo levantamento completo das fachadas do piso térreo, encontra-se uma relação entre as 

fachadas que sofreram mais alterações, e aquelas onde houve maior contenção. As fachadas 

principais, visíveis das vias urbanas e que apresentam as entradas dos lotes, nomeadamente 

para a Rua Teixeira de Pascoais, Rua Bulhão Pato e Rua Pedro Ivo, praticamente não foram 

alteradas ao nível do piso térreo. A única excepção é o lote 2A e 2B da Rua Bulhão Pato (ver 

figura 53 e figura 55): um restaurante133 que, para expandir a sua área interior, transformou a 

                                                           
132

 A lista dos 9 fogos seleccionados para casos de estudo pode ser consultada no Anexo A6. 

133
 O Mattos  – nome do restaurante que ocupa o lote 2A e 2B da Rua Bulhão Pato (2014). 
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sua fachada principal, deslocando o seu limite não só até à linha de pilares – como acontece 

com todos os outros casos – mas até metade da largura do passeio público. 

As fachadas secundárias, orientadas unicamente para jardins (percursos pedonais), não foram 

alvo da mesma contenção que as fachadas principais, orientadas para as ruas (tráfego 

automóvel). Em todas elas se observa a expansão da planta interior, não se tratando de uma 

extensão contínua devido apenas a algumas excepções, que mantiveram o desenho original. A 

linha do prolongamento, nos referidos casos, é sempre ao nível dos pilares (em planta), sendo 

que existem situações em que a nova fachada cobriu completamente os pilares, e outros 

casos, em que a essa alvenaria termina imediatamente atrás dos mesmos. Um exemplo das 

duas condições é observável na figura 54, com a nova fachada do lote 14B e 12A (representado 

pela cor amarela). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 52 .  Planta da situação actual, ao nível do piso térreo, 2014.   Legenda:              construído              destruído 
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Este nível de intervenção, ainda que diminua o espaço público em cerca de 1,5 metros de 

largura (distância entre os pilares e a fachada original – ver as figuras 53 e 54), faz-se notar 

pela transformação que a fachada sofre – principalmente a nível dos pilares – uma vez que a 

repetição dos seus módulos representava o conceito do edifício. Verifica-se, também, que o 

espaço de circulação (pública) que circunscreve cada bloco torna-se (nalguns casos) nulo junto 

aos limites do jardim, anulando por completo a área impermeável que fora desenhada, e 

obrigando a que o percurso pedonal seja desviado por outro trilho. 

No que diz respeito aos limites do jardim, o seu desenho actual corresponde essencialmente 

ao projecto original, sendo as áreas de circulação junto aos blocos, os únicos locais onde se 

notou diferença, assim como a criação de mais alguns percursos (discretos) que tentam 

encurtar a distância pedonal entre os blocos. 

Conforme observado nas visitas realizadas, o jardim continua a ser usufruído na actualidade, 

ainda que se note uma clara diminuição da sua afluência com o avançar do dia. Durante o 

período da manhã e da tarde, observam-se famílias com crianças junto à área do parque 

infantil, enquanto que os idosos preferem as áreas de clareira, a norte, onde há mais sossego 

(são as zonas do jardim mais distantes da estação ferroviária). Ao longo de todo o dia, diversos 

Figura 53 . Exemplo da situação actual, ao nível do piso 
térreo, do lote 2A e 2B, da Rua Bulhão Pato, 2014.  
Legenda:                    construído                         destruído 

Figura 54 . Exemplo da situação actual, ao nível do piso 
térreo, do lote 14B e 12A, da Rua Bulhão Pato, 2014. 
Legenda:                     construído                      destruído 
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visitantes percorrem os percursos dos jardins, atravessando-os para encurtar caminho ou, no 

caso dos jovens, conviver em grupo durante pequenos períodos de tempo. Sendo que o bairro 

se localiza bastante perto de uma escola (Escola Teixeira de Pascoais), e de uma estação 

ferroviária, não se estranha que o jardim se torne num frequente local de passagem pedonal. 

Durante o período noturno, contam-se menos indivíduos, sendo na sua grande maioria 

moradores a passear animais de estimação, ou a dirigirem-se directamente para o seu lote, 

vindos do emprego. Acrescenta-se, também, que o convite noturno a não-moradores não é 

assim tão grande, salvo alguns sem-abrigo que encontram refúgio nos vãos do piso térreo, 

dado que os jardins apresentam uma fraca iluminação (as sombras das árvores também 

contribuem para tal) e as passagens sob os blocos, actualmente com uma maior profundidade 

devido às intervenções, tornam-se locais que não transmitem muita segurança. 

Também se procedeu ao levantamento in situ das alterações interiores da planta. Tendo em 

conta que, inevitavelmente, seria impossível conseguir aceder ao interior de todos os lotes, 

foram anotadas todas as transformações interiores relativas aos espaços a que foi permitido o 

seu acesso, mas também foram desenhadas todas as restantes transformações previsíveis – 

aquelas que resultaram claramente do prolongamento das fachadas. A figura 53 e 54 são 

exemplos do primeiro caso.  

No que respeita às transformações internas dos restantes pisos térreos, nota-se 

principalmente a integração de (pelo menos) uma nova instalação sanitária complementar, 

nos serviços que integram cafés ou restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

 
Figu a  . ‘estau a te O Mattos . Lote 2á e 2B da ‘ua Bulh o Pato 2 4). 
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4.2. ARQUITECTURA: TRANSFORMAÇÕES A NÍVEL INTERNO QUE SE REFLECTIRAM 

NAS FACHADAS  

Ainda que a nível do urbanismo se identifiquem diversas intervenções, é a nível da 

arquitectura que se manifestam as transformações mais significativas, resultantes de inúmeros 

factores, tais como: mudança de ocupantes (que implica, por vezes, abrir ou fechar uma 

varanda), mudança de elementos (desactivação da chaminé interior e do tanque de cimento, 

na cozinha), e mudança de materiais (alteração da caixilharia, implementação de vidros 

duplos, ou sistemas de climatização), por exemplo. 

Ao longo das últimas seis décadas, as intervenções realizadas nas fachadas tiveram um 

profundo impacto134. Analisando a fachada ao nível de cada piso, podem-se enumerar 

intervenções de diferentes graus: desde manter metade da grelhagem de betão, até à sua 

remoção integral, ou fechar as varandas para criar marquises / ampliar o espaço do respectivo 

compartimento. O lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais reúne exemplos de todos os níveis de 

transformação referidos. Pode-se comparar a modificação interna dos seus fogos no corte da 

figura 56, e a consequente transformação nas fachadas: figura 57, o alçado original; figura 58, 

o alçado actual (2014). 

 

  

                                                           
134

 Comparar as fachadas originais, nos Anexos J, com as fachadas actuais, nos Anexos R. 

Figura 56 . Corte para comparação das transformações que ocorreram no lote 3, 3A e 3B, da Rua Teixeira de 
Pascoais. À esquerda, o projecto original. À direita, um corte ao mesmo nível, da situação actual (2014). 
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Perante a diversidade de transformações encontradas na fachada, seguem-se os 9 casos de 

estudo referidos anteriormente, para que seja possível compreender as transformações 

internas, ao nível da arquitectura, que estiveram na sua origem.   

Figura 57 . O alçado original do lote 3, 3A e 3B, da Rua Teixeira de Pascoais: à esquerda, a fachada nascente; à 
direita, a fachada poente, 2014. 

Figura 58 . O alçado actual (resultante das transformações assinaladas na figura 56), do lote 3, 3A e 3B da Rua 
Teixeira de Pascoais: à esquerda, a fachada nascente; à direita, a fachada poente, 2014. 
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4.2.1. Caso de Estudo 1 

Rua Pedro Ivo,  lote número  8,   fogo 2º Esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta habitação apresenta todas as suas varandas fechadas. Segundo o morador, todos os 

muretes interiores, que separavam a sala e os quartos das varandas, foram destruídos, de 

forma a ampliar a área interior das divisões. Não foram criadas marquises. 

Este é um caso em que a decisão de fechar as varandas partiu do morador actual. O mesmo 

referiu que, comparativamente aos níveis energéticos anteriores à obra do fecho das varandas, 

a temperatura interior sofreu algumas variações: tornou-se mais fria no Inverno e mais quente 

no Verão. No entanto, acrescentou que o calor no Verão não é significativo nem 

desconfortável, ao contrário do frio no Inverno. 

Este fenómeno ocorre porque a câmara-de-ar, criada originalmente pela varanda aberta, 

distanciava o interior do fogo das variações de temperatura exteriores. Com a perda do 

murete, o interior da divisão em questão aproxima-se da interface exterior, tendo como único 

meio de separação uma parede que não fora originalmente projectada para esse fim, e 

portanto, é natural que o seu coeficiente de isolamento térmico não seja perfeito após esta 

intervenção.   

Figura 59 . Planta do lote 8 da Rua Pedro Ivo, ao nível do segundo piso, 2014. 
  Legenda:                                     construído                             destruído 
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Os seus vidros exteriores não são duplos, e o morador não colocou aparelhos de climatização.  

Este fogo ainda mantém os armários originais (um em cada quarto), mas já não apresenta a 

chaminé interior na cozinha, nem o tanque de cimento. 

O morador respondeu que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, tendo enumerado como 

principais razões: a proximidade de vários serviços e equipamentos (mercearia, cafés, 

restaurantes, parque infantil e teatro) e existência do jardim. 

Como desvantagens, apontou a reduzida iluminação (nocturna) no jardim e a presença de 

alguns sem-abrigo. 

 

 

4.2.2. Caso de Estudo 2 

Rua Pedro Ivo,  lote número  8,   fogo 2º Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta habitação também apresenta todas as suas varandas fechadas. Segundo a moradora, 

todos os seus muretes interiores, que separavam a sala e os quartos das varandas, foram 

também destruídos, de forma a aumentar a área interior das divisões. Não foram criadas 

marquises. 

Figura 60 . Planta do lote 8 da Rua Pedro Ivo, ao nível do segundo piso, 2014.  
  Legenda:                                     construído                             destruído 
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A nova caixilharia, em alumínio, não integra vidros duplos, queixando-se de um desconforto 

térmico tanto no Verão como no Inverno. A moradora confirmou que a decisão de fechar as 

varandas, partiu de si. E concorda que a temperatura interior piorou, mais significativamente 

no Inverno do que no Verão (pois nesta estação consegue arrefecer a habitação por meio da 

ventilação natural transversal), após a intervenção nas varandas. 

Ainda assim, a moradora afirma que não sentiu necessidade (ainda) de colocar aparelhos de 

climatização.  

Este fogo mantém ainda os armários originais (um em cada quarto), mas já não apresenta a 

chaminé interior na cozinha, nem o tanque de cimento ou a pia de pedra. 

A moradora respondeu que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, tendo enumerado como 

principais razões: os espaços verdes, o mercado semanal que ocorre junto ao bairro, e a 

proximidade de cafés, farmácias e ginásios (serviços e equipamentos). Como desvantagens, 

apontou apenas a falta de estacionamento automóvel durante o período nocturno. 

 

 

4.2.3. Caso de Estudo 3 

Rua Pedro Ivo,  lote número  8,   fogo 3º Esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 . Planta do lote 8 da Rua Pedro Ivo, ao nível do terceiro piso (à esquerda) e do quarto piso (à direita), 2014.    
  Legenda:                          construído                             destruído 
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Esta habitação apresenta todas as varandas fechadas, e todos os respectivos muretes 

interiores destruídos, para aumentar a área das respectivas divisões. 

Todos os novos caixilhos são em alumínio, aplicados com vidros duplos. O morador afirma que 

as varandas já se encontravam fechadas quando ocupou o fogo, pelo que não pode dar uma 

comparação relativa às diferenças no conforto térmico. No entanto, pela experiência que tem 

tido desde então, refere que sente algum desconforto térmico no Verão, mas não no Inverno. 

Esta questão deve-se a problemas de ventilação natural, causadas pelo projecto original (serão 

explicadas no capítulo 4.4.). 

O morador confirma que também os armários encastrados (um em cada quarto) foram 

remodelados, embora continuem no mesmo espaço. 

A cozinha já não apresenta a chaminé interior, nem o tanque de cimento ou a pia de pedra. No 

entanto, foi construída uma instalação sanitária no seu interior. Este exemplo de má prática 

surge da necessidade de uma instalação sanitária ao nível do primeiro piso do duplex, que não 

foi projectada no desenho original. É das críticas mais frequentes que surgiram nas entrevistas 

referentes aos pisos duplex (consultar Anexo A3). Consta, pela maioria de entrevistados, que a 

maior parte das intervenções que os fogos do terceiro piso executaram a nível da fachada da 

cozinha, foi devida à construção de uma instalação sanitária no seu interior. 

O morador afirmou que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, devido à ausência de poluição 

sonora e por ter vista para o jardim em qualquer compartimento do seu fogo. Realça que, 

embora o local esteja tão próximo de uma das avenidas mais movimentadas de Lisboa 

(Avenida de Roma), não se ouve qualquer ruido derivado da própria avenida ou da estação 

ferroviária. Não apresentou qualquer desvantagem a respeito do bairro. 
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4.2.4. Caso de Estudo 4 

Rua Pedro Ivo,  lote número  8,   fogo 3º Esquerdo Frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta habitação apresenta todas as varandas fechadas. Segundo a moradora, todos os muretes 

interiores, que separavam a sala e os quartos das varandas, foram destruídos para aumentar a 

área das respectivas divisões. 

Este fogo encontrava-se, no momento da visita, em remodelação, pelo que serão apresentadas 

as novas intervenções. 

Todos os caixilhos serão em alumínio, aplicados com vidros duplos. A moradora já habitava o 

fogo antes das varandas serem fechadas, e afirma que sentiu diferença no conforto térmico, 

após o seu fecho: mais calor no Verão, e mais frio no Invento. No entanto, não colocou 

nenhum sistema de climatização. 

A moradora remodelou os armários encastrados (um em cada quarto), e já não apresenta a 

chaminé interior na cozinha, nem o tanque de cimento ou a pia de pedra. Na cozinha, 

apresenta uma instalação sanitária. 

A moradora afirmou que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, mas que se mudou há pouco 

tempo, pelo que a única desvantagem que encontrou, até agora, foi a falta de elevador. 

Figura 62 . Planta do lote 8 da Rua Pedro Ivo, ao nível do terceiro piso (à esquerda) e do quarto piso (à direita), 
2014.  Legenda:                             construído                             destruído 
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4.2.5. Caso de Estudo 5 

Rua Pedro Ivo,  lote número  8,  fogo 3º Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta habitação apresenta todas as varandas fechadas. Segundo o morador, todos os muretes 

interiores, que separavam a sala e os quartos das varandas, foram destruídos para aumentar a 

área das respectivas divisões.  

Em todos os novos caixilhos, em alumínio, foram aplicados vidros duplos. Em relação ao 

conforto térmico, são apontadas algumas queixas, tanto no Inverno como no Verão, apesar de 

não ter sido colocado nenhum sistema de climatização. 

Foi construída uma nova instalação sanitária, também esta na cozinha. 

O morador manteve os armários originais (encastrados um em cada quarto), mas já não 

apresenta a chaminé interior na cozinha, nem o tanque de cimento ou a pia de pedra. 

O morador indicou que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, referindo apenas como principal 

desvantagem a escassez de estacionamento automóvel, principalmente de noite. 

 

Figura 63 . Planta do lote 8 da Rua Pedro Ivo, ao nível do terceiro piso (à esquerda) e do quarto piso (à direita), 
2014.  Legenda:                           construído                             destruído 
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4.2.6. Caso de Estudo 6 

Rua Pedro Ivo,  lote número  9,   fogo 3º Direito Frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta habitação apresenta uma varanda fechada (da sala), e duas varandas abertas (dos 

quartos). Segundo o morador, o murete interior, que separava a sala da varanda, foi mantido, 

criando um espaço de marquise. Nos quartos, os muretes continuam presentes porque as 

varandas continuam abertas.  

Ainda que não tenha colocado aparelhos de climatização, indica que a temperatura interior, 

nos quartos (varandas abertas), tende a ser desconfortavelmente fria no Inverno, e 

desconfortavelmente quente no Verão. O morador não habitava o fogo antes da varanda da 

sala ter sido fechada, pelo que não pode indicar se esse facto veio a interferir com a 

temperatura interior. No entanto, afirma que não sente desconforto térmico neste 

compartimento.  

Na sala, este fenómeno ocorre porque a marquise cria uma câmara-de-ar, semelhante à caixa-

de-ar no interior das paredes duplas, distanciando o interior do fogo das variações de 

temperatura exteriores. A troca de energia ocorre primeiro nessa câmara-de-ar (marquise), 

antes de se difundir com o exterior do fogo. Assim, evitam-se perdas excessivas de calor no 

Inverno, e absorção excessiva de calor no Verão.  

Figura 64 . Planta do lote 9 da Rua Pedro Ivo, ao nível do terceiro piso (à esquerda) e do quarto piso (à direita), 
2014.  Legenda:                               construído                             destruído 
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Os vidros exteriores deste fogo, quer nos muretes onde as varandas estão abertas, quer na 

marquise, onde a varanda se encontra fechada, são duplos, contribuindo também para o 

efeito da caixa-de-ar da marquise – e reduzindo desconfortos térmicos derivados das varandas 

abertas, que poderiam ser piores do que aqueles que o morador se queixa. Os caixilhos dos 

quartos, onde os vidros foram substituídos, são todos em alumínio, assim como a caixilharia da 

marquise da sala. Por outro lado, o murete original na varanda da sala, também continuou 

com os mesmos caixilhos de madeira. 

Este fogo manteve, ainda, os armários originais (encastrados um em cada quarto), mas já não 

apresenta a chaminé interior na cozinha, nem o tanque de cimento ou a pia de pedra. 

Sentiu também necessidade de inserir uma instalação sanitária ao nível do piso de entrada, 

pelo que esta foi colocada na cozinha. 

O morador indicou que lhe agrada viver no Bairro das Estacas, tendo enumerado como 

principais razões: a facilidade de acessos (a transportes públicos) e a variedade / extensão do 

jardim. Como desvantagens, apontou a falta de elevador, e a insegurança das passagens sob os 

edifícios, durante a noite (por serem pouco iluminadas). 
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4.2.7. Caso de Estudo 7 

Rua Teixeira de Pascoais,   lote número  3,   fogo 1º Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fogo encontra-se para venda, por uma imobiliária, e é o fogo que se encontrou mais 

semelhante ao projecto original do bairro, ainda que apresente fechada uma das suas 

varandas. 

A varanda fechada corresponde à sala. À excepção da caixilharia da marquise criada (o murete 

não foi destruído), os materiais dos caixilhos do murete e todos os restantes acabamentos 

permanecem segundo o projecto original – ver figura 66. 

Não é possível avaliar, de um modo fiável, os níveis energéticos inerentes a este fogo, uma vez 

que o espaço se encontra desprovido de mobília e em avançado estado de degradação, por 

não ser habitado há algum tempo.  

Figura 65 . Planta do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais ao nível do primeiro piso, e respectivo corte, 2014.  
   Legenda:                                     construído                         destruído 
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Os roupeiros embutidos também permanecem originais, assim como as louças sanitárias, o 

pavimento da sala e dos quartos (ver figura 67), e as bancadas de pedra, armários, caixilharia 

de madeira, e azulejos da cozinha (ver figura 69). 

Observam-se, também, alguns elementos caídos em desuso. É o caso: o tanque de cimento, 

para lavar a roupa e a pia de pedra (figura 68), e a chaminé interior, com elevação para os 

fogões da época (figura 69). 

 

 

  

Figura 66 . Perspectivas do murete (e da sua caixilharia) da sala do fogo 1º Direito, do lote 3 da Teixeira de Pascoais, 
2014. 
 

Figura 67. O pavimento da sala do fogo 1º Direito, do lote 3 da Teixeira 
de Pascoais, 2014. 
 

Figura 68. Tanque de cimento para lavar 
roupa, e pia de pedra, na habitação 1º 
Direito, do lote 3 da Rua Teixeira de 
Pascoais, 2014. 
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Figura 69. A cozinha no seu desenho original. A chaminé interior, a elevação para os fogões da época, a bancada 
de pedra, os armários de madeira e os azulejos, do fogo 1º Direito, do lote 3 da Teixeira de Pascoais, 2014. 
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4.2.8. Caso de Estudo 8 

Rua Teixeira de Pascoais,   lote número  3,   fogo 3º Direito Frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fogo encontrava-se disponível para aluguer, por uma imobiliária. Apresenta todas as suas 

varandas abertas, como no projecto original. Tanto na sala (ver figura 71), como nos quartos 

(ver figura 72), os respectivos muretes mantêm-se.  

Não foi possível entrevistar a senhoria no que diz respeito às condições energéticas, dado que 

a mesma não se encontrava presente. No entanto, pela visita ao seu interior, a temperatura 

aparentava ser confortável, apesar do fogo manter os elementos originais e não ter sido 

colocado nenhum aparelho de climatização.  

Figura 70 . Planta do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais ao nível do terceiro piso (à esquerda) e do quarto piso (à 
direita), e respectivo corte (em baixo), 2014.   Legenda:                                     construído                             destruído 
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Na cozinha, a chaminé interior ainda se mantém (figura 73), mas o tanque de cimento e a pia 

de pedra foram removidos. No seu lugar foi construída uma instalação sanitária, cuja entrada é 

unicamente realizada pela cozinha (observável na figura 74), como ocorreu no Caso de Estudo 

número 6.  

  

Figura 71 . O murete (e a varanda) da sala do fogo 3º 
Direito Frente, do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. 

Figura 72 . O murete (e a varanda) de um quarto do fogo 
3º Direito Frente, do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. 

Figura 73 . A chaminé interior da cozinha do fogo 3º 
Direito Frente, do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. 

Figura 74 . A instalação sanitária na cozinha do fogo 3º 
Direito Frente, do lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. 
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4.2.9. Caso de Estudo 9 

Rua Teixeira de Pascoais,   lote número  11,   fogo 2º Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fogo também se encontrava disponível para aluguer, por uma imobiliária. Apresenta 

todas as suas varandas fechadas. No entanto, ainda que na sala (ver figura 76) e num dos 

quartos, os respectivos muretes tenham sido destruídos, para prolongar a área interior das 

divisões, no último quarto o murete não foi retirado, tendo sido criada uma marquise – ver 

figura 77. 

Não existe comparação com os níveis energéticos anteriores à obra do fecho das varandas, 

dado que se desconhece o seu último morador. No entanto, pela visita ao seu interior, a 

temperatura aparentava ser confortável, apesar de não ter sido colocado nenhum aparelho de 

climatização. Os seus vidros exteriores são duplos.  

A habitação tinha sido recentemente remodelada e equipada (observável na figura 78), pelo 

que todos os seus materiais e acabamentos encontravam-se impecáveis – ainda que bastante 

diferentes dos originais. Todos os armários embutidos também foram remodelados (no 

mesmo local onde se localizavam os originais) – ver figura 79. 

Na cozinha, a chaminé interior, o tanque de cimento e a pia de pedra foram desactivados, não 

havendo qualquer sinal da sua pré-existência, como se pode observar pela figura 80. 

Figura 75 . Planta do lote 11 da Rua Teixeira de Pascoais ao nível do segundo piso, 2014. 
    Legenda:                                     construído                             destruído 
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Figura 76 . A ausência do 
murete na sala do fogo 2º 
Direito, do lote 11 da Rua 
Teixeira de Pascoais. 

Figura 77 . O murete num 
dos quartos do fogo 2º 
Direito, do lote 11 da Rua 
Teixeira de Pascoais. 

Figura 78 . A sala, recentemente remodelada, do 
fogo 2º Direito, do lote 11 da Rua Teixeira de 
Pascoais. 

Figura 79 . Os armários embutidos (recentemente remodelados) do 
fogo 2º Direito, do lote 11 da Rua Teixeira de Pascoais. 

Figura 80 . A cozinha do fogo 2º Direito, do 
lote 11 da Rua Teixeira de Pascoais. O 
frigorífico no local onde anteriormente se 
encontrava a chaminé interior. 



85 

4.3. MATERIAIS, ACABAMENTOS E MOBILIÁRIO: INTEGRAÇÃO DAS NOVAS 

TÉCNICAS E DESACTIVAÇÃO DE ELEMENTOS CAÍDOS EM DESUSO 

Para a investigação deste tema, a informação foi obtida, exclusivamente, pelas entrevistas e 

inquéritos que se realizaram aos moradores. De entre os vários fogos visitados, destacam-se 

dois fogos de planta idêntica, em diferentes estados de conservação, incluídos nos casos de 

estudo. 

Ambos localizados na Rua Teixeira de Pascoais, são eles: o fogo 1º Direito do lote 3 (ver 

sequência superior, na figura 81 e figura 82), em estado de degradação, e o fogo 2º Direito do 

lote 11 (ver sequência inferior, na figura 81 e figura 82), remodelado recentemente. 

ái da ue asta te deg adado, o fogo do lote , a altu a  e da pa a e odelaç o , 

permitiu a observação in situ de alguns dos materiais aplicados no projecto original. É 

observável que a habitação já recebeu intervenções, como o fecho da varanda da sala, por 

exemplo. Mas, ainda assim, inclui muitas características que não se avistaram em mais 

nenhum fogo, por já terem caído em desuso e, como tal, terem sido desactivadas. 

Apresentam-se, de seguida, as duas sequências fotográficas (figura 81 e figura 82), referentes 

aos espaços coincidentes em ambos os fogos. 

 

 

  

Figura 81. Comparação de duas habitações da mesma tipologia, actualmente. Em cima, a habitação 1º Direito, do 
lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. Em baixo, a habitação 2º Direito, do lote 11 da Rua Teixeira de Pascoais, 2014. 
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Ainda que alguns materiais, como o revestimento das paredes (de papel de parede, para tinta), 

os caixilhos (de madeira, para alumínio), louças sanitárias, fecho de varandas para 

prolongamento do quarto, entre muitos outros exemplos, tenham sido alterados durante as 

últimas seis décadas, a grande desactivação deu-se no mobiliário da cozinha, na medida em 

que já não é possível encontrar em mais nenhum outro fogo: o tanque de cimento para lavar 

roupa e a pia de pedra, a chaminé interior, e (imediatamente abaixo) a elevação para o fogão 

(equipamento que, na época, não tinha a mesma altura que na actualidade), como observável 

nas figuras 83 e 84, respectivamente. 

  

Figura 83. Tanque de cimento para lavar roupa, e a 
pia de pedra, na habitação 1º Direito, do lote 3 da 
Rua Teixeira de Pascoais, 2014. 

Figura 82. Comparação de duas habitações da mesma tipologia, actualmente. Em cima, a habitação 1º Direito, do 
lote 3 da Rua Teixeira de Pascoais. Em baixo, a habitação 2º Direito, do lote 11 da Rua Teixeira de Pascoais, 2014. 

Figura 84. Chaminé interior e elevação para os fogões da 
época, na habitação 1º Direito, do lote 3 da Rua Teixeira de 
Pascoais, 2014. 
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No que respeita às novas tecnologias aplicadas, são avistadas (algumas) antenas parabólicas 

no exterior das fachadas, que naturalmente não faziam parte do projecto inicial, mas que o 

tempo se encarregou de o criar. A televisão, em Portugal, foi apenas criada em Dezembro de 

1955, depois da construção do conjunto já ter terminado no ano anterior, e as suas emissões 

só se tornaram regulares em 1957. 

No entanto, o grande impacto das novas tecnologias reside nos sistemas de climatização (ver 

figura 85), que têm vindo a dominar as fachadas. Procedeu-se ao seu levantamento completo, 

podendo ser consultada a localização dos aparelhos em anexo: ao nível do primeiro piso, no 

Anexo T; ao nível do segundo piso, no Anexo U; ao nível do terceiro piso, no Anexo V; e ao 

nível do quarto piso, no Anexo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para exemplificar a dimensão desta presença, foi selecionado, como exemplo, o piso 4, por se 

tratar do nível que apresenta o maior número de aparelhos – ver figura 86. 

Ao todo, incluindo também os pisos 1, 2 e 3, contam-se 60 sistemas de climatização, 

actualmente. No entanto, é interessante referir que apenas 6 desses sistemas foram colocados 

em varandas abertas (que ainda obedecem ao projecto original), e que os 54 restantes 

pertencem todos a varandas fechadas. 

Figura 85. Os sistemas de climatização na fachada secundária do edifício com entrada pela Rua Bulhão Pato, 2014 
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Coloca-se, então, a dúvida. Esta relação pode dever-se, simplesmente, ao facto dos moradores 

que escolhem não intervir, decidem também pela mesma razão, não aplicar sistemas de AVAC 

(aquecimento, ventilação e ar condicionado) – independentemente de considerarem que 

haveriam de o necessitar. Ou, o facto de as varandas terem sido fechadas, influenciou 

directamente no conforto do ambiente interior dos respectivos casos, levando à necessidade 

de se colocarem os respectivos aparelhos. Esta questão será esclarecida no subcapítulo 

seguinte. 

  

Figura 86. Levantamento dos sistemas de climatização colocados no piso 4, 2014. 
 Legenda:                        construído                      destruído                   sistema de climatização colocado 
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4.4. CONFORTO E EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS  

Esta análise, assim como a anterior, é baseada apenas na opinião dos moradores, perante a 

inviabilidade de realizar cálculos e testes aos níveis de conforto. 

Foram realizados inquéritos procurando identificar o nível de satisfação dos moradores, no 

que respeita aos níveis de conforto e de resposta às exigências contemporâneas. O modelo 

utilizado encontra-se no Anexo A2, para consulta. 

Na análise, verificam-se casos de desconforto térmico interior, tanto em habitações com 

varandas abertas, como varandas fechadas. No entanto, foi possível concluir que o 

desconforto considerado pela maior percentagem de moradores, em relação à temperatura 

interior das suas habitações, refere-se ao período da estação de Inverno, revelando possíveis 

problemas ao nível de isolamento térmico, no projecto original. 

Isto é, os moradores de habitações com varandas abertas tendem a confirmar que a habitação 

se torna desconfortavelmente arrefecida no Inverno. No entanto, os mesmos não apresentam 

queixas quanto à sua ventilação, no Verão. Tal faz sentido, uma vez que os vãos (varandas) 

correm toda a largura de cada divisão do fogo, com um isolamento térmico (quase135) apenas 

ao nível do vidro. Desta forma, a divisão pode, realmente, tornar-se desconfortavelmente 

arrefecida nos dias que apresentem temperaturas mais baixas. Por outro lado, o facto da 

maioria dos fogos possuir vãos a nascente e a poente, facilita a ventilação transversal natural, 

pelo que se compreende que não se verifiquem queixas de sobreaquecimento, em relação aos 

dias mais quentes. 

Quanto aos moradores de habitações com varandas fechadas, a queixa do mesmo 

arrefecimento no Outono / Inverno foi mais frequente, justificando que utilizam os aparelhos 

de ventilação (os moradores que os colocaram) com maior frequência para aquecer a divisão, 

do que para a arrefecer. 

  

                                                           
135

 O vidro dos vãos originais não desce até ao pavimento, terminando num murete de alvenaria, embora seja de 

espessura reduzida – ver cortes transversais do projecto original, Anexo L. 
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Há ainda que referir que, as habitações alvo de mais queixas pertenciam aos últimos pisos. 

Pelo que se conclui que a orientação solar apenas a nascente ou a poente, para o caso dos 

fogos duplex, interferiu definitivamente no conforto térmico interior da habitação – ver figura 

87. Estes fogos, possuindo apenas uma das fachadas do bloco, não têm a possibilidade de 

realizar a ventilação transversal natural como os restantes pisos – ver figura 88, ficando 

sobreaquecidos nos dias de maior calor. Quanto ao sobrearrefecimento que também ocorre, 

deve-se sobretudo à orientação solar, uma vez que a luz solar só incide parte do dia (de manhã 

– para os fogos orientados a nascente; e de tarde – para os fogos orientados a poente) – ver 

figura 89, ao contrário dos restantes pisos, que possuem duas fachadas e portanto absorvem 

luz solar o dia inteiro – ver figura 90. 

Quando entrevistados, os moradores não apontaram a existência de problemas de infiltração 

nas suas habitações. 

 

 

Figura 87. Esquema de ventilação transversal natural num piso tipo-duplex. 

Figura 88. Esquema de ventilação transversal natural num piso tipo-simplex. 
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Figura 89. Esquema de incidência solar num piso tipo-duplex. 

Figura 90. Esquema de incidência solar num piso tipo-simplex. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1.  O IMPACTO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS 

O Bairro das Estacas, que desde cedo causou impacto pelo seu reconhecimento nacional e 

internacional, e por se distinguir na malha urbana, tem vindo a perder – de modo 

progressivo – o seu carácter inicial, produto das mais diversas intervenções, analisadas na 

presente dissertação. 

O conceito fundamental do projecto, que se foca nos pilotis e na repetição dos seus módulos 

ao longo das fachadas, torna-se cada vez mais imperceptível. A repetição modular já não se 

reconhece. Pilares foram absorvidos (nas fachadas para os jardins, de modo quase contínuo), e 

varandas foram fechadas.  

Também as grelhas de betão, nas cozinhas, são cada vez mais substituídas por alvenarias e 

vidro, procurando receber mais iluminação natural e aumentar a área útil da cozinha, embora 

tal signifique desperdiçar a única área ventilada de serviço para a secagem de roupa.  

No que respeita ao conforto térmico, ficou confirmado que os moradores cujos fogos 

apresentam as varandas fechadas experienciam maiores desconfortos, actualmente, em 

relação aos moradores dos fogos que mantiveram as varandas abertas. Desta forma, conclui-se 

que o efeito que esteve na origem desta diferenciação devia-se à caixa-de-ar  da varanda 

aberta – que não só distanciava o contacto do compartimento com a temperatura exterior, 

reduzindo maiores perdas de energia no Inverno, como também limitava o excesso de 

absorção solar no Verão, criando um espaço intermédio de sombra.  

Também se pode constatar que as habitações que apresentam varandas fechadas, 

comprometeram o conforto térmico do fogo, originando níveis de desconforto diferenciados, 

consoante a existência, ou não, de marquise. Os fogos que apresentam varandas fechadas, 

criando marquises, não identificam tantos problemas de isolamento térmico, quanto os fogos 

que apresentam varandas fechadas e demolição da parede interior (ampliando o espaço do 

compartimento). Confirma-se, deste modo, a utilidade original da referida ai a-de-a  das 

varandas. 
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Relativamente às entradas de luz verticais, isto é, a fachada poente nas caixas-de-escada, 

também têm vindo a desaparecer, para ampliar a arrecadação interior ao nível do piso térreo. 

O facto dos lotes não possuírem elevadores continua a ser obstáculo aos mais idosos, que 

constituem uma grande percentagem dos moradores. Foi encontrada, apenas, uma cadeira 

ascensora, fixada ao corrimão de num lote, que pretende minimizar esta problemática.  

Por todas as referidas razões, quando se colocou em análise a situação actual face à original, 

concluiu-se de forma bastante clara que as intervenções realizadas afectaram, de forma 

negativa, o conceito do projecto. 

Apenas ao nível da escala urbana são encontradas algumas valorizações. Ainda que se observe 

uma desvalorização das fachadas, a nível conceptual, tal não influenciou as vivências do 

espaço exterior. O grande jardim, ainda com bastante movimento na actualidade, representa 

um canal para a cidade respirar. É usufruído, não só pelos moradores dos seus blocos, mas 

também por muitos visitantes – o que em suma é tudo o que um projecto paisagístico aspira – 

devido à construção de novos equipamentos na sua envolvente (como é o caso da estação 

ferroviária Roma-Areeiro, que melhora os acessos ao bairro) e ao desenvolvimento constante 

da cidade ao seu redor. 

Cada vez melhor localizado na cidade de Lisboa, o Bairro das Estacas é considerado, na opinião 

dos seus moradores, como uma excelente combinação entre uma atmosfera calma e uma boa 

acessibilidade a transportes e serviços públicos, mesmo considerando uma distância 

facilmente percorrida a pé. 
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5.2. PERSPECTIVAS PARA A REABILITAÇÃO DA OBRA  

O estudo realizado permitiu concluir que a destruição do conceito original do Bairro das 

Estacas deve-se, maioritariamente, ao fecho anárquico das varandas, já que se identificam 

mais varandas fechadas (455), do que varandas abertas (281, num total de 736 – consultar 

Anexo A3) e à absorção, quase completa, dos pilares do piso térreo pela construção de novas 

paredes. 

Todas estas intervenções, que resultam num conjunto de alçados actuais completamente 

distintos dos originais (comparar os Anexos J com os Anexos M), destruíram o conceito do 

bairro, contribuindo para a sua degradação. 

Este conjunto de habitações, que é, de facto, distinguido por variadas entidades (Ana Tostões, 

a Carta de Património do Plano Director Municipal de Lisboa para 2014, a exposição patente 

no DAM e a lista do IPPAR) quer na época da sua construção – pelo prémio Municipal e pela 

menção honrosa na Bienal de S. Paulo – quer na actualidade – pela classifi aç o de Co ju to 

á uite tó i o , merece, efectivamente, uma reabilitação atenta e cuidada, repondo os níveis 

originais do seu conceito.  

A tarefa de reabilitar não será fácil, tendo em conta a população que habita o bairro. Tem-se, 

como exemplo, a seguinte conversa com uma moradora, durante uma das entrevistas 

realizadas: 

 

 Moro naquele prédio, ali. Aquele novo.   

A senhora referia-se ao lote 10 da Rua Pedro Ivo. Claramente, o último lote recentemente 

reabilitado, uma vez que aparentava as fachadas originais do projecto (ver figura 91), mas o 

seu estado incólume não deixava dúvidas que tinha sido objecto de intervenção recente (ver 

figura 92). 

Tem sorte. Aparenta estar em muito boas condições. A senhora não deve ter grandes queixas 

a fazer . (Autor)  

Ao que a moradora responde, bastante indignada: Ah, mas claro que tenho! Eu não queria 

obras nenhumas. Então não é que tinha os quartos e a sala maiores do que tenho agora? 

Abriram as minhas varandas e agora já não tenho espaço que chegue.  
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Os moradores do lote 10 apresentaram um projecto na Câmara Municipal de Lisboa, para a 

sua reabilitação, pedindo também, apoio financeiro. A Câmara, no entanto, respeitando as 

o as do a tual PDM ua to  p ote ç o e i te e ç o e  Co ju tos á uite tó i os , 

respondeu que só financiaria a obra se esta projectasse o restauro do conceito original.132 O 

projecto teria a obrigação de respeitar as fachadas originais, retirando as marquises, 

recolocando as grelhagens de betão semelhantes às iniciais e removendo as novas paredes 

construídas no piso térreo, de forma a que a fachada voltasse a apresentar o ritmo dos pilares. 

Desta forma, é esperado que o Bairro das Estacas se desenvolva no sentido oposto ao que tem 

sido realizado nas últimas décadas, de modo que, no futuro, possa ser possível reencontrar, na 

malha de Lisboa, o conceito arquitectónico e urbanístico, e a referência ímpar, que mereceu as 

premiações de 1954 (ver figura 91).   

                                                           
132

 Ver normas do PDM de Lisboa, de 2014, transcritas nas páginas 34, 35 e 36 da presente dissertação. 

Figura 91. As fachadas originais do Bairro das Estacas, em 1954. 
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Figura 92. Reabilitação das fachadas do lote 10 da Rua Pedro Ivo, respeitando o conceito original. Financiado pela 
Câmara Municipal de Lisboa, em 2014 
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ENTREVISTAS 

Pe gu tas de esposta a e ta  aos moradores do bairro, no âmbito das alterações realizadas sobre o 

projecto original (capítulo 4), de forma a avaliar com clareza a situação actual, nos campos de: 

património, materiais, acabamentos, mobiliário (integração das novas tecnologias) e desactivação dos 

elementos caídos em desuso. 

Conteúdo: transformações na planta (apresentação da planta original e anotação das alterações in situ), 

com especial atenção às paredes das varandas, manutenção (ou não) dos roupeiros, dispensas, 

cozinhas, (alteração ou não dos) materiais, e (construção de novas) instalações sanitárias. 

Consultar Anexo A1 para a leitura do modelo de entrevista utilizada. 

 

INQUÉRITOS 

Pe gu tas de esposta fe hada  aos moradores do bairro, no âmbito do subcapítulo 4.4. (Avaliação 

económica e energética: índices de conforto e exigências contemporâneas). 

Conteúdo: avaliação dos níveis de conforto térmico no interior das divisões com varanda, distinguindo 

os casos de varanda aberta e varanda fechada; compreender se o desconforto (quando existente) se 

deve ao projecto original (varandas abertas) ou às alterações realizadas posteriormente (varandas 

fechadas); relacionar a escolha dos aparelhos de climatização com o facto das varandas 

correspondentes se encontrarem abertas ou fechadas. 

Consultar Anexo A2 para a leitura do modelo de inquérito utilizado. 
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Z3.  Desenhos Técnicos de Processos de Obra – Arquivo da CML  
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Modelo da entrevista utilizada na presente dissertação                                ANEXO A1 

 

 

 

 
a obtenção do grau de Mestre em Arquitectura 

lote: 

do fogo: 



A complementar a pergunta 15, foram apresentados aos moradores os Anexos F, G e H. 

 

 

ANEXO A1                                               Modelo da entrevista utilizada na presente dissertação 

 

 

 

  



Modelo do inquérito utilizado na presente dissertação                                ANEXO A2 

  

a obtenção do grau de Mestre em Arquitectura 

lote: 

do fogo: 



ANEXO A2                                               Modelo do inquérito utilizado na presente dissertação 

  

 

  



Modelo do inquérito utilizado na presente dissertação                                ANEXO A2 

  



ANEXO A2                                               Modelo do inquérito utilizado na presente dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

  



Análise estatística dos elementos recolhidos                                    ANEXO A3 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

1. CÁLCULO PRÉVIO PARA O NÚMERO MÍNIMO DA AMOSTRA 

Determinação do Tamanho da Amostra para Populações Finitas  i : 

. LEVIN, Jack – Estatística Aplicada a Ciências Humanas, São Paulo, Harbra Lda, 1987. 

. TRIOLA, Mário – Introdução à Estatística, Rio de Janeiro, LTC, 1999. 

 

  Fórmula            η    =    
                                                               

 

η        =   valor final da amostra 

N        =   número total de fogos existentes no bairro 

σ        =   desvio padrão; quando desconhecido, é utilizado o valor: a plitude/4  

Z α/2  =   valor crítico associado ao grau de confiança (que se pretende) na amostra 

E2       =   margem de erro 

 

Tabela 3. Valores Críticos associados ao Grau de Confiança na Amostra 

Grau de Confiança α Valor Crítico Z α/2 

90% 0,10 1,645 

95% 0,05 1,96 

99% 0,01 2,575 

 

 

a) Grau de Confiança 

Escolhe-se, por exemplo, 95%. É um valor razoavelmente confiável, sem se tornar tão exigente 

como 99%. (Quanto mais exigente for o grau de confiança, maior é o número de amostras que 

se requerem.) 
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b) Valor Crítico 

Para um grau de confiança equivalente a 95%, o valor crítico equivale a: 

Z α/2   =   1,96 

 

 

c) Número total de fogos existentes no bairro 

 

Tabela 4. Distribuição do Número de Fogos por Piso 

Número do Piso  Número de Fogos 

0 1 fogo    x  7 lotes  x  4 blocos 28 

1 2 fogos  x  7 lotes  x  4 blocos 56 

2 2 fogos  x  7 lotes  x  4 blocos 56 

3 + 4 (duplex) 4 fogos  x  7 lotes  x  4 blocos 112 

TOTAL  252 

 

N  =  252 fogos 

 

d) Desvio Padrão 

σ   =   amplitude/4    =    252/4  

σ   =   63 

 

e) Margem de Erro 

Escolhe-se um valor, por exemplo, 10%. É um valor razoavelmente pequeno, sem se tornar tão 

exigente como 1%. (Quanto mais exigente for a margem de erro, maior é o número de 

amostras que se requerem, para que se anule a possibilidade de ocorrer um erro estatístico.) 

E    =   10%   =  0,1 

 

 

f) Cálculo do valor da Amostra 

η        =   
                                                             =  22 amostras 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA REALIZADA 

 

a) Dados Recolhidos 

 

Entrevistas respondidas 23 

Inquéritos respondidos 18 

Fogos em comum 

(responderam tanto à entrevista, como ao inquérito) 
6 

Valor final da amostra       (pretendia-se    ≥  22) 35 

Nível de confiança 95% 

 

 

b) Ajuste da Margem de Erro 

 

Para um nível de confiança idêntico (95%), o aumento de amostras (o valor mínimo obrigava a 

22 unidades, mas foi possível a recolha de 35 testemunhos) irá causar a redução da margem 

de erro, para 7,7%. 

 

E   =                                                                                              

 

E    =       0,0769    =    7,7% 
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3. ANÁLISE ESTATÍSTICA DA AMOSTRA 

 

a) Dados das Entrevistas 

nº  pergunta Sim Não Metade     

1. 5 16 2 

 
23 

            

  Marquise Prolongada Aberta 
 

  

2. 3 15 5 

 
23 

    
 

  

 
  

  Sim Não Metade     

3. 9 14  0 

 
23 

            

  Marquise Prolongada Aberta 
 

  

4. 1 13 9 

 
23 

    
 

  

 
  

  Sim Não Metade     

5. 8 15 0  

 
23 

            

  Marquise Prolongada Aberta 
 

  

6.  0 15 8 

 
23 

    
 

  

 
  

  Sim Não Não se Aplica     

7. 0  6 17 

 
23 

            

  Marquise Prolongada Aberta     

8. 0  6 17 

 
23 

            

  Sim Não       

9. 22 1 
 

  23 

    
  

    

  Sim Não       

10. 22 1 
 

  23 

            

  Sim Não       

11. 5 18 
 

  23 

    
  

    

  Sim Não       

12. 20 3 
 

  23 

            

  Sim Não       

13. 2 21 
 

  23 

    
  

    

  Sim Não       

14. 7 16 
 

  23 
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16. respostas     

  mercado 
   

  

  acessos a transportes públicos 
 

  

  
proximidade a serviços e equipamentos (mercearia, escola, 
parque infantil, teatro, ginásio, farmácias, cafés, restaurantes)   

  jardins 
   

  

  ausência de poluição sonora 
 

  

  
    

  

17. respostas     

  falta de elevador 
  

  

  pouco estacionamento 
  

  

  presença de alguns  sem-abrigo 
 

  

  falta de iluminação nos jardins 
 

  

  passagens sob os prédios podem ser perigosas de noite   

  trânsito para entrar / sair do Bairro (centro de Lisboa)   

 

falta de instalação sanitária no piso de entrada dos duplex (3º 
andar) 
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b) Dados dos Inquéritos 

nº  da pergunta  Sim Não       

1. 2 16   
 

18 

            

  Sim Não   

 

  

2. 5 13   
 

18 

        
 

  

  Sim Não       

3. 5 13   
 

18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

4. 1 2 15   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

5. 2 3 13   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

6. 2 3 13   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

7. 0  5 13   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

8. 4 1 13   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

9.  0 5 13   18 

            

  Aluminio Não se Aplica     

10. 5   13   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

11. 10 6 2   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

12. 8 8 2   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

13. 4 12 2   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

14. 2 14 2   18 
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  Sim Não Não se Aplica     

15. 3 0 15   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

16. 1 2 15   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

17.  0 3 15   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

18. 2 14 2   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

19. 6 12 0    18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

20. 4 2 12   18 

    
 

      

  Sim Não Não se Aplica     

21. 4 0 14   18 

            

  Sim Não Não se Aplica     

22. 4 0  14   18 

            

  Sim Não       

23.  0 18 
 

  18 
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c) Levantamento das fachadas In Situ 

 

Ano 1954: 

TOTAL   varandas abertas 736 

 

Ano 2014: 

  TOTAL   varandas abertas  281 

TOTAL   varandas fechadas 455 

 

TOTAL   sistemas de climatização 60 

em varandas abertas 6 

em varandas fechadas 54 

 

 

d) Análise estatística 

 

Das varandas inquiridas 

Eram varandas Abertas: 22,81% 

Eram varandas Fechadas: 77,19% 

 

Em 2014, comparativamente ao projecto inicial, as 
varandas 

Que se encontram abertas, são: 38,18% 

Que se encontram fechadas, são: 61,82% 

 

Sistemas de Climatização 

Proporção no total de varandas: 8,15% 

Das varandas abertas, possuem 
Sistema de Climatização: 

2,14% 

Das varandas fechadas, possuem 
Sistema de Climatização: 

11,87% 
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Unidades de varandas abertas e fechadas em 
2014: 

 
Proporção das varandas analisadas (abertas 
e fechadas), em relação ao número total das 
mesmas: 

 

 
 
Unidades de varandas da sala entrevistadas 
(total de 23): 
 

 
 
Unidades de varandas analisadas (abertas e 
fechadas): 

 
 
Utilização das varandas entrevistadas, da 
sala (total de 23): 
 

 

 
 
Unidades de varandas entrevistadas, abertas 
e fechadas, para o primeiro quarto do fogo: 
 

 

281 

455 Abertas 

Fechadas  

22,81% 

77,19% 

Abertas 

Fechadas 

5 

16 

2 

Abertas 

Fechadas 

Metade 

13 

44 

Abertas 

Fechadas 

3 

15 

5 

Marquise 

Prolongadas 

Abertas 

9 

14 Abertas 

Fechadas 
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Unidades de varandas entrevistadas, abertas 

e fechadas, para o segundo quarto do fogo: 

 

 

 

Utilização das varandas entrevistadas, do 
primeiro quarto (total de 23): 

 

Utilização das varandas entrevistadas, do 
segundo quarto (total de 23): 
 

 

 
Unidades de varandas entrevistadas, abertas 
e fechadas, para o terceiro quarto do fogo: 
 

 

 
Distribuição dos (60) sistemas de 
climatização, no total das varandas (736): 
 
 

 
 
 

 
Utilização das varandas entrevistadas, do 
terceiro quarto (total de 23): 
 
 

 

8 

15 
Abertas 

Fechadas 

1 

13 

9 Marquise 

Prolongadas 

Abertas 

8 

15 
Abertas 

Prolongadas 

6 

17 

Fechadas 

Não têm um 
3º quarto 

6 

54 

Abertas 

Fechadas 17 

6 

Abertas 

Prolongadas 

Marquises (0) 

Abertas (0) 
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O que os moradores GOSTAM no bairro: 

 

- Mercado da Rua Bulhão Pato 

- Acesso a transportes públicos 

- Proximidade a serviços e equipamentos (mercearia, escola, parque infantil, teatro, ginásio, 

farmácias, cafés, restaurantes) 

- Jardins 

- Ausência de poluição sonora 

 

 

 

 

O que os moradores NÃO GOSTAM no bairro: 

 

- Falta de elevador (na amostra, referente aos moradores do 3º piso) 

- Pouco estacionamento 

- A presença de alguns sem-abrigo 

- Falta de iluminação nos jardins 

- Passagens sob os prédios podem ser perigosas de noite 

- Trânsito para entrar / sair do bairro (centro de Lisboa) 

- Falta de instalação sanitária no piso de entrada dos duplex (3º andar) 





Lista dos fogos entrevistados                                                  ANEXO A4 

LISTA DOS FOGOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

1           –        Rua Bulhão Pato,  nº 2,  1º Direito 

2           –        Rua Bulhão Pato,  nº 2,  3º Direito 

3           –        Rua Bulhão Pato,  nº 4, 1º Esquerdo 

4           –        Rua Bulhão Pato,  nº 12,  2º Esquerdo 

5           –        Rua Bulhão Pato,  nº 14,  1º Esquerdo 

6           –        Rua Bulhão Pato,  nº 14,  2º Esquerdo 

7           –        Rua Pedro Ivo,  nº 5,  1º Esquerdo 

8           –        Rua Pedro Ivo,  nº 7,  1º Direito 

9           –        Rua Pedro Ivo,  nº 7,  3º Esquerdo Frente 

10         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Esquerdo 

11         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Direito 

12         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo 

13         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo Frente 

14         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Direito 

15         –        Rua Pedro Ivo,  nº 9,  3º Esquerdo Frente 

16         –        Rua Pedro Ivo,  nº 9,  3º Direito Frente 

17         –        Rua Pedro Ivo,  nº 10,  1º Direito 

18         –        Rua Pedro Ivo,  nº 13,  1º Direito 

19         –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 3, 1º Direito 

20         –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 3, 3º Direito Frente 

21         –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 7, 1º Direito 

22         –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 11, 2º Direito 

23         –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 13, 3º Esquerdo





Lista dos fogos inquiridos                                                  ANEXO A5 

LISTA DOS FOGOS INQUIRIDOS 

 

 

 

1           –        Rua Bulhão Pato,  nº 4,  1º Direito 

2           –        Rua Bulhão Pato,  nº 4,  2º Esquerdo 

3           –        Rua Bulhão Pato,  nº 4, 3º Direito 

4           –        Rua Bulhão Pato,  nº 6,  2º Direito 

5           –        Rua Pedro Ivo,  nº 1,  2º Esquerdo 

6           –        Rua Pedro Ivo,  nº 5,  1º Direito 

7           –        Rua Pedro Ivo,  nº 7,  3º Esquerdo Frente 

8           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Esquerdo 

9           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Direito 

10         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo 

11         –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo Frente 

12         –        Rua Pedro Ivo,  nº 9,  3º Direito Frente 

13         –        Rua Pedro Ivo,  nº 10,  1º Esquerdo 

14         –        Rua Pedro Ivo,  nº 14,  1º Direito 

15         –        Rua Teixeira de Pascoais, nº 9, 1º Esquerdo 

16         –        Rua Teixeira de Pascoais, nº 9, 1º Direito 

17         –        Rua Teixeira de Pascoais, nº 9, 3º Esquerdo Frente 

18         –        Rua Teixeira de Pascoais, nº 13, 2º Direito



 

  



Lista dos casos de estudo seleccionados                                                 ANEXO A6 

LISTA DOS CASOS DE ESTUDO SELECCIONADOS 

 

 

 

1           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Esquerdo 

2           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  2º Direito 

3           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo 

4           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Esquerdo Frente 

5           –        Rua Pedro Ivo,  nº 8,  3º Direito 

6           –        Rua Pedro Ivo,  nº 9,  3º Direito Frente 

7           –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 3, 1º Direito 

8           –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 3, 3º Direito Frente 

9           –        Rua Teixeira de Pascoais,  nº 11, 2º Direito



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DESENHOS TÉCNICOS 

  DO PROJECTO ORIGINAL 



 

 

  

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DESENHOS TÉCNICOS 

  DA SITUAÇÃO ACTUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seguintes anexos (especificamente: Anexo M, Anexo N, Anexo O, Anexo P, Anexo Q e 

Anexos R) interpretam-se segundo a legenda: 

 

Construção original que se manteve 

Construção original que se destruiu 

Nova construção (visível actualmente)  



 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LEVANTAMENTO DOS 

  SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seguintes anexos (especificamente: Anexo T, Anexo U, Anexo V e Anexo X) interpretam-se 

segundo a legenda: 

 

Construção original que se manteve 

Construção original que se destruiu 

Nova construção (visível actualmente) 

Aparelho de climatização colocado 



 

  











 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               OUTROS



 

  



Publicação sobre o Bairro das Estacas – Diário deLisboa, 1954                                        ANEXO Z1 

 

  



 

 

  



Publicação sobre o Bairro das Estacas – PDM Lisboa, 2014                                        ANEXO Z2 

  



 

  



Publicação sobre o Bairro das Estacas – PDM Lisboa, 2014                                        ANEXO Z2 



 

 

  



Desenhos Técnicos de Processos de Obra – Arquivo da CML                                        ANEXO Z3 

  



 

  



Desenhos Técnicos de Processos de Obra – Arquivo da CML                                        ANEXO Z3 

  



 


