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Resumo

A reabilitação do património habitacional Portuense, principalmente no seu centro
histórico, induz a uma acrescida responsabilidade de salvaguarda arquitetónica, ao mesmo
tempo que é imperativo reabilitar os níveis de conforto e salubridade, tão essênciais para
uma correta reabilitação. Os pontos determinantes desta investigação residem portanto, no
cruzamento das questões de reabilitação e salvaguarda, de uma habitação burguesa do
século XIX, com elevada adaptabilidade a declives acentuados, que consiste numa
habitação de uma só frente, de lotes profundos, em que a sua problemática mais evidente
reside na insuficiente iluminação e ventilação. A metodologia de investigação adoptada,
teve como base a observação do caso prático, e na posterior tentativa em encontrar na
literatura resposta às questões que se colocavam. Como reabilitar tendo em conta a
importância patrimonial? Como reabilitar tendo em conta a problemática? A garantia da
salvaguarda é beneficiada com adoção a uma metodologia de intervenção adequada e com
o princípio da intervenção mínima, que garanta uma coerência nos critérios de
intervenção no património. A carência de luz e ar no interior destas habitações, remete
para a utilização de um saguão, que se investigou terem sido proscritos, mas com os
devidos cuidados, pode ser utilizado como uma ferramenta/elemento arquitetónico, usado
na higienização dos espaços menos salubres. Esta questão anda a par com o aumento de
desempenho no âmbito térmico e acústico, também considerados determinantes para o
sucesso da intervenção. É esperado um resultado que seja um equilíbrio entre salvaguarda
e conforto, pois em matéria de património habitacional, é essêncial resultados que
satisfaçam os parâmetros contemporâneos de habitar.
XIII

Abstract

The rehabilitation of the residence patrimony of Oporto, mainly in the historic center,
induces an increased responsibility of arquitectural conservation, at the same time, we
need to renew the levels of confort and salubrity, so important for a correct rehabilitation.
The most important points of this investigation are based on the correlation between
renewing and conservation, of a house dated from the XIX century, with high adaptability
to rough grounds, wich leads to a house with just one facade, deep spaces, and problems
related to insuficient lighting and ventilation. The investigation methodology adopted, has
its foundation, in the direct observation of the practical case, and browsing in the
literature, answers to the most important questions and doubts. How to rehab taking into
account the heritage importance? How to rehab being fully aware of the problematic? The
warranty of conservation is benefited with the proper adoption of an intervention
methodology, and with the principle of minimum intervention, wich guarantees a solid
intervention in the patrimony criteria. The lack of light and air quality in these houses,
forces the use of a ventilation lobby, once forbidden for being unhealthy, but if conceived
wisely they can be an important arquitecture tool, to create confort and safe spaces. This
question stands side by side with the performance increasing, in the fields of acoustic and
termic confort, considered determinant for any rehab success. It is hoped, a balance
between conservation and confort, because in the domain of residential patrimony, it is
essential, results that satisfies contemporary levels of dwelling.
XIV
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INTRODUÇÃO

0.1. Âmbito e motivação.

Motivado pela importância da preservação do património habitacional Portuense,
pela singularidade do objeto de intervenção e a sua envolvente, contempladas na
disciplina de projeto III, e por questionar o futuro da autenticidade das habitações mais
problemáticas na adaptação às exigências actuais, deparamo-nos com uma habitação
burguesa insalubre, de uma só frente, orientada contra a pendente, com espaços interiores
sem iluminação e ventilação, nocivos para a saúde dos seus utilizadores. Desta análise
resultou a seguinte questão: Como reabilitar aumentando o conforto, tendo em conta a
importância patrimonial? O intuito em conservar a pré-existência, ao mesmo tempo que é
imperativo intervir na problemática, e refletir sobre a harmonia das soluções
contemporâneas, com o velho.
A necessidade urgente de reabilitação face à construção nova que se vive em
Portugal, é também um fator de peso no que toca à justificação temática. No Centro
Histórico do Porto, este tipo de construção (de uma só frente ou contra a pendente) existe
numa percentagem considerável fazendo parte integrante da sua morfologia, e é
fundamental a sua conservação e a sua saudável utilização.

O âmbito desta investigação incide na reabilitação da habitação burguesa, que
compreende questões sobre a salvaguarda do património, e questões, que derivam do
estudo das problemáticas específicas da sua implantação e caracterização, e como a
reabilitação pode e deve, ser uma mais valia neste duplo sentido, necessidade de intervir,
e de preservar o património. Dentro destes domínios é relevante investigar, e justificar, o
tipo de intervenção, e a metodologia de intervenção adequadas.

0.2. Objetivos e objeto de investigação.

Este trabalho tem como objetivo principal, compreender os processos de
adaptação das exigências contemporâneas de conforto e salubridade, à habitação
burguesa, sob a premissa da importância da salvaguarda patrimonial.
17

O caso de estudo consiste numa habitação burguesa, inserida no núcleo medieval,
intra muralhas, considerada atualmente o centro histórico do Porto. Com a particularidade
de ser uma edificação de uma só frente, contra a pendente, sem qualquer piso voltado
para as traseiras e por consequência sem logradouro. O seu estado de conservação em
ruína, ao nível das madeiras, permite uma restituição quase integral do seu interior,
essêncial para a resolução do elevado problema de salubridade, mais especificamente,
relacionado com baixos índices de ventilação e iluminação. Posto isto, é objeto de
investigação:


A caracterização da habitação burguesa, no âmbito histórico, funcional, formal, e no
entendimento geral dos seus sistemas construtivos e materiais originais.



Os processos de salvaguarda patrimonial, relevantes para prolongar a vida do antigo
edificado, e as questões de reversibilidade e compatibilidade.



Soluções de reabilitação ao nível do conforto acústico, e térmico, e, ao nível da
salubridade que se prende à ventilação e luz natural.

0.3. Estado da Arte.

A recolha de informação alusiva à investigação teve origem em duas fontes
principais, a primeira consistiu em levantamentos, desenhos e fotografias, ou seja
informação retirada do local, e em segundo lugar, em textos, teses e em livros sobre o
tema, ou relacionados com características específicas da fonte anterior. Esta investigação
teve lugar maioritariamente na Biblioteca da Universidade Lusíada do Porto, na
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e em bibliografia em
formato digital. Esta recolha de informação foi antecedida de várias visitas ao local
Escadas do Codeçal para uma melhor apreensão da habitação e do seu contexto, durante
o ano lectivo 2015/2016.

Relativo à habitação burguesa do Porto, podemos destacar Francisco Barata
Fernandes, com o livro Transformação e Permanência na Habitação Portuense, com
uma notável caracterização e categorização das diferentes tipologias da habitação em
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estudo. Foi importante para se perceber as principais diferenças e semelhanças,
caracterizadoras da sua época, e a sua evolução no tempo.
Ainda no âmbito da habitação burguesa do Porto, mas na descrição dos seus
sistemas construtivos, ressalva-se o Manual de apoio ao projeto de reabilitação de
edifícios antigos, com a coordenação de Vasco Peixoto de Freitas, reforçada pelo livro de
João Appleton, Reabilitação de edifícios antigos, que se consideraram essênciais no
entendimento dos sistemas construtivos tradicionais, e no seu comportamento mecânico,
de um modo generalista e eficaz, tanto na caracterização material e construtiva, como em
conceitos de reabilitação. Posteriormente, para colmatar eventuais particularidades não
encontradas nas fontes anteriormente descritas, recorreu-se à Tese de Doutoramento de
Joaquim José Lopes Teixeira, que com um carácter mais extensivo, abrangeu as situações
mais invulgares, no domínio descritivo e interventivo. Serviu também de investigação a
metodologias de intervenção relativas à habitação burguesa Portuense.
Sobre o património arquitetónico toda a informação foi encontrada online, baseada
nas cartas e convenções internacionais como ICOMOS e UNESCO, entre outras, através
do site da Direção-Geral do Património Cultural. (www.patrimoniocultural.gov.pt)
Recorreu-se a José Aguiar pelas suas sínteses nos diferentes tipos e teorias de restauro,
bem como os nomes de referência do restauro, para uma consolidação das origens e
evolução das questões sobre o património, dissecando e clarificando essas mesmas
questões.
Recorremos ao Arquivo Municipal do Porto, no sentido de encontrar e conhecer
fotografias antepassadas do local ou do conjunto habitacional das Escadas do Codeçal
onde a casa se insere, para reunir um conjunto de provas que contam a história do local,
sendo cruzadas posteriormente com fotografias atuais.

0.4. Metodologia e Estrutura da dissertação.

Esta dissertação foi construída usando o método exploratório, e de observação in
loco, que tem por base a habitação em causa, a sua envolvente e a sua localização. A
investigação foi antecedida por um relativo conhecimento da área específica a intervir
abordada na disciplina de projeto III no ano lectivo 2015/2016, sendo o ponto de partida
para a referida investigação. A leitura por observação, no que toca a características
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qualitativas, são passíveis de não serem factuais, pelo que dependem da subjetividade da
interpretação. No entanto, a procura de conhecimento e de respostas às principais
questões foram baseadas em literatura.
O presente trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo que os capítulos um,
dois e três, constituem a investigação, o capítulo quatro, culmina com o caso prático onde
foi usada a investigação feita nos anteriores, e por último, as conclusões sobre os pontos
mais relevantes deste trabalho.
No capítulo um, caracteriza-se a habitação burguesa no que toca às suas
tipologias, e sistemas construtivos originais, não de uma maneira geral, mas minimamente
relevante para o caso prático. No capítulo dois, define-se qual a sua importância no
património arquitetónico e como se preserva, se reabilita, e se melhora, estabelecendo-se
qual o tipo e metodologia de intervenção mais adequados. No capítulo três, definiu-se os
critérios de escolha pertinentes ao caso prático e analisaram-se os casos de referência
consoante os conhecimentos adquiridos nos capítulos de investigação anteriores. No
capítulo quatro, faz-se a ponte entre a investigação feita anteriormente e como ela se
formaliza no projeto.
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CAPÍTULO 1 – Caracterização e tipificação da habitação burguesa

1.1. Enquadramento e evolução histórica da habitação burguesa Portuense.
No presente capítulo, iremos caracterizar o tema da habitação burguesa presente
na cidade do Porto, no período compreendido entre os finais do século XVII e a passagem
do século XIX para o XX, na sua dimensão urbana e arquitetónica, para se perceber em
que momento histórico se inseriu o caso de estudo, como evoluiu para os seus
precedentes, e quais as características que os distinguem. Posteriormente será feita a
caracterização de uma tipificação dos sistemas construtivos da habitação burguesa
Portuense.

Começando por uma breve referência a meados do século XVII, depois da
Restauração da Independência, era percetível alguma prosperidade na cidade do Porto,
fruto do desenvolvimento da produção agrícola, do aumento da produção vinícola e
cerealífera e da intensificação do comércio internacional, sobretudo marítimo.
Consequentemente, assinalou-se um grande crescimento demográfico, resultado da
migração das populações rurais e da fixação de comerciantes estrangeiros na cidade.
(FERRÃO, 1989: 153)
O tecido urbano portuense desenvolveu-se, fundamentalmente, dentro do
perímetro fortificado e nas freguesias de Miragaia e Santo Ildefonso - período Mercantil.
Assim, não obstante do aumento demográfico, não se criaram novos polos urbanos, o que
levou a uma sobrelotação dos existentes. (FERRÃO, 1989: 158)
Foi na fase Iluminista, e sob o impulso dos Almadas, que se abriram novos
arruamentos para lá das muralhas e se criaram novas praças no tecido mais antigo. [Fig.2]
Não apenas serviu para encanar a parte terminal do Rio, como para desafogar a densa
malha urbana. Facilitou-se, dessa forma, a relação entre a Ribeira e a parte alta da cidade Rua de S. João, Praça da Ribeira e Praça de S. Roque, abriu-se a Rua de Santo António e
melhorou-se a Rua dos Clérigos, criando-se um importante eixo este-oeste no exterior
imediato da muralha. (RIO FERNANDES, 2005: 4)
A última fase de expansão e a mais dispersa, ocorre no período Liberal, com
especial destaque para a Rua da Constituição, R. Álvares Cabral, R. Costa Cabral,
Avenida e Praça da Boavista, entre outras. [Fig.1]
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Fig.1 – Porto, fases de desenvolvimento.

Fig.2 – Respresentação da muralha medieval e da expanção Almadina (Porto iluminista) na planta de 1892.
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Percorrido este período, são de destacar três fases em função de três grandes temas
da História que desempenham um papel fundamental na estruturação do intervalo de
tempo compreendido entre os finais do século XVII e o século XIX, nomeadamente o
Mercantilismo, o Iluminismo e o Liberalismo. [Fig.1] Quanto à primeira fase, relacionada
com o comércio marítimo,
“(...) Dentro de muralhas, e particularmente nas zonas da Ribeira
– Barredo e da Sé, domina o preenchimento integral do lote de
matriz medieval: trata-se do processo de formação da casa do
Porto mercantilista.” (FERNANDES, 1999: 79)

Enquanto que a segunda fase, reporta-se a uma modernização, valorização
cultural, e preocupações urbanísticas, caracteriza-se por uma construção que se encontra:
“(...) Fora de muralhas, mas na sua proximidade, e nas áreas de
expansão almadina, aumenta a grandeza do lote, altera-se a
relação do edifício com o logradouro (alguns destes logradouros,
realmente profundos, mantêm área ajardinada e horta): são as
casas do Porto iluminista.” (FERNANDES, 1999: 79)

Posteriormente, na última fase deste período histórico, e na sua relação com os
primeiros surtos de industrialização, surge uma edificação, localizada:
“(...) Ainda na área de expansão almadina e nas posteriores
extensões desta, que a partir da segunda metade do século XIX se
promoveram, surge um novo tipo de edifício de habitação
burguesa, que denominaram como a casa do Porto liberal.”
(FERNANDES, 1999: 79)

Estas três fases, concordantes com o domínio temporal desta investigação, com
incidência na primeira, são fundamentais para o entendimento coerente da evolução da
habitação burguesa Portuense, e serão aprofundadas no sub-capitulo seguinte, com o
intuito de percebermos a sua dimensão urbana, a relação da habitação com o logradouro,
e as suas tipologias no que toca à forma, dimensões e usos.
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1.2. Tipologias da habitação burguesa entre os séculos XVII e XIX.
Do ponto de vista da análise tipológica, a habitação burguesa corrente na cidade
do Porto denota alguma continuidade, desde o século XVII até ao século XIX. Em relação
às fachadas, e de acordo com Francisco Barata Fernandes:
“Analisando os livros “Plantas de Casas” ao longo do século
XIX verificamos que os desenhos de fachadas, que surgem nos
pedidos de edificação de casas, apresentam evidente continuidade
com aqueles que foram propostos, e muitos construídos, durante o
século XVIII. O mesmo acontece entre estes e alguns edifícios de
habitação burguesa classificados como tendo sido erguidos no
século XVII.” (FERNANDES, 1999: 78 – 79)

O estudo das fachadas não vai ser aprofundado por não existirem distinções
sólidas conclusivas, nem ser relevante para a investigação, no entanto, é de salientar as
coincidendes semelhanças, da fachada do caso de estudo, com algumas das fachadas
construídas no século XIX. [Fig.3]

Fig.3 – Alçados de casas do séc. XIX, no Porto.

Apesar de persistir uma mesma matriz tipológica de edificação, há, de facto,
variações significativas na dimensão, ocupação e uso dos lotes. É nestas variações que
este sub-capítulo se centra.
Assim, no primeiro momento mencionado anteriormente no enquadramento e
evolução histórica, a partir do séc. XVII, surge uma primeira tipologia que se encontra
dentro dos limites do antigo núcleo amuralhado, a habitação burguesa mercantilista.
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“O modelo de habitação dentro da cidade muralhada, que terá
dominado até à expansão da segunda metade do século XVIII,
terá sido o de uma construção estreita inserida em quarteirão
compacto.” (FERNANDES, 1999: 228)

Do referido modelo de habitação podem encontrar-se dois tipos, em terrenos de
forte declive, ou em terrenos dominantemente planos, ambos ocupam a totalidade do lote
não dispondo de logradouro:
“No primeiro caso, o edifício encosta a parede posterior ao
próprio terreno, numa situação mista de muro de suporte e
parede cega. No segundo caso, esta funciona como parede de
meação relativamente ao edifício das traseiras.” (FERNANDES,
1999: 123)

O interesse desta parte da investigação, incide nos terrenos mais acidentados, mais
especificamente nos lotes orientados contra a pendente, do qual se podem destacar
novamente dois casos distintos. No primeiro caso:
“As edificações que se erguem em lotes orientados contra a
pendente vão aumentando a profundidade dos seus pisos, na
medida em que o encaixe no terreno o vai permitindo. De um
modo geral, nestes casos de lotes profundos aceita-se o piso
térreo e eventualmente o primeiro piso com uma só frente,
ganhando o edifício uma fachada traseira a partir do segundo e
do terceiro andares.” (FERNANDES, 1999: 121)

No segundo caso, e coincidente com o caso de estudo, partilha da mesma lógica
do anterior, diferindo no facto de se implantar completamente contra a pendente, sem
nenhuma fachada traseira devido ao declive ser ainda mais acentuado, relativamente ao
primeiro. [Fig.4]
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Fig.4 – Tipos de edifícação sem logradouro, referente à casa burguesa do período mercantil, e a sua relação com o
declive. Na sua grande maioria associada a espaços com uma só frente.

“Esta composição [habitação mercantil] é considerada a mais
antiga em edifícios de habitação corrente no Porto. Expressam já
uma ideia de cidade baseada num conceito de rua urbana e,
portanto, com possibilidades estéticas alargadas à noção de
conjunto de pequenas parcelas, que ultrapassam o simples
controlo da composição individual de cada fachada. (...)
Constituem malhas densamente ocupadas com construções de
elevada adaptabilidade às particularidades de cada terreno,
dadas as suas diminutas frentes (média de 4,5 metros) e a
possibilidade de variação de profundidades

sem rutura

organizativa.”
(FERNANDES, 1999: 123)

Quanto aos interiores das habitações relativas a este período, segundo o autor,
persistia ainda no séc. XVII, a ideia medieval de habitar, existindo pouca ou nenhuma
especialização na sua divisão.
“O conceito de casa/privacidade só a partir do século XVIII
começa a encontrar uma tradução formal sistematizada e
divulgável. Até então a casa é fundamentalmente uma sala onde
tudo se passa. Não existe o conceito de sala de estar, de sala de
jantar, de quarto de dormir, de sala de trabalho, etc. Come-se,
dorme-se, executam-se os trabalhos domésticos num mesmo
aposento. São os móveis que identificam as funções. (…) O piso
térreo está destinado ao trabalho ou também pode servir de
arrumos.” (FERNANDES, 1999: 126)
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Porém, importa destacar que piso térreo era associado ao comércio, oficina ou
armazém, e os restantes pisos destinavam-se à habitação, a cozinha, por motivos de
segurança, instalava-se no último piso, junto aos telhados. Neste tipo de habitação,
quando existem mais de dois pisos, as caixas de escadas localizam-se transversalmente
nas traseiras, podendo verificar-se no piso térreo a solução de escada lateral de tiro.
(FERNANDES, 1999: 127)
Este tipo de habitação está geralmente associado a telhados de três águas e à
ausência de clarabóias. É inegável a semelhança entre o exemplo da [Fig.5] com o caso
de estudo, à excepção do declive onde se implantam. Podemos também adiantar que o
progressivo abandono das frentes de dois vãos, relativamente a épocas posteriores,
prende-se provavelmente com o piso térreo, onde se situava o comércio/oficina, que para
ser totalmente independente da habitação, impunha o descartar de um vão, sobrando
apenas um, com função mista, acesso e iluminação. A relação entre o sistemático
alargamento da distância entre paredes de meação, também reforça a dita semelhança.

Fig.5 – Edifício de habitação de uma só frente, sem logradouro, localizável em quarteirão compacto ou contra a
pendente; caixa de escadas nas traseiras; fachada com dois vãos; piso térreo com uso misto, restantes pisos para
habitação.
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Posteriormente, num segundo momento histórico, surge uma nova tipologia que
remonta à segunda metade do século XVIII, quando se assinala a expansão da cidade, por
intermédio dos trabalhos da Junta das Obras Públicas. (FERNANDES, 1999: 68) São as
casas burguesas iluministas, [Fig.6] que se caracterizam por:
“(…) construções igualmente mistas, com habitação de média ou
grande dimensão, com duas frentes, logradouro, mais de dois
pisos e implantadas ao longo dos novos arruamentos do Porto
iluminista.” (FERNANDES, 1999: 314)

Fig.6 – Edifício de habitação com duas frentes, caixa de escadas central com iluminação vertical, o logradouro em
terrenos de forte pendente fica reduzido a uma espécie de saguão.

Por fim, no período pós Almadas, surge outro tipo de habitação, que se vai
desenvolver a partir da segunda metade de oitocentos até às primeiras décadas do séc.
XX, onde assistimos aos primeiros sinais de industrialização no Porto e caracterizam-se
por: (FERNANDES, 1999: 68)
“(…) construções destinadas unicamente a habitação, de
pequena, média e grande dimensão, com duas frentes, logradouro
e muitas vezes jardim, localizadas fora de muralhas, a partir do
período do Porto liberal.” (FERNANDES, 1999: 314)

A título de curiosidade, o facto destas construções serem destinadas unicamente a
habitação, são segundo o autor, e relacionado com a industrialização, as primeiras páginas
da especialização funcional da cidade. No entanto, nenhuma correlação foi encontrada

31

entre estas construções (período liberal) e o caso de estudo, a não ser a coincidência
temporal.
É de salientar que não devemos pensar em períodos estanques, está implícita uma
certa flexibilidade na datação tipológica da habitação burguesa, porém ao analisar a
[Fig.7] percebe-se que existem diferenças caracterizadoras da sua época, podendo ser
mais, ou menos linear de datar, dependendo da particularidade de cada caso. Há casos
inquestionáveis, mas sobretudo, é importante entender que para se ser rigoroso nesta
matéria deve reunir-se o somatório de características arquitetónicas e urbanas, e tirar
conclusões sobre o todo. Por exemplo, o caso de estudo, insere-se dentro de muralhas,
relaciona-se com uma rua de origem medieval, hoje designada por Escadas do Codeçal,
apresenta características urbanas da época mercantil, tem os seus lotes orientados contra a
pendente e a sua implantação ocupa a totalidade do lote, não dispondo de logradouro.
Algumas características arquitetónicas, como a reduzida dimensão das frentes (4 metros),
a reduzida profundidade do piso térreo, e as escadas de um lanço laterais, fazem com que
tudo indique que a sua idade remonta ao período histórico mercantilista. No entanto,
sabe-se também que a malha medieval intra-muralhas do Porto, foi alvo de constantes
estratificações, havendo a hipótese da edificação do caso de estudo, ser posterior à origem
da suas fundações, questão esta que vai ser investigada mais à frente. Até agora, podemos
apenas concluir que as características urbanas referidas anteriormente, e a própria
localização onde se insere o caso de estudo, remonta à época mercantil.
Esta tipologia, tem uma extrema relevância na caracterização e identificação do
tecido urbano do Porto, principalmente no seu centro histórico, onde se encontra um
ambiente autêntico, em que a regra é construída por edificações antigas na sua forma e
materialidade. O conjunto habitacional onde se insere o caso de estudo, é caracterizado na
sua relação com o lugar, por se encontrar orientado contra a pendente, e eliminar este
facto, é eliminar a sua originalidade (independentemente desta ter 100 ou 300 anos), e o
seu documento histórico.
“Assim, aqueles edifícios de habitação das áreas mais antigas da
cidade, erguidos em lotes de frente estreita e grande
profundidade, concordantes e aderentes à modelação do relevo,
são um facto urbano e arquitetónico que imediatamente se
interioriza e memoriza, como caracterizador da cidade do
Porto.” (FERNANDES, 1999: 79)
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Estudadas as características tipológicas mais relevantes para esta investigação,
segue-se o aprofundamento no âmbito material e construtivo, de igual ou superior
importância, pois a dissecação destas características é considerada essencial para se
proceder a uma correcta reabilitação. Perceber o original, para aumentar a probabilidade
de se poder melhorá-lo e adaptá-lo. Concluímos este sub-capítulo com um quadro
tipológico, que sintetiza as diferenças mais conclusivas dos períodos descritos. [Fig.7]

Fig.7 – Quadro Tipológico.

33

34

1.3. Materialidade.
“(...) Os materiais da construção da arquitectura permaneceram,
durante muitos séculos imutáveis - os que hoje designamos de
materiais tradicionais: a pedra, a madeira, a cal, a argila, a areia
e certos metais - só com a revolução industrial e particularmente
com o advento do betão armado nos finais do século XIX, se
inicia uma verdadeira revolução dos sistemas construtivos, com a
invenção de novos materiais e técnicas, num processo que dura
até ao presente. (...) ” (TEIXEIRA, Joaquim J. L., 2004: 28)

O uso de um pequeno número de materiais naturais e pouco transformados,
remetem para a permanência de padrões comuns na construção de edifícios ao longo dos
séculos, com características mecânicas muito próprias, apreendidas e aperfeiçoadas pelo
conhecimento empírico e científico. Ao compreender-se um tipo, pode compreender-se o
que é, e como se comporta a generalidade dos edifícios antigos. No entanto, Francisco
Barata Fernandes sintetiza a materialidade dirigida à habitação burguesa portuense, na
seguinte afirmação:
“Os materiais utilizados na construção das edificações a que nos
referimos são fundamentalmente o granito, a madeira e a argila.
As paredes do piso térreo são sempre construídas em granito.
Normalmente, as fachadas, quando apresentam até dois ou três
pisos, também se erguem em alvenaria de granito. A estrutura dos
pavimentos bem como a da cobertura é em madeira. As divisórias
interiores no piso térreo são muitas vezes em granito, mas nos
pisos superiores usa-se a taipa, e posterioriormente o tabique. No
enchimento da estrutura de madeira da taipa, emprega-se a
argila em pequenos tijolos maciços fabricados para o efeito. As
taipas portuenses eram recobertas integralmente por uma
argamassa de cal, saibro e sebo, ao contrário das nórdicas, que
evidenciavam a estrutura de madeira. Os aumentos de dois e mais
pisos erguidos durante todos os séculos XVIII e XIX, sobre
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construções preexistentes de um e dois pisos construídos em
granito, eram integralmente fabricados em madeira e taipa. No
entanto, quer o edifício fosse construído num só material e
sistema constutivo, quer associasse dois, as regras de composição
e as proporções mantinham-se. Variava em pormenor aquilo que
tinha que variar em função da própria natureza dos materiais.”
(FERNANDES, 1999: 123 - 124)

Os materiais tradicionais citados, podem ser vistos em todo o tipo de construções
antigas, que para além de variar construtivamente em função da sua natureza material,
variam em função da própria época, onde com a mesma matéria se construía de modo
diferenciado, claramente e lentamente mais evoluído, através dos avanços transmitidos
pelos seus antecessores. O relativo curto percurso que vai desde a casa mercantil, à
iluminista, e liberal, prova isso mesmo quando a complexidade e a qualidade aumenta, e
por qualidade referimo-nos a melhores espaços, em área e iluminação. Em suma, o
avanço não foi ao nível da descoberta de novos materiais, mas sim na transformação dos
materiais tradicionais.
Depois desta caracterização material, segue-se naturalmente no sub-capítulo
posterior, o aprofundamento dos seus sistemas construtivos, como se formalizam e
sistematizam os materiais anteriormente descritos.
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1.4. Caracterização dos sistemas construtivos tradicionais.

É importante caracterizar e analisar os aspetos gerais dos sistemas construtivos de
uma tipificação construtiva do norte de Portugal, pois o seu correcto entendimento é
essencial para se proceder à sua intervenção. A incidência será pontualmente ou
eventualmente relacionada com o que caracteriza o caso de estudo, e a sua abrangência
pretende abordar as características mais usuais ou definir um entendimento global,
embora possam não estar figuradas diretamente no caso de estudo.

1.4.1 Fundações.

Nos edificios antigos as fundações são essencialmente de três tipos: fundações
diretas constituindo o simples prolongamento, até ao terreno, das próprias paredes
resistentes, com a mesma largura ou com ligeiro alargamento; fundações semi-directas
constituidas por poços de alvenaria de pedra, encimados por arcos de alvernaria de pedra
ou de tijolo; fundações indirectas, constituídas por estacarias de madeira atravessando
aterros e formações recentes e atingindo estratos profundos de solo resistente.
“(...) a sobrelargura referida pode mesmo não existir, quando se
está perante um solo de fundação muito resistente (rochas
graníticas, calcárias, ou basálticas que são correntes, por
exemplo, em cidades como Porto e Lisboa); nestes casos, não se
consegue distinguir a qualidade da alvenaria da fundação e da
própria parede, já que o terreno de fundação pode ser, ele mesmo
mais resistente do que a alvenaria. Nem sempre, no entanto, o
terreno de fundação se encontra à superfície, (...).” (APPLETON,
2003: 13-14)

1.4.2 Paredes resistentes ou paredes mestras.

Designam-se por paredes resistentes aquelas que representam um papel principal
na estrutura do edifício, são paredes de grande espessura constituídas por alvenaria de
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pedra, que pode apresentar diferentes qualidades, nomeadamente na sua origem,
regularidade, dimensão, e no seu ajuste (imbricagem).
“A grande espessura destas paredes justifica-se por um conjunto
de razões, de natureza estrutural e mecânica, mas não só. Na
verdade, os materiais que constituem estas paredes não
apresentam resistência à tracção e, pelo contrário, resistem
razoavelmente a esforços de compressão e menos a esforços de
corte. (...) uma parede larga é pesada e, portanto, a compressão
daí resultante funciona como uma força estabilizadora,
equilibrante de forças horizontais, (...) Em segundo lugar, quanto
mais larga é a parede, (...) menor é o risco de instabilidade por
encurvadura.” (APPLETON, 2003: 19-20)

Do ponto de vista construtivo, estas paredes apresentam poucas variações ao longo
dos séculos, no entanto, ocorreu uma lenta mas sistemática redução da espessura das
paredes de alvenaria. Esta redução associa-se ao progresso técnico-científico, que permite
um melhor domínio da resistência e comportamento mecânico dos materiais, ao mesmo
tempo que, empiricamente, se procura reduzir os materiais e a mão-de-obra necessárias.
Em certos casos, de casas datadas do século XIX, a espessura das paredes relaciona-se
directamente com as dimensões dos vãos.
“No início do século XX, nos casos onde persiste o sistema
construtivo tradicional, as paredes das fachadas tendem a
diminuir de espessura, dentro de uma lógica de racionalização de
construção, verificando-se uma redução de cerca de 1/3,
passando assim a medir aproximadamente 45 cm.” (FREITAS et
al, 2012: 37)
Deste modo será correcto afirmar que na generalidade dos casos, a espessura das
paredes é diretamente proporcional à sua idade, e, em caso de dúvidas, pode ser uma
ferramenta útil na datação de um edifício, sendo um forte indício de que o caso de estudo,
se trata de uma edificação do século XIX. Acreditamos na probabilidade de ser uma
estratificação de uma implantação mais antiga, justificada pela possível reutilização das
suas fundações ou paredes dos pisos inferiores, e pela falta de ortogonalidade das paredes.
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A esta redução de espessura, está associada à importância da função estrutural da
cantaria, que confere às paredes precisamente nas suas aberturas uma solidez estrutural de
grande relevo, ao mesmo tempo que cumpre também um papel decorativo, embora
tenham sido simplificadas consideravelmente no século XIX. Os casos mais vulgarizados
de abertura de vãos, à excepção da porta que manteve sempre uma lógica semelhante, são
a janela de peito, e a varanda de sacada. [Fig.8]

Fig.8 – Corte transversal por uma fachada, abrangendo piso em janela de peito e piso com varanda de sacada. 1-Janela
de sacada; 2-Guarda metálica; 3-Portada interior; 4-Lancil de sacada; 5-Lancil de padieira; 6-Janela de peito; 7-Portada
interior; 8-Lancil de parapeito; 9-Reboco; 10-Azulejo; 11-Vigamento principal; 12-Tarugo; 13-Soalho.
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Relativamente ao revestimento exterior, raramente com os cheios de pedra à vista,
destaca-se o reboco de enchimento e regularização, executado com argamassa de saibro,
areia e cal, simplesmente caiado ou pintado, e também o revestimento a azulejo, com
desenhos singulares ou dispostos a formar um conjunto/padrão. O sucesso obtido na
utilização do azulejo nas fachadas, deve-se à sua reduzida manutenção, à sua
característica impermeabilizante, e ao seu inegável valor estético, que o elevam ao
revestimento típico das fachadas das casas do Porto a partir de meados do século XIX.
(FREITAS et al, 2012: 37-38)
“Este material [a cal] é facilmente solúvel em água, mesmo
depois de seco, sendo portanto lavável pela água da chuva, o que
faz com que, em condições normais, a caiação tenha de ser
repetida anual ou bianualmente. (...) Em paramentos exteriores
de paredes é ainda relevante o uso de azulejos, funcionando quer
como elementos de decoração das fachadas, quer desempenhando
esta função em simultâneo com a camada «de desgaste» das
paredes. Ao seu uso associa-se a ideia de durabilidade que a
caiação não assegura (...) mesmo em situações de conservação
incipiente ou nula.” (APPLETON, 2003: 61)

A impermeabilização das paredes exteriores tem como principal objetivo proteger
a argamassa que une e solidifica a alvenaria de pedra, é portanto uma questão de
durabilidade e não tanto de evitar a entrada de àgua dentro da habitação, no entanto se as
juntas da alvenaria de pedra forem muito regulares e/ou de junta seca, esta característica
torna-se relativamente desnecessária.
“A aplicação de uma camada de impermeabilização à base de
asfalto, iniciado provavelmente durante a segunda metade do
século XIX, veio a melhorar as condições de impermeabilização
destas paredes.” (FREITAS et al, 2012: 38)

Pelo revestimento interior,
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“(...) todas as paredes são emboçadas e regularizadas com
argamassa de cal, areia e saibro, com acabamento a estuque,
efectuado através de um barramento de pasta de cal,
posteriormente caiado ou pintado. (...)” (FREITAS et al, 2012:
37)

É de salientar que este processo se refere à parede da fachada, às paredes de
meação, e às paredes divisórias em tabique, de modo a obter-se a uniformidade dos
espaços interiores.
Reportando novamente ao caso de estudo, e tendo em conta que a espessura
mínima das paredes em alvenaria de pedra encontrada é de 45cm, coincidente com a
espessura das paredes da fachada do caso de estudo, não podemos deixar de pensar na
forte probabilidade de estarmos perante um exemplar em que o seu documento histórico
reside no mínimo de espessura já construído em alvenaria de pedra, com recurso ao
aperfeiçoamento da cantaria e aos elementos metálicos de ancoragem, descritos mais à
frente. (1.4.8)

1.4.3 Pavimentos.

Durante muitos séculos a forma de construir sobrados, (pisos de madeira) eram
feitos através de um vigamento de troncos de madeira, designados por paus rolados, com
diâmetros que variam entre os 20 e os 30 cm e comprimentos nunca superiores a 7m.
Eram dispostos paralelamente, com afastamentos que variam entre os 50 e os 70cm, com
o seu início e fim, adossado às paredes das fachadas. A sua colocação era antecedida pela
protecção dos topos das vigas com tintas de óleo, zarcão ou alcatrão, evitando o contacto
direto entre os dois materiais. O vigamento encontra-se apoiado nas paredes de meação
com uma entrega de cerca de dois terços da espessura da parede ou na sua totalidade. A
estrutura era finalizada com o travamento através de tarugos espaçados em média de
cerca de 1,5m. Só no inicio do século XX é possível encontrar exemplos de pavimentos
constituídos por vigamentos esquadriados, até então apenas se procedia ao falqueamento
(alisamento) de duas ou nenhuma face dos paus rolados. (FREITAS et al, 2012: 43)
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“A madeira constitui o principal material na execução dos
pavimentos, tanto no que se refere a elementos estruturais como
não estruturais; a solução mais frequente e simples consiste na
concepção de sistemas de vigas, paralelas, colocadas a distâncias
variáveis entre 0,20 e 0,40m, apoiadas em paredes resistentes de
alvenaria. As espécies mais frequentemente utilizadas no
vigamento eram o castanho e o carvalho.” (APPLETON, 2003:
11)

A característica que faz da madeira o material de excelência para uso em
elementos estruturais horizontais é a sua resistência à tracção. Na mesma lógica, os
tarugos funcionam como um complemento a essa característica, reduzindo as cargas
aplicadas numa só viga, distribuindo-a pelas vigas adjacentes:
“(...) Para diminuir a deformação e vibração dos pavimentos, são
utilizados tarugos, normalmente em madeira, que se introduzem
transversalmente entre vigas.” (FREITAS et al, 2012: 70)
“Os

revestimentos

de

piso

de

edifícios

antigos

são

predominantemente de madeira, com excepção dos pavimentos
térreos, e de certos pavimentos sobre estruturas de abóbada, em
que se observa com frequência o recurso a lajedos de pedra, ou a
revestimentos

de

tijoleiras

e

ladrilhos

cerâmicos.

Os

revestimentos de madeira são habitualmente constituídos por
tábuas de solho, com espessuras correntes entre cerca de 20 e 30
mm, colocadas lado a lado, com sobreposições (meia madeira) ou
encaixe (macho-fêmea), constituindo

o que geralmente se

identifica como soalho à portuguesa ou à inglesa. As madeiras
mais utilizadas são as casquinhas, o piterpaine, o castanho e o
pinho marítimo, mas regista-se ainda o recurso ao carvalho e a
madeiras exóticas africanas, indianas e brasileiras (...) A dureza
da madeira é essencial para os revestimentos de piso, uma vez
que dela depende a resistência ao desgaste, ou seja, a
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durabilidade. O solho é pregado ao vigamento do pavimento.”
(APPLETON, 2003: 62-63)

Na sua finalização, as tábuas de solho eram enceradas, de modo a garantir um
reforço na sua protecção e conservação. (FREITAS et al, 2012: 44)
Em relação aos revestimentos de tecto, podemos considerar dois tipos principais,
os tectos de madeira, e os tectos estucados. Este último assemelha-se às paredes em
tabique.
“Os tectos de madeira são constituídos por forros em peças
geralmente de 10 a 20 mm de espessura, aplicados de várias
formas; uma solução tradicional consiste no chamado forro de
«saia e camisa» com pranchas colocadas em fiadas sobrepostas.
As pranchas têm larguras que, nos tectos de melhor qualidade,
chegam a atingir 25cm, reduzindo-se na construção mais recente
e menos cuidada a larguras de 15 a 20 cm.” (APPLETON, 2003:
65)

1.4.4 Escadas.

Nos edifícios antigos as escadas são geralmente em madeira, e em casos menos
comuns constituídas por pedra. Apresentam um, dois, ou três lanços, estando o primeiro
muito associado ao piso térreo, ou a habitações com apenas dois pisos.
“Nos edificios correntes mais antigos, as escadas são geralmente
de tiro, em lanço único entre andares, de reduzida largura –
inferior a 1m – e com inclinação muito acentuada, (...) as escadas
localizavam-se, normalmente, junto de uma das empenas do
edifício, portanto na extremidade do lote, e a sua exiguidade pode
associar-se

claramente

(APPLETON, 2003: 47)

Estruturalmente:
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à

estreiteza

do

próprio

lote.”

“As vigas que constituíam a estrutura dos lanços de degraus –
cadeias – apoiavam-se, através de samblagens apropriadas,
complementados

por

pregagens,

nas

vigas

dos

pisos.”

(APPLETON, 2003: 47)
“Para a construção das escadas impõe-se a interrupção do
vigamento dos pisos, recorrendo-se para isso à utilização de
cadeias e chinchareis. Os lanços das escadas são constituidos por
duas ou três pernas, em função da dimensão da sua largura. As
vigas perna, que podem apresentar-se em forma de paus rolados
ou peças esquadriadas, apoiam-se por entalhe, nas cadeias do
patamar de piso e do patamar intermédio, respectivamente. (...) A
cadeia dos patamares de piso apoia-se no vigamento desse
mesmo piso, enquanto que a cadeia dos patamares intermédios,
ou patins, apoia-se na estrutura da parede da caixa de escadas.
Os chinchareis dos patamares de piso e dos patamares
intermédios, podem encontrar-se apoiados só em cadeias, ou
directamente nas paredes de meação.” (FREITAS et al, 2012: 53)

Como revestimento:
“Sobre as pernas da estrutura das escadas são pregadas tábuas
em forma de esquadro, com as dimensões e o espaçamento
necessários, para receberem os cobertores e os espelhos. A
espessura das tábuas dos cobertores e dos espelhos é
normalmente de 4cm e 2cm respectivamente e as suas uniões do
tipo macho-fêmea. Os lanços e os patamares encontram-se
revestidos pela parte inferior por fasquios, para receberem as
argamassas de revestimento a estuque, incluindo a execução de
sancas, à semelhança dos restantes tectos da habitação. As faces
dos lanços voltadas para a bomba são rematadas por uma tábua
designada de guarda-chapim, que é reforçada do lado oposto,
pelo rodapé.” (FREITAS et al, 2012: 53)
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O guarda-chapim, por sua vez é rematado por uma guarnição superior que serve
de apoio e encaixe, aos balaústres que suportam o corrimão, e pela parte inferior, outra
guarnição que faz o remate ou mata-juntas à transição entre a tábua do guarda chapim e o
acabamento de estuque. Como remate de transição entre as escadas e as paredes era usual
usar um rodapé constituido por uma tábua com o recorte dos degraus. (FREITAS et al,
2012: 53)

Fig.9 – Detalhe construtivo de escadas interiores. 1-Soalho; 2-Cadeia da escada; 3-Fasquio; 4-Argamassa; 5-Estuque; 6Guarda-chapim; 7-Espelho; 8-Cobertor; 9-Esquadro; 10-Perna.

1.4.5 Paredes interiores.

Das paredes interiores ou de compartimentação, destacam-se três tipos
fundamentais: em tabique simples (madeira), tabique misto (madeira e tijolo) e em taipa
(madeira e pedra) consideradas as mais antigas. As mais comuns são do tipo tabique
simples e são executadas usualmente já com a habitação sobradada ou assoalhada, onde a
sua estrutura é construída com peças de madeira directamente apoiadas no vigamento,
designadas por frechais (horizontal) e prumos (vertical). Posteriormente esta estrutura é
preenchida por um duplo tabuado, cada tábua com cerca de 2cm de espessura, colocadas
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na vertical e diagonal, sobre o qual é pregado o fasquiado (espaçamento de cerca de 3 a
5cm) que sustenta a argamassa de regularização e o acabamento, estes dois últimos à
semelhança dos restantes acabamentos interiores. [Fig. 10] (FREITAS et al, 2012: 51)
“(...) a localização das paredes interiores de tabique está
dependente da estrutura dos sobrados, concretamente no que
respeita à localização e orientação do vigamento, sobre o qual
estão diretamente apoiadas.” [Fig.12] (FREITAS et al, 2012: 51)

Fig.10 – Parede de tabique interior, com duplo tabuado, sem frechal inferior, com prumos afastados cerca de 1m e
travessanhos pregados à altura do rodapé.

Fig.11 – Tipos de união entre prumos, frechais, travessanhos e vergas de estruturas de madeira de paredes de tabique
simples ou tabique simples reforçado.
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“Os rodapés são importantes elementos usados na transição entre
as paredes e os pavimentos. Funcionam como remate de
protecção do acabamento de reboco estucado das paredes e
resolvem a transição entre diferentes elementos estruturais, como
é o caso das paredes interiores ou exteriores, e dos sobrados. Os
rodapés mais antigos são apenas constituídos por simples tábuas
de madeira com cerca de 15cm de altura. Mais tarde, a partir de
finais do século XVIII, passam a ser construídos por tábuas
sobrepostas com variados motivos decorativos, chegando a
atingir alturas de cerca de 50cm. Estas tábuas encontram-se
sempre pregadas às paredes de pedra ou de madeira , com
recurso a ripas, que servem de distanciador e nivelador.”
[Fig.12] (FREITAS et al, 2012: 51)

Fig.12 – Á esquerda, corte tipo por um rodapé de parede de tabique simples. À direita,
corte tipo por um rodapé de parede de alvenaria de pedra. 1-Travessanho; 2-Prumo; 3Rodapé superior; 4-Rodapé inferior; 5-Ripa de acerto; 6-Viga pau rolado; 7-Soalho.
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1.4.6 Coberturas.

As coberturas das habitações em estudo são essencialmente de dois tipos: Os
telhados de três ou quatro águas, que diferem apenas na eliminação de uma água, por
razões de empena ou pendente, e os telhados de duas águas, que diferem estruturalmente.
Relativamente ao primeiro:
“Pode-se dizer que, salvas raríssimas excepções, até meados do
século XIX, as casas do Porto (mesmo já as velhas casas estreitas
e altas de fachada de tabique, dos bairros da Sé e da Vitória) têm
telhados de quatro águas, de telha caleira portuguesa – o que
significa que os oitões terminam horizontalmente, na mesma linha
do beiral frontal. Nas casas mais estreitas, esse telhado é tão
baixo que não permite o aproveitamento do seu vão para
qualquer sotão.” (OLIVEIRA, Veiga de. 1992: 220)

Ao pensarmos em casas estreitas, ou profundas, tal como figurado no caso prático,
se tiverem telhados de três ou quatro águas, não permitem o aproveitamento habitável do
sotão – àguas furtadas, ao contrário dos telhados de duas àguas.
“A partir de finais do séc. XIX, vemos vulgarizar-se o telhado de
duas águas, no sentido frente fundo, com as empenas dos oitões
por vezes muito elevadas, continuando a linha frontal a ser
horizontal.” (OLIVEIRA, Veiga de. 1992: 220)

A estrutura do telhado de duas águas é relativamente mais simples, constituída por
paus rolados, apoiados nas empenas das paredes de meação, à semelhança da estrutura
dos sobrados, mas com inclinação e um espaçamento entre vigas de cerca de 1,5m.
Transversalmente às vigas encontra-se pregado o varedo, e transversalmente ao varedo
encontra-se pregado o ripado, que suporta as telhas. (FREITAS et al, 2012: 46)

Este telhado vulgarizado em finais do séc. XIX, mostra indícios de ser mais fiável
do que o de quatro águas, no âmbito da função principal que é impedir a entrada da
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chuva, ou seja, é construtivamente mais simples, não dispondo de asna, é constituido por
dois planos que exige menos cortes na telha e sem ângulo, e no caso de empena o
escoamento é mais inclinado e consequentemente mais eficiente, na forma de acento
circunflexo, ou seja em oitão, ao contrário do de quatro àguas que é plano.
Este exemplo de telhado é relevante sobretudo para nos prevenir que se o telhado
de quatro águas foi paulatinamente abandonado, provavelmente porque era problemático
nos remates entre as frações em banda, o que nos indica uma precaução no
dimensionamento do escoamento destes telhados.

No entanto, a análise das coberturas incide nos telhados de três ou quatro águas,
mais complexos e concordantes com o caso de estudo. Estes telhados estão intimamente
associados às asnas de madeira.
“Nas coberturas inclinadas – com revestimento de telha
cerâmica, soletos cerâmicos ou de ardósia, colmo, cobre, etc –
predomina como solução estrutural, a asna de madeira (...) com
configurações

e

constituição

muito

variada,

consoante,

nomeadamente, a pendente da cobertura, a possibilidade de
aproveitamento

de

sótãos,

etc.

Sobre

as

asnas

existe

habitualmente uma estrutura secundária complexa que permite a
colocação conveniente dos revestimentos, transmitindo às asnas
as cargas actuantes.” (APPLETON, 2003: 12)

De um modo muito simples, a função da asna/tesoura é a de transformar as forças
distribuídas provenientes dos revestimentos, quer sejam eles superiores ou inferiores à
asna, em forças aplicadas verticalmente no eixo da parede – apoios.
Apesar da sua função ser a mesma, esta sofreu um aperfeiçoamento considerável,
existem vários tipos de asnas, das mais rudimentares, constituídas por paus rolados, às
mais complexas, com elementos esquadriados e peças metálicas que asseguram uma
maior rigidez e estabilidade, porém só aparecem nas construções do Porto nos finais do
século XIX. [Fig. 13]
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Fig.13 – Tipos de asnas: 1-Asna simples sem nível; 2-Asna
simples com nível; 3-Asna com pendural e escoras, executadas
com peças esquadriadas.

“Estes telhados eram inicialmente revestidos por telha de canal
ou romana, também conhecida por telha vã. Estas telhas eram
assentes directamente sobre o guarda-pó, pois necessitavam de
argamassa para a sua fixação, visto não terem qualquer tipo de
encaixe entre si.” (TEIXEIRA, Joaquim. 2004: 96)
“As telhas de encaixe simples associam-se à construção mais
recente, merecendo referência especial a telha francesa ou de
marselha – assim designadas pela localização das fábricas de
origem, que teve ampla divulgação no País, sobretudo a partir
de meados do século XIX.” [Fig.13] (APPLETON, 2003: 71)
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O abandono progressivo da velha telha de beiral pela telha de marselha,
possibilitou a construção de telhados mais inclinados e a consequente utilização dos
sotãos. No âmbito dos telhados de quatro águas de edifícios antigos, o escoamento de
águas é feito geralmente através de algerozes e tubos de queda. [Fig.14]

Fig.14 – Pormenor do algeroz de remate da tacaniça com a platibanda. 1-Azulejo; 2-Reboco de regularização; 3Asfalto de impermeabilização; 4-Telha de marselha; 5-Argamassa de saibro; 6-Algeroz em chapa metálica; 7-Tábua de
barbate; 8-Vara; 9-Frechal; 10-Viga de suporte da estrutura do tecto; 11-Barrote de suporte da estrutura de fasquio; 12Fasquio; 13-Estuque; 14-Cimalha.

“As platibandas ter-se-ão vulgarizado nos finais do século XVIII,
princípio do XIX, sob a influência do estilo neopaladiano,
introduzido pela mão da comunidade inglesa residente na cidade
do Porto. (...) A utilização deste elemento levanta novos
problemas técnicos relacionados com a necessidade de um
algeroz que permita a recolha das águas da tacaniça. Este
algeroz apresenta-se normalmente executado em chapa de zinco
ou chumbo, sendo vedado junto da platibanda por betume ou
piche/asfalto.” (FREITAS et al, 2012: 42)
“Quando se trate de edificios em banda com coberturas com
águas inclinadas para as empenas, (...) as caleiras de drenagem
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de águas pluviais que recolhem a água da chuva têm de ser
particularmente cuidadas, constituido sistemas mais complexos,
já que têm de assegurar, simultaneamente, a drenagem da àgua
das chuvas e o remate entre edificios; um caso particular desta
situação, mas muito frequente, consiste na existência de edifícios
adjacentes com alturas diferentes. Então o problema referido
assume toda a sua maior complexidade.” [Fig.15] (APPLETON,
2003: 71)

Fig.15 – À esquerda, corte tipo por algeroz sobre parede de meação. À direita, pormenor tipo de algeroz com parede de
meação comum. 1-Algeroz em chapa metálica; 2-Ripa; 3-Chapa ondulada; 4-Impermeabilização; 5-Vara; 6-Frechal; 7Viga de suporte da estrutura do tecto; 8-Tábua de barbate; 9-Telha de marselha; 10-Perna; 11-Linha.

A última característica a apontar no âmbito das coberturas, são as clarabóias,
usualmente associadas à iluminação natural e vertical da caixa de escadas. Outros
exemplos são a construção de àguas furtadas, trapeiras e mirantes, relativas à entrada de
luz na utilização de sotãos ou aumento de pisos, muito característicos das casas do Porto,
porém, estes exemplos não estão figurados no objecto de estudo, e como tal, não vão ser
aprofundados. O principio construtivo das clarabóias é sensivelmente o mesmo, difere
apenas em pequenos detalhes, relacionados com espectos de ordem formal. As clarabóias
podem ser de dois tipos, salientes e rasantes. As claraboias salientes, circulares ou
elípticas, apresentam uma estrutura mais elaborada em forma de cúpula, superiormente
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encontra-se a estrutura metálica do lanternim em formato de cone. As clarabóias rasantes,
geralmente de forma quadrangular ou rectangular são relativamente mais simples e menos
antigas, com os lanternins ao correr das àguas. [Fig.16] (FREITAS et al, 2012: 47)

Fig.16 – Corte e pormenores de uma clarabóia rasante.

1.4.7 Caixilharia.

Nos edificios antigos a caixilharia materializava-se em madeira, frequentemente
de casquinha, vulgarmente conhecido como pinho nórdico, leve e fácil de trabalhar, com
configurações e formatos muito variados. Estes elementos estão associados a diversas
manifestações patológicas. (APPLETON, 2003: 74) Os vidros de pequenas dimensões, na
janela de guilhotina [Fig.17] remetem para o ainda imaturo domínio do vidro, ao mesmo
tempo que se reduzia a probabilidade de quebra no seu transporte.
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“As janelas podem ser de uma folha ou de folhas múltiplas, sendo
usuais as soluções de janelas deslizantes (de guilhotina). Em que
apenas é móvel a metade inferior da janela, sendo fixa a folha
superior. São também vulgares as soluções de janelas de
abrir,(...).” (APPLETON, 2003: 75)

Por estes motivos, no caso da janela de guilhotina a leveza do conjunto era
importante, pois este deslize era feito contra a força da gravidade, somando o facto de ser
dos únicos elementos, sujeito aos agentes atmosféricos, fazendo com que seja vulgar a
caixilharia não ser a original, num desfazamento da sua durabilidade comparável com a
dos restantes elementos construtivos. (APPLETON, 2003: 75)

Fig.17 – Janela de guilhotina exterior e janela de guilhotina interior. 1-Tábua de peito; 2-Travessa inferior de folha
móvel; 3-Vidro; 4-Pinázio; 5-Travessa superior de folha móvel; 6-Travessa inferior de folha fixa; 7-Travessa superior
de folha fixa; 8-Mata juntas exterior; 9-Alizare; 10-Verga; 11-Guarnição da corrediça; 12- Aro; 13-Couceira.
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1.4.8 Elementos metálicos.

Dos elementos metálicos mais usuais e que merecem referenciação, distinguem-se
as dobradiças para fixação em cantaria, estas peças geralmente em ferro forjado, são
chumbadas nas ombreiras dos vãos. Este método, também é usado na fixação das guardas
metálicas.
No âmbito estrutural, e como complemento ao ponto fraco da estabilidade das
paredes em pedra, eram usados tirantes ancorados em ferro forjado. Não esquecer que as
paredes da fachada, recebem a sua estabilidade das paredes de meação que funcionam
como contraforte, estas barras metálicas garantem a estabilidade na direcção oposta.
Podem ser de dois tipos, passivos e ativos.

“Estes tirantes funcionam como uma armadura passiva, isto é,
(...) serão imobilizados quando ocorram modificações dos estados
de equilíbrio precedentes, por exemplo, associados a movimentos
de origem térmica, assentamentos de fundações, ou forças
devidas à acção de sismos.” (APPLETON, 2003: 25-26)

(...) Estes elementos são fixados às paredes de alvenaria através
de dois processos distintos: a peça de ferro termina em forma de
unha ou de cauda-de-andorinha e fica embebida na parede, ou
atravessa a parede, de lado a lado, ancorando no exterior através
de dispositivos apropriados de ferro forjado. (...) O segundo tipo
corresponde à obtenção de um efeito global de solidarização
entre paredes e pavimentos, e usa-se para fixar os pavimentos, a
paredes orientadas paralelamente à orientação dos vigamentos.
As barras de ferro são colocadas obiquamente em relação à
parede e ao pavimento, são fixadas por pregagem à face superior
desses vigamentos e ficam depois disfarçados pelos revestimentos
de piso, em rebaixos feitos no solho ou nas próprias vigas de
madeira.” (APPLETON, 2003: 82-83)
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Com a finalização deste capítulo, propusemos-nos a caracterizar a habitação
burguesa, tipologicamente e construtivamente, com natural incidência sobre o caso de
estudo. Este entendimento transversal das características originais, foi considerado a base
para se poder, em primeiro lugar saber o que se deve salvaguardar, o essêncial do
documento histórico da habitação, e em segundo lugar, a base para se intervir no âmbito
da reabilitação, em como aumentar o desempenho dessas mesmas características.
Pareceu-nos difícil, conseguirmos melhorar algo que se desconhece, ou que não se detém
um mínimo de conhecimento aprofundado.
A cidade do Porto no seu centro histórico é dominantemente caracterizada por
declives acentuados, que derivam na existência de diferentes tipologias decorrentes das
distintas topografias existentes.
No caso da rua das Escadas do Codeçal, estamos perante fortes pendentes, tanto
ao nível da rua como ao nível da orientação do lotes das habitações, e daí resulta uma
tipologia específica, relevante para identidade da cidade, e da sua continuidade, que
necessita de ser conservada ou salvaguardada, para não se perder a arquitetura anónima,
que dá coerência ao ambiente construído, e reforça e dignifica a envolvente dos “grandes”
monumentos, e da própria cidade.
A tipologia em causa é caracterizada pela sua adaptação a terrenos fortemente
acidentados, uma só frente sem logradouro, com a profundidade dos seus pisos a
aumentar à medida que se sobe de pisos e que o terreno o vai permitindo, e telhados de
três águas. Construtivamente, o percurso escolhido, pretendeu um conhecimento desde as
fundações, à cobertura, com maior incidência nos elementos que serão redesenhados no
caso prático, onde se estudou um pouco da sua história, a sua evolução no tempo, e os
seus comportamentos mecânicos, nomeadamente na relação intrínseca entre a pedra e a
madeira, que se complementam no âmbito das forças de compressão, tração, e de corte.
Foi também importante, ao perceber a formalização construtiva original, para não
se falsificar o documento histórico, pois estes elementos não deverão ser copiados, para
não induzir a deduções erradas no futuro, questões que vão ser aprofundadas no capítulo
seguinte.
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CAPÍTULO 2 – Reabilitação e conservação da habitação Burguesa

2.1. Evolução das teorias do Restauro.
A noção de intervenção no património não foi concensual, nem a própria definição
de património/monumento histórico se manteve rígida ao longo dos tempos. Desde a
intervenção inconsciente, ao conflito de doutrinas antagónicas, até ao alargamento e
aperfeiçoamento de certas questões, e às teorias e cartas actualmente aceites como
referências de boas práticas, são fundamentais para um sólido entendimento do que
significou e do que significa intervir no património.
“A partir do início da actividade construtora do Homem, sempre
as sucessivas gerações entraram em contacto e utilizaram formas
e estruturas concebidas e construídas pelos seus predecessores.”
(INFANTE, 1992: 30)

Esta parece ser a verdadeira origem da intervenção no património, tão antiga
quanto a segunda geração da actividade construtora, sem uma datação precisa, era de
facto uma acção inconsciente pela visão contemporânea, e consciente pela necessidade
de reutilização e adaptação. A pré-existência era valorizada apenas pela sua utilidade, sem
lhe atribuir qualquer outro tipo de valor.
No Renascimento surgiu o termo Restauro, com os Dez livros de Leon Batista
Alberti, De Reaedificatoria, constituindo uma das primeiras publicações no domínio da
Restauração de edificios. Porém, foi no século XIX, que a Europa assistiu ao inicio da
formalização do património e das teorias de intervenção.

Viollet-le-Duc (1814-1879) França, o defensor do Restauro estilístico, que
consistia na reconstrução de obras inacabadas ou deterioradas com o objetivo de as
identificar com o hipotético projeto original, ou até “melhor” do que o original.
Valorizava a conservação do estilo, da composição arquitetónica, apagando claramente a
evolução temporal e histórica. Acreditava que com o conhecimento rigoroso da lógica
arquitetónica, do restauro por arquétipos, e dos processos construtivos tradicionais
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similares aos originais, era possível reclamar uma fidelidade estilística absoluta.
(AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)

John Ruskin (1819-1900) Inglaterra, condenava de forma veemente as teorias de
restauro, o monumento deveria ter uma “morte” digna, que era a ruína, e que, não temos o
direito de lhes tocar porque pertencem àqueles que o construiram, e às gerações futuras.
Considerava que restaurar um monumento era o mesmo que dar vida a um morto, e
comprometia a sua autenticidade enquanto documento e obra de arte, e portanto, emergia
uma mentira. Para Ruskin, as marcas do tempo faziam parte da essência do monumento,
admitindo apenas a sua conservação através da manutenção. A sua contribuição foi
apenas ideológica, pois não propôs métodos de conservação concretos, a sua atitude
romântica e ética fomentou uma apologia de passividade e de não intervenção.
(AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)

Na primeira metade do séc XIX, em Itália, Raffaele Stern, Giuseppe Valadier,
entre outros, caracterizaram com as suas intervenções, o Restauro arqueológico.
“Consiste em completar e consolidar o monumento com base em
rigorosas análises que permitam validar a sua recomposição. É
um processo pelo qual se empregam elementos originais, através
da Anastilose (reposição de elementos autênticos no sítio certo), e
se procede ao preenchimento das falhas por meio de reproduções
simplificadas e distinguíveis. Sem atingir uma excessiva
parecença formal, levando à falsificação histórica, mas também
sem uma excessiva diferenciação, podendo perturbar a leitura
estética do monumento.” (AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)

São exemplos do Restauro arqueológico, os restauros do Coliseu e o restauro do
Arco de Tito, revelando uma concepção de restauro surpreendentemente atual, pois era
notável a sua preocupação com autenticidade.

Camilo Boito (1834-1914) Restauro filológico ou restauro moderno,
“destaca o valor primordial dos monumentos enquanto
testemunhos duplos, para além da representatividade artística
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mas também como documento histórico. Assim sustenta
teoricamente a defesa de estratégias de conservação integral,
opondo-se às teorias reconstitutivas - logo ao restauro em estilo defendendo a necessidade da coexistência dos diversos tempos na
vidas das arquitecturas, mas também, e ao contrário de Ruskin,
defende a importância para a salvaguarda através da reutilização
dos monumentos.” (AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)

Boito não admitia a alteração de monumentos devido ao risco de no futuro, dar
origem a deduções históricas erradas, a intervenção apenas seria justificada por motivos
de força maior, como por exemplo estruturais. Porém, não condenava intervenções
quando necessárias, mas deveriam ser feitas com materiais diferentes dos originais,
identificando a contemporâneadade da intervenção. (AGUIAR, José. 6º MRANU FAUTL)
Gustavo Giovannoni (1873-1947) teve um papel vital no desenvolvimento da
teoria Moderna do Restauro,
“(...) foi pioneiro na sustentação teórica do conceito de
património urbano e no desenvolvimento do enquadramento
urbanístico para a salvaguarda dos (mal) chamandos Centros
Históricos. (...) Giovannoni é um defensor primordial da
importância da salvaguarda do contexto onde se inserem os
monumentos, realçando a estreiteza dos laços que unem os
monumentos à arquitectura menor, «arquitectura povera»,
formadora da matriz urbana e ambiental que os enquadra e
rodeia.” (AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)
Por Restauro Científico, “(...) entendeu uma teoria que implicava uma diversa
metodologia de abordar o problema da Conservação, que defende dever ser orientada
para a sobrevivência da Autenticidade dos monumentos enquanto documentos históricos
e enquanto obras de arte, pelo que recusa a sua renovação de acordo com paradigmas
arquitectónicos contemporâneos, considerando que estes afectavam drasticamente a
salvaguarda desses valores. Nesse sentido, Giovannoni defendeu o recurso à Ciência
para esclarecimentos das questões vitais, sustentando o Princípio da Intervenção
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Mínima, (...) e a necessidade de uma manutenção regular dos monumentos.”. (AGUIAR,
José. 6º MRANU - FAUTL)
Foi responsável pelo alargamento do conceito de património histórico, até então só
reconhecido em monumentos arquitetónicos relevantes:
“Para Giovannoni a arquitectura menor consistia, no seu
conjunto, num novo tipo de «monumento», um monumento
colectivo: a cidade histórica (definida pela sua estrutura,
morfologia, paisagem e imagem urbanas, as quais deveriam ser
sujeitas a leis de protecção e a critérios de restauro similares aos
já existentes, à época, para os monumentos).” (AGUIAR, José. 6º
MRANU - FAUTL)

Giovannoni aceitava a

existência de monumentos vivos e mortos (já antes

defendida pelos teóricos franceses). Monumentos mortos são ruínas, vestígios
arqueológicos, vestígios de antigas fortificações, toda a edificação que é testemunho de
uma cultura desaparecida, cujo uso original se desvaneceu no tempo, assim como
qualquer inviabilidade de reutilização funcional. Monumentos vivos são os que mantêm o
seu uso original (como as catedrais da nossa cultura europeia cristã), aqueles que podem
ser reutilizados de acordo com programas adequados, ou usos similares, permitindo que a
sua adaptação funcional decorra com um mínimo de alterações. (AGUIAR, José. 6º
MRANU - FAUTL)
Cesare Brandi (1906-1988) Restauro Crítico, “resolve-se num processo
metodológico, que se centra numa cuidadosa análise crítica, de base filológica e
científica, do seu próprio objecto, de que resulta o esclarecimento da autenticidade com
que a imagem da obra de arte foi transmitida e qual o estado da matéria da qual essa
imagem resulta. São os resultados desse processo analítico que suportam a tomada de
decisões.”. (AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)
A Teoria do Restauro de Brandi fundamenta-se na salvaguarda da autenticidade
histórica e estética:
“- faz depender as acções de restauro de um enfoque muito rigoroso no
conhecimento do objecto, obtido através de uma cuidadosa avaliação estética e histórica;
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- defende a intervenção mínima e a preferência pela manutenção que evita o
próprio restauro, obrigando ao respeito pelos materiais originais e à aceitação de toda a
história do objecto;
- concebe a intervenção de restauro como parte integrante da história do próprio
objecto, obrigando, em consequência, ao registo preciso das acções efetuadas;
- Brandi defendende o equilíbrio crítico entre os valores estéticos e históricos, de
que resultará o restauro da unidade estética sem falsificações, (...) preocupa-se ainda
com o problema do contexto, com o impacto do ambiente espacial que rodeia a obra-dearte, assim como com a importância do ambiente paisagístico e urbanístico da
envolvente dos monumentos, defendendo a manutenção dos seus valores essenciais.”.
(AGUIAR, José. 6º MRANU - FAUTL)

2.2. Definições da importância patrimonial.
“Património: é o conjunto de obras do homem nas quais uma
comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares
e com os quais se identifica. A identificação e a valorização
destas obras como património é, assim, um processo que implica
a selecção de valores.” (Carta de Cracóvia 2000)

Desta selecção de valores podemos destacar que o testemunho histórico, a
composição arquitetónica, e os valores socio-económicos, são os critérios para a selecção
do estatuto de património histórico e deste advêm vários tipos.
“A

noção

de

monumento

histórico

engloba

a

criação

arquitetónica isolada bem como o sítio rural ou urbano que
testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa
ou um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não só às
grandes criações mas também às obras modestas que adquiriram
com o tempo um significado cultural.” (Carta de Veneza, 1964:
Art.1.º)
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O alargamento da noção de monumento histórico, para as cidades ou aldeias
históricas, visam a preservação de uma ambiente construído original, e a sua importância
reside na seguinte afirmação, relacionada diretamente com o caso de estudo:
“Os edifícios que constituem as zonas históricas podendo não se
destacar pelo seu valor arquitetónico especial, devem ser
salvaguardados como elementos de continuidade urbana, devido
às

suas

características

dimensionais,

técnicas,

espaciais,

decorativas e cromáticas, elementos de união insubstituíveis para
a unidade orgânica da cidade.” (Carta de Cracóvia 2000)
Importa referir o “teste de autenticidade” da UNESCO, implementado para aferir
critérios de exame, avaliação e qualificação de uma eventual candidatura à inscrição na
Lista de Património Mundial, pode ser transposto como uma referência de intervenção no
âmbito das autenticidades, que são as seguintes:
“ (1) autenticidade da forma; (2) autenticidade material; (3)
autenticidade dos processos tecnológicos; (4) autenticidade nos
programas e nos usos; (5) autenticidade na implantação.”
(Operational Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention, WHC.12/01, UNESCO.)

Uma questão que merece uma breve reflexão e se relaciona com a intervenção, é a
recomendação em várias cartas para uma harmonia entre o novo e o velho:
“ No caso de ser necessário efectuar transformações de imóveis,
ou de os construir de novo, todo o acrescento deverá respeitar a
organização espacial existente, (...) A introdução de elementos de
carácter contemporâneo, sob reserva de não prejudicar a
harmonia

do

enriquecimento.”

conjunto,

pode

(ICOMOS,

contribuir

Carta

Internacional

Salvaguarda das Cidades Históricas, 1987)
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“(...) numa reconstituição, qualquer trabalho complementar, que
se reconheça indispensável por causas estéticas ou técnicas, fica
condicionado a uma conciliação ou harmonia arquitetónica
(continuidade) e terá que acusar a data de intervenção
(modernidade).” (Carta de Veneza, 1964)

A reconstituição dos elementos deve marcar a contemporaneidade, mas conciliarse harmoniosamente no conjunto, implícito a uma continuidade. Numa compreensivel
“contradição” que se prende na relatividade do que cada um considera harmonia, ao
mesmo tempo que se deseja, que a linguagem se distinga para não “falsear o documento
de arte e de história.” Esta pareceu-nos uma questão fundamental e fomos induzidos a
refleti-la. A restituição de novas arquiteturas e a forma como elas se conciliavam com o
antigo, não devem depender da sensibilidade dos intervenientes, existem regras que
ajudam a assegurar essa harmonia. Como fazer a ligação entre o novo e o velho, tendo em
conta não falsificar o documento, e a harmonia da sua aglutinação ?

Em ambientes que claramente não são desta época, o novo parece ter de assumir
uma posição de neutralidade, pois representa um acrescento, em relação ao já existente.
Tal como se defende com a neutralidade implícita num museu, onde se concilia mais
facilmente com outra obra de arte nele inserido. Outra questão relacionada com as
mencionadas anteriormente, é a identidade e a memória.
Esta questão é fundamental na escolha de soluções ao nível da formalização dos
materiais empregues. Materiais estes, que estão mais limitados se quisermos respeitar a
compatibilidade fisica e química, por razões estruturais, ou por motivos de autenticidade
material, daí a continuidade. A preservação da escala, também pode ser um ponto a favor,
na referida harmonia.
O jogo de materiais dissemina-se em texturas, cores e estereotomias, a sensação de
produção em massa, superfície lisa ou demasiado brilhante, pode provocar grande
contraste, porém demasiado heterogéneo, com peças todas diferentes ou rústicas, pode
levantar dúvidas sobre autenticidade. Em suma, e contrariamente à concepção de uma
obra de raíz, a busca da harmonia prende-se ao jogo de materiais e formas a que a préexistência impõe, e de certa forma nos limita.
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2.3. Metodologia de intervenção.

A necessidade de uma metodologia de intervenção aparece como um protocolo a
seguir na realização de projetos de reabilitação com o objetivo de facilitar e melhorar a
abordagem a este tipo de intervenções.
A metodologia de intervenção que se segue, foi baseada na tese de Joaquim
Teixeira, que, pela sua direcção à habitação burguesa portuense, se considerou a mais
adequada, e foi consequentemente adoptada. Pretendeu-se construir uma síntese, sem
alterar a relação sequencial entre cada passo ou etapa, e usá-la parcialmente para
orientação do caso prático, bem como para analisar os projetos de referência no seguinte
capítulo.

1 - Conhecimento do existente:
-

Registo fotográfico;

-

Levantamento geométrico e construtivo;

-

Inspeções e elaboração de diagnóstico.

2 - Definição do estado de conservação.

3 - Definição do grau da intervenção:
-

Ligeira, média, profunda ou excepcional.

4 - Principais tipos de intervenção (habitação burguesa):
-

Manutenção;

-

Restauro;

-

Reabilitação;

-

Adição ou ampliação.

5 - Critérios gerais de intervenção:
-

Conhecimento das preexistências;

-

Preservação do existente;

-

Adaptação ao existente;
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-

Integração com o existente;

-

Melhoria das condições existentes;

-

Cumprimento normativo e exigêncial;

-

Reversibilidade;

-

Compatibilidade de materiais e sistemas construtivos;

-

Visibilidade (identidade) da intervenção.

6 - Principais ações de intervenção:
-

Demolição seletiva ou desconstrução;

-

Componentes a reutilizar;

-

Reforço estrutural;

-

Reparação de anomalias;

-

Aumento de desempenho:
-

isolamento térmico;

-

isolamento acústico;

-

segurança contra incêndios;

-

salubridade;

-

higrotérmica;

-

adição de novos elementos.

7 - Faseamento da intervenção.

Tentamos estruturar o capítulo quatro, relativo ao caso prático, conforme a
sequência implícita nesta metodologia de intervenção. Tem início no conhecimento do
existente, à escala da rua e da habitação, resultando na avaliação do estado de
conservação, que por sua vez indicará o grau de intervenção e o tipo, ou tipos, de
intervenção necessários à reabilitação do existente.
Já em fase de concepção projetual, temos os critérios gerais de intervenção, que
regem a tomada de decisões, para se atingir no mínimo a salvaguarda da habitação, e no
máximo uma boa intervenção que deve ter em conta todos os critérios descritos, na
elaboração de uma estratégia de intervenção. No âmbito das ações, a incidência reside no
aumento de desempenho, que vai ao encontro do tema, e dos objetivos propostos.
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2.4. Tipos de intervenção no património.

Relativamente ao património arquitetónico, as principais acções dividem-se em
não-intervenção e intervenção, que vai desde ligeira a profunda, do menos intrusivo ao
mais intrusivo respectivamente. Tendo em conta que o tema nos cinge à reabilitação da
habitação burguesa, o estudo que se segue compreende apenas questões de intervenção,
que variam na dose de intrusão.
Dos tipos de intervenção associados à habitação burguesa, manutenção, restauro,
reabilitação, preservação, adição ou ampliação, entre outros, seguem-se aqueles que são
considerados mais pertinentes ao caso de estudo:
“Preservação: significa manter a materialidade de um lugar, no
seu estado existente, e retardar a sua deterioração.” (ICOMOSAustrália (1979-1999) Carta de Burra - Carta para a conservação
de lugares de significado cultural)
“Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões
funcionais contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a
um novo uso.” (ICOMOS-Canada (1983) Appleton Charter - The
Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built
Environment)
“Reconstrução: significa edificar de novo, usando novos
materiais e sendo tão fiel quanto possível a uma forma anterior
documentada.” (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for
the Conservation of Places of Cultural Heritage Value)

O tipo de intervenção mais adequado ao caso de estudo, tendo em conta o seu
estado de degradação, a sua importância patrimonial, a sua inalteração a nível de usos, e a
necessidade de agir, será essencialmente uma intervenção de Manutenção e Reabilitação.
Estas acções desmultiplicam-se em preservação do pré-existente, através da manutenção,
e a reabilitação, que compreende a adaptação criteriosa às necessidades do nosso tempo.
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“(...) A manutenção é praticamente recomendada por todos os
documentos internacionais, constituindo a melhor forma de
salvaguarda dos edifícios antigos e de prolongamento do seu
tempo de vida útil.” (TEIXEIRA, 2013: 549)

A referida análise das cartas estabelece que os edifícios que constituem as zonas
históricas, desempenham uma função dupla, são elementos definidores da forma urbana, e
definidores de uma espacialidade interna. O caso de estudo insere-se nesta categoria de
património que são as cidades ou zonas históricas, e pelos motivos referidos
anteriormente, deve ser conservado. Portanto a primeira premissa para a sua intervenção
será a sua preservação, ou seja, todas as soluções de reabilitação e adição, devem ser
rebatidas ou reflectidas com o intuito da salvaguarda, através de acções o menos
intrusivas possíveis.
Conscientes da importância patrimonial, e da necessidade de intervenção em
estudo, estabelece-se o seguinte princípio, como o tipo de intervenção mais adequado.
“Princípio da intervenção mínima que garanta a segurança e
durabilidade, são preferíveis a reparação e manutenção à
substituição, respeitando-se materiais e técnicas construtivas; (...)
Prioritariamente, deverá ser a função a adaptar-se ao edifício, e
não o contrário; (...) Deve existir compatibilidade química e física
entre os materiais. (...) As medidas de intervenção devem ser
reversíveis, não comprometendo futuras acções.” (FREITAS et
al, 2012: 25)

Excluindo os aspetos que melhorem a habitação no âmbito da salubridade e
conforto, um dos objetivos deste trabalho, entendeu-se que o bem vida/saúde, deve
prevalecer sob o bem patrimonial, sem que isso se torne numa justificação para
demolições. Este princípio de intervenção compreende questões de preservação e
questões de reabilitação. [Fig.18] Deve ser usado como a principal directriz na elaboração
da estratégia de intervenção geral, uma vez que se destaca como o menos intrusivo nesta
dupla necessidade de preservar, e da utilidade do imóvel, que, segundo as cartas, constitui
também um acto de salvaguarda, pois a sua manutenção é assegurada.
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Fig.18 – Reconstrução de uma habitação semelhante em dimensões e proximidade ao caso de estudo, com a
preservação das paredes exteriores em tabique originais, e a construção de uma nova estrutura de asnas executada já
com peças esquadriadas, respeitando-se a compatibilidade física dos materiais e a autenticidade.

2.5. Processos de preservação e reabilitação.

Em detrimento das dúvidas sentidas no decorrer da concepção de um projeto de
reabilitação, é de extrema importância abordar os processos de melhoramento do
desempenho de um edifício, à qual estão associadas técnicas e sistemas construtivos
específicos.
Neste sub capítulo serão abordados processos ou acções de intervenção, relativos
às exigências actuais e processos de conservação, de edifícios antigos, depois da
caracterização construtiva original feita no capítulo 1, que se considerou a base para o
posterior aprofundamento da sua reabilitação (intervenção) e conservação (manutenção) .
Devido à extensão dos processos de reabilitação, foram considerados apenas os mais
pertinentes ao caso de estudo, e, tendo em linha de conta, o conforto e a preservação de
um modo geral, e são já de carácter operativo.
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2.5.1. Elementos estruturais e estabilidade.

“Um primeiro exemplo corresponde à ampliação dos edificios em
altura, sem o necessário estudo de segurança de estruturas e
fundações; não se pretende que seja impedida, à partida, toda e
qualquer operação deste tipo, embora a prudência a isso
aconselhasse, mas o que não pode ser tolerado, e tem-no sido, é a
forma como tais operações são aprovadas e executadas. As
ampliações traduzem-se em aumentos de cargas e deformações
das estruturas e das fundações, comprometendo, por vezes de
forma irreversível, o pré-equilibrio do edificio. Um segundo caso,
ainda mais vulgarizado, relaciona-se com as alterações
introduzidas nos pisos inferiores dos edificios antigos, sobretudo
nas

zonas

sujeitas

a

uma

maior

pressão

terciária.”

(APPLETON, 2003: 89)

É oportuno relacionar estes dois exemplos com o facto de se tratar de um centro
histórico, as cérceas, a integridade estrutural e os ritmos de vãos, constituem uma boa
parte daquilo que é suposto preservar, principalmente numa cidade histórica, que é a
originalidade de um ambiente construído, à escala do “Skyline” ou do típico cartão de
visita. Deste modo parece fazer sentido, pelo menos nos centros históricos, desaconselhar
operações deste tipo. Em suma, ao não aumentar o peso da intervenção relativamente ao
original, constitui por si só um acto de preservação, o mesmo se passa com a
compatibilidade física, que converge na escolha de materiais com o peso e
comportamentos semelhantes aos sistemas construtivos originais.

Outra preocupação adjacente estará relacionada com as paredes interiores, cuja
investigação conduziu às seguintes preocupações construtivas:
“-Verificar exaustivamente se as paredes exercem eventuais
funções resistentes.
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- (...) Apesar de não terem função assumidamente estrutural, a
sua remoção pode originar danos estruturais ou deformações de
pavimentos no edificio.
- Ter especial atenção aos tabiques em contacto eventual com
zonas húmidas, cozinhas, sanitários, zonas em contacto com
paredes exteriores.” (FREITAS et al, 2012: 69)

Em relação aos vigamentos de madeira, as principais preocupações são:
“-Em

reabilitação,

os

principais

problemas

encontrados

associam-se à podridão nos apoios. É fundamental eliminar as
causas de degradação (deficiente ventilação e presença de
humidade por condensação ou água líquida proveniente das
paredes, fundações ou zonas húmidas das construções por
exemplo, cozinhas e sanitários).
- Nos pavimentos, bem como noutros elementos construtivos em
madeira, é muito importante aplicar um tratamento preventivo
contra insectos e fungos xilófagos. Este tratamento é tanto mais
importante quanto mais exposto aos agentes atmosféricos possa
estar o elemento construtivo em questão.” (FREITAS et al, 2012:
70)

Na reabilitação das instalações sanitárias ou cozinhas, ou seja, zonas húmidas, a
preocupação deve ser a mesma, actuando na mesma lógica da água ser inimiga, nesta
matéria. Não que haja muito para conservar internamente, no caso de estudo, mas o que
há, paredes em pedra e vigamentos em madeira, devem ser preservados, e a presença de
água diminui o tempo de vida útil dos mesmos. É uma intervenção em que a durabilidade
da intervenção (madeiras novas) dependerá directamente, do correcto isolamento das
madeiras.

2.5.2. Acabamentos.

Acabamento pelo exterior da fachada:
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“(...) é essencial ter em conta a forma como se fazia a aplicação
dos azulejos nas paredes; o uso de argamassas suficientemente
fortes para garantir uma boa ligação ao tosco da parede e ao
azulejo, e suficientemente fracas para que sejam mínimos os
efeitos da retracção durante a secagem, parece ser a chave do
segredo.” (APPLETON, 2003: 61-62)

Acabamento pelo interior da fachada e paredes de meação:
“(...) estas análises de pinturas de paredes [caracteristicas das
caiações antigas e dos seus constituintes, nomeadamente os
fixantes e pigmentos] não podem ser dissociadas do próprio
estudo dos rebocos, já que a caracteristica mais importante de
qualquer acabamento deste tipo, diz respeito à sua adequação e
compatibilidade com a base.” (APPLETON, 2003: 61)

Na sequência de existirem ainda preservadas certos métodos construtivos
tradicionais, como é o caso da argamassas de cal e posterior pintura denominada por
caiação. Existem três tipos de cal, que estão disponíveis atualmente, cal em pasta recente,
cal em pasta antiga e cal hidratada em pó, que se misturam posteriormente com areias de
diferentes tipos:
“As argamassas foram aplicadas em duas camadas, a primeira
com uma mistura de areia grossa e areia fina (...) na proporção
em volume de 2/3 e 1/3, respetivamente, e a camada final apenas
com areia fina. A primeira camada foi aplicada com uma
espessura de aproximadamente, 10 mm e a de acabamento com
uma espessura de cerca de 2 a 3 mm. (...) A cor ganha pelo uso de
uma cal em pasta branca com areias de cor clara, originou
painéis de coloração muito próxima do branco o que propiciou
uma excelente base para a aplicação da caiação que foi efetuada
posteriormente com a cal mais antiga.” (FREITAS et al, 2006:
290-291)
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2.5.3. Condições de salubridade em edifícios antigos.

A questão da salubridade aparece com alguma relevância, tanto pela parte
contextual, do caso de estudo, como pela sua problemática mais evidente, ser de facto
relacionada com a insalubridade, característica das habitações de uma só frente.
“(..) terá se de recorrer a sistemas baseados na diferença de temperatura entre
fachadas opostas ou entre partes baixas e altas dos edifícios. Nestes termos, os edifícios
com duas frentes (rua – tardoz) têm mais possibilidades de atingirem uma boa ventilação
que os edifícios só de uma frente.” (TEIXEIRA, 2013: 580)
“Em todos os estudos relativos à propagação de doenças como a
tuberculose, elaborados desde o final do século XIX para a
cidade do Porto, se acentuava o papel dos bairros e dos edifícios
insalubres, identificando a zona da Sé como principal foco de
disseminação.” (TOMÉ, 2002: 88-89)

As características que conferem ao Centro histórico do Porto o seu caráter único,
também lhe conferem problemas de salubridade únicos, a sua malha antiga e estreita,
dificulta a desinfecção solar, as edificações assentes em fortes pendentes associam-se a
espaços interiores sem luz nem ventilação.
“As condições de salubridade dos edifícios antigos são
frequentemente insuficientes, estando ligadas a um conjunto de
problemas característicos. A existência de compartimentos
interiores, sem iluminação directa da luz de dia e mal ventilados,
acompanha

e

agrava

a

própria

exiguidade

de

muitos

compartimentos, criando-se condições, nomeadamente relativas à
qualidade do ar respirado, que seriam inaceitáveis à luz dos
conhecimentos

sanitários

e

regulamantações

actuais.”

(APPLETON, 2003: 94)

Destas condições, ou melhor, da qualidade do ar respirado, que advêm diretamente
da humidade relativa do ar interior, é responsável por patologias nos edifícios e também
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por repercussões ao nível da saúde dos utilizadores. (FREITAS et al, 2006: 360) Esta
situação foi agravada pela consideração seguinte, que se pode relacionar com o caso de
estudo na sua situação original, e explica a inexistência de um saguão numa habitação
supostamente datada do século XIX:
“A irrefletida decisão que a Câmara do Porto tomou proibindo a
construção de saguões impediria que se realizasse a notável
proposta

de

integração

de

linguagens

e

materiais

contemporâneos com a tradição tipológica, (...) O início da era
anti-saguão e do funcionalismo primário tinha começado na
cidade do Porto.” (FERNANDES, 1999: 230)

Em primeiro lugar entende-se por saguão, um elemento arquitetónico situado em
termos qualitativos e quantitativos, entre o pátio e o poço de ventilação, com o objetivo
de permitir ventilar e iluminar espaços que não comunicam diretamente com as fachadas
da envolvente externa, através de uma perfuração vertical.
“(...) o saguão poderá ser entendido como atrofia – definhamento
e perda de capacidades – de um pátio, ou como hipertrofia –
crescimento ou desenvolvimento excessivo – de um poço de
ventilação. Poderá ser entendido como contracção de um pátio
até à perda do significado original deste, deixando de ser um
espaço fundamental, nuclear e estruturante numa ideia de casa, e
de arquitetura, reduzindo-se à condição acessória de poço
ventilador.” (REIS, 2009: 27)
“(...) enquanto perfurações verticais, os saguões possibilitam a
ventilação e a iluminação natural de estâncias interiores da casa
privadas do contacto directo com o exterior envolvente. (...)
poderemos falar de utilização do saguão como mecanismo
espacial, e construtivo, de controlo ambiental do interior
profundo da casa.” (REIS, 2009: 252)
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“A presença so saguão encontra-se assim, num primeiro
momento, relacionada com a profundidade da casa, com a
existência de compartimentos enclausurados no seu interior
profundo, sem outro contacto possível com o exterior que não
seja através, precisamente, do saguão” (REIS, 2009: 307)

Curiosos com esta proscrição fomos induzidos a investigá-la, e deparamo-nos com
uma conotação negativa fundamentada, do saguão na higienização da arquitetura
doméstica, mas, paradoxalmente continuava a persistir em casas da elite social do século
XIX, e ironicamente com a sua função predestinada. (REIS, 2009: 115)
“(...) para além dos aspetos dimensionais do saguão, são
sobretudo o deficit de conceptualização e a utilização
inapropriada os factores que condicionam a sua avaliação
negativa.” (REIS, 2009: 115)

Por utilização inapropriada, o autor destaca a sobrelotação humana nos espaços
que se servem do saguão para ventilar, a criação de animais no seu interior e acumulação
de detritos, que originam odores desagradáveis. No entanto, existem exemplos de sucesso
na utilização do saguão, que nos remetem para um particular cuidado na concepção e
dimensionamento deste elemento arquitetónico, para se conseguir uma ventilação natural
suficiente.
“(...) encontramos alguns casos que demonstram, poder o saguão
ser um espaço salubre, e com eficaz ventilação por convecção,
tornando-se um importante actor no controlo ambiental do
espaço doméstico em climas mediterrânicos. Para que isto
aconteça, basta que o saguão tenha a sua base e o seu topo
superior abertos, e livre a circulação de ar no seu
desenvolvimento vertical.” (REIS, 2009: 255)

É igualmente importante reconhecer os maus exemplos, que nos diz que se o topo
do saguão estiver encerrado por uma clarabóia, que impeça a água da chuva e de
pássaros, dispositivos de ventilação na parte superior, não são suficientes para garantir a
76

correta ventilação. Por outro lado, se não existir clarabóia, ou seja livre no topo, e o
saguão estiver encerrado inferiormente acontece que: (REIS, 2009: 254-255)
“(...) Quando é encerrado apenas na sua base, o saguão tem uma
ventilação por convecção pouco eficaz, que depende da abertura
de janelas de compartimentos adjacentes para o seu interior, e
destes para o exterior envolvente do edifício. Por outro lado, o
encerramento inferior do saguão privativa a sua base, condiciona
a sua manutenção e limpeza, e assim propicia a acumulação de
detritos e maus odores, mesmo que inibida qualquer utilização
insalubre do seu pavimento.” (REIS, 2009: 255)

Das caracteríticas que resolvem diretamente a insalubridade, poderemos
facilmente destacar a ventilação e a luz, já figurados na tipificação das casas burguesas
iluministas, [Fig.6, p.27] através de um saguão e de uma clarabóia. Curiosamente, estes
dois elementos partilham das mesmas funções, mas são melhores na sua função
predestinada, isto é, o saguão serve para ventilação, mas também abre a luz, ao mesmo
tempo que a clarabóia serve para abrir luz, mas também pode ventilar.
“No caso da casa burguesa do Porto, a caixa de escadas deve ser
considerada um importante elemento de ventilação, que tem sido
negligenciado, pois constitui uma grande conduta vertical de
circulação de ar, que para o seu funcionamento correcto é
fundamental o controlo das aberturas situadas nos extremos clarabóia e piso do rés-do-chão.” (TEIXEIRA, 2013: 580)

São elementos que podem ser reinterpretados no projeto de arquitetura de forma a
resolver ou atenuar esta problemática, bem como a inserção de dispositivos de ventilação
apropriados. Outro elemento considerado fundamental neste, e noutros domínios, é o
desempenho da caixilharia.
“A escolha de uma caixilharia, quer para uma construção nova
quer para um edifício a reabilitar, é uma decisão de grande
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importância em vários domínios da física dos edificios – térmica,
acústica, ventilação e iluminação natural.” (FREITAS et al,
2006: 320)
Outra questão a ter cuidado, e contraditória com o referido anteriormente, reside
no facto dos processos de isolamento térmico, interferirem com a ventilação, geralmente
são inversamente proporcionais, isto é, um elemento fortemente isolado, necessita de
maiores cuidados de ventilação.
“Num passado recente, os edifícios residenciais nos climas
temperados eram ventilados pela abertura diária das janelas, e
pela exagerada permeabilidade da caixilharia. Preocupações de
conservação de energia levaram ao uso de caixilharia de melhor
qualidade e consequentemente ao aumento do risco de
condensações bem como à redução da qualidade do ar interior.”
(FREITAS et al, 2006: 349)

Interessa relacionar as questões, relativas à salubridade, nomeadamente a
ventilação, humidade do ar interno, iluminação natural, com a questão do isolamento
térmico, concluindo-se com esta investigação que estas duas questões não podem ser
dissociáveis, sob pena de se criar espaços negativos, tanto para o humano como para o
edifício. Relevantes foram também as considerações sobre as especificidades do saguão.

2.5.4. Térmica – Eficiência energética.
“ Na casa burguesa, em relação às paredes exteriores em
alvenaria, a melhoria das condições de isolamento térmico só se
coloca em relação às paredes de meação expostas, visto que em
relação às paredes das fachadas, pela sua grande espessura e
área de vãos não se justifica qualquer investimento. O mesmo não
se passa com as paredes de frontal e, principalmente, com as
paredes de tabique, às quais deve ser dada especial atenção.”
(TEIXEIRA, 2013: 578)
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Desta afirmação e por comparação ao caso de estudo, podemos retirar que no
âmbito do isolamento térmico, o esforço será ao nível das caixilharias e de elementos
horizontais, nomeadamente sobrados e coberturas. Quanto aos acabamentos horizontais, é
necessário entender como se reabilita o pavimento em madeira, e o pavimento do piso
térreo, no âmbito do conforto térmico e acústico:

Fig.21 – Reabilitação de pavimentos em madeira.
Legenda: 1-Revestimento de pavimento e estrutura de suporte; 2Aglomerado de madeira; 3-Barreira para vapor (eventual) ; 4Isolamento térmico; 5-Soalho existente ou aglomerdado de
madeira; 6-Isolamento acústico; 7-Viga; 8-Estrutura de suporte do
revestimento do teto; 9-Fasquio.

Fig.22 – Reabilitação de pavimentos em pedra.
Legenda: 1-Placas de pedra; 2-Betonilha armada; 3-Filme de
polietileno; 4-Isolamento térmico; 5-Impermeabilização/Barreira
pára-vapor; 6-Regularização; 7-Caixa de brita; 8-Terreno.
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Como vimos é essencial proceder ao isolamento térmico da cobertura, uma vez
que em média, as coberturas representam cerca de 30% das perdas de calor numa
habitação. (www.adene.pt)

Fig.19 – Eliminação de pontes térmicas no isolamento de
coberturas tradicionais.

“En las cubiertas inclinadas con estructuras de madera, el
aislamiento se coloca entre los cabios, por norma general.
Debido a que esto no seria suficiente según las exigencias
actuales, existe la solución de colocar un aislamiento adicional.
Su ventaja más reseñable reside en que se mantiene la altura libre
interior y se evitan los puentes térmicos en los cabios.”
(BEINHAUER, 2013: 218)
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Fig.20 – Tipos de isolamento térmico das coberturas em madeira,
o exemplo da esquerda é mais associável a utilização de sotãos,
porém a sua pertinência reside no isolamento da caixa de escadas.

“A melhoria das características térmicas de coberturas apresenta
algumas diferenças consoante se pense em conforto de Inverno ou
de Verão. Neste útlimo caso, interessa sobretudo, associar a
questão do reforço do isolamento térmico à melhoria das
condições de ventilação. (...) Este efeito é conseguido com certa
eficácia, com a colocação de telhas de ventilação, dispostas em
vertentes opostas de modo a facilitar-se a criação de correntes de
escoamento de ar sobreaquecido.” (APPLETON, 2003: 221)

2.5.5. Acústica – Protecção contra o ruído.
“Nos edificios antigos, este problema terá de ser resolvido à
custa de melhorias das condições de estanquidade ao som da
caixilharia, em particular das janelas, já que as paredes
exteriores são geralmente de grande espessura, e portanto têm
massa muito elevada, que lhes confere níveis de isolamento
plenamente satisfatórios.” (APPLETON, 2003: 226)

No que toca a pavimentos, deve pensar-se em isolamento acústico de diferentes
transmissões, aérea e de impacto, através de telas de isolamento acústicas. Nas escadas só
fará sentido recorrer ao isolamento de impacto ou de percussão. Por sua vez nas paredes
divisórias ocorre o inverso, e, no caso de envolventes muito ruídosas, como se verifica no
caso de estudo através da proximidade à linha do metro, usar isolamento acústico também
na cobertura.
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Para finalizar este capítulo, ressalva-se a importância do conhecimento das teorias
de restauro, pela perspectiva dos seus autores, e que, paulatinamente se foram refinando
até aos parâmetros actuais, aceites como referência de boas práticas. Elas foram
determinantes para as cartas de intervenção no património e no fundo, contam-nos a
história do restauro pela base.
O alargamento dos diferentes tipos de património, incluíram na sua protecção
paisagens urbanas – conjunto, e a arquitetura menor – habitação, justificadas pela sua
forma urbana, espacialidade interna, e por uma habilidade construtiva, convergem no
documento histórico que é imperativo preservar. Tendo em conta esta importância
patrimonial, os tipos de intervenção adequados à habitação burguesa são sempre os
menos intrusivos, ou seja, manutenção, restauro, e a reabilitação, que muitas vezes
pressupõe adição, ou ampliação. Este tipos interventivos cobrem um vasto leque de
estados de conservação do edificado, ao mesmo tempo que é possível ter no mesmo caso,
todos os tipos descritos anteriormente.
De destacar também que a salvaguarda ou preservação, não sugerem tipos de
intervenção, ou acções, elas constituem de um modo geral, um objetivo. Este objetivo
consegue-se com maior garantia com a adjudicação a uma metodologia de intervenção,
que assegura uma sequência lógica, crucial a este tipo de projetos. Este protocolo iniciase com o conhecimento do existente, seguido da elaboração de um diagnóstico de
patologias, aos quais se atribui um estado de conservação, e através deste, define-se o tipo
de intervenção adequado. No processo projetual, deve ser orientado pelos critérios gerais
de intervenção patrimonial, no campo da previsão e acções a abordar, bem como na
descrição de um faseamento das intervenções.
Até este ponto da dissertação, pensamos ter reúnido uma espécie de manual de
apoio, relativa e exclusivamente ao caso prático, exibido no capítulo 4, e servindo de
referência à elaboração de uma estratégia de intervenção e ao próprio exercício de
reabilitação.
“A maximização do conhecimento do existente, é a melhor
garantia da sua salvaguarda.” (TEIXEIRA, 2013: 856)

Este percurso serviu também para se definir com maior objetividade, os critérios
de escolha e análise dos projetos de referência, contidos no capitulo que se segue.
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CAPÍTULO 3 – Intervenções de referência no património habitacional

3.1. Critérios de escolha.

Os projetos de referência seguintes foram escolhidos dentro de um domínio que
comporta apenas a reabilitação de tipologias habitacionais, de duas frentes no máximo
para se aproximar do caso de estudo, e naturalmente caracterizadas pelo sistema
construtivo tradicional, independemente de serem ou não casas burguesas.
À luz dos conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, pretendeu-se
destacar positivamente, três exemplos referentes à dimensão funcional, material e formal.
Quando se procura manter a forma exterior original exemplificada pelas edificações
envolventes diretas, a referência estará relacionada com a formalização interior.

3.2. House at Janelas Verdes - Arqº Pedro Domingos.

Ano: 2008
Local: Lapa/Prazeres, Lisboa, Portugal.

Fig.23 – Plantas da habitação.
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Fig.24 – Cortes transversais.

Fig.25 – Imagem do interior.
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Fig.26 – Corte parcial construtivo pelas fachadas principal e tardoz.
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“O projeto consiste na reabilitação de um edifício do século XIX, inserido no
bairro da Lapa / Prazeres. A construção pré-existente estava em grau avançado de
degradação, as fachadas e as paredes laterais foi a estrutura utilizável. A estratégia foi a
de substituir o "órgão" velho - "Corpo", a estrutura interior de madeira e gesso por um
novo, também de madeira e gesso, tentando obter a compatibilidade do todo. O espaço
interior organiza-se em cada andar por uma estrutura funcional no centro da casa, que
inclui escadas, banheiros e armários, deixando um espaço livre para cada extremidade
da casa, onde pode por quartos ou salas, com dimensões variáveis. A estrutura central
em madeira libera o ciclo de leitura das fronteiras sólidas, esclarecendo a relação entre
novas e já existentes. A reconstrução consistiu no reforço das paredes existentes com
uma "pele" de betão, com 7cm de espessura. Bem como a construção de placas e vigas de
madeira contraplacada do tipo "KERTO" (20x7cm), aplicado à largura, com um
espaçamento de 41 centímetros. Acima deste sistema de vigas são as mantas de
isolamento acústico e pisos de madeira. A estrutura de lajes é aparente e pintado em
branco, dando escala e caráter aos espaços habitáveis.”
(www.archdaily.com/16940/house-at-janelas-verdes-pedro-domingos-arquitectos)

À semelhança do caso de estudo, num projeto de reabilitação/adição, é aparente
neste projeto a busca pela máxima qualidade de luz dos espaços, com a cor branca
amplamente usada e, o alinhamento de janelas laterais com as escadas.
O reforço das paredes em betão permitiu o apoio das novas lajes em madeira
esquadriada, sem sobrecarregar a alvenaria de pedra, e mantendo a autenticidade material,
porém o uso do betão armado, não é recomendado pelas cartas internacionais pois
constitui uma acção intrusiva e irreversível. Como já foi investigado anteriormente, o
isolamento térmico em paredes de pedra, deve situar-se na face exterior, caso contrário
terá efeitos negativos no âmbito da inércia térmica, de notar que só existe isolamento
térmico na cobertura.
A estrutura central em madeira permite uma solução eficaz e pouco intrusiva, uma
vez que esta comporta algumas infraestruturas necessárias ao habitar contemporâneo,
instalações sanitárias, arrumação, hierarquiza os espaços consoante as suas frentes, e
permite a comunicação vertical devidamente iluminada. Esta será uma referência
maioritariamente funcional, pois permite a salvaguarda das paredes por ser independente
ao existente, e resolve simultaneamente várias questões.
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3.3. Programa de realojamento do morro da Sé - Arqº Miguel Guedes.

Ano: 2011
Local: Rua dos Mercadores, Porto, Potugal.

Fig.27 – Fotografia do contexto urbano e plantas.
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Fig.28 – Corte longitudinal.

No mesmo âmbito de intervenção do anterior, de reabilitação e adição, esta célula
tem no seu programa a criação de dois apartamentos independentes, com serviços no piso
térreo mais especificamente um restaurante. Este projeto contempla, um lote orientado
contra a pendente, de duas frentes, com uma espécie de saguão/logradouro, que aprofunda
a luz e ventilação aos pisos inferiores, só não atinge o piso térreo por uma questão de
aproveitamento de área, e por ser de pé-direito duplo, e também devido à sua função. A
clarabóia voltada a sul, de iluminação da caixa de escadas, remete para a necessidade de
luz deste tipo de habitações.
A organização racional do interior respeita a hierarquia de áreas, e o nível de
iluminação inerente à necessidade de luz dos espaços que priveligiam os espaços de
permanência, em detrimento dos restantes.
O seu interior é constituido por uma estrutura de betão armado, em contraste com
a estrutura do telhado em madeira que suporta as telhas, que dão continuidade à quinta
fachada, correspondente às coberturas. Tendo em conta que as coberturas da envolvente
direta se materializa exclusivamente em telha, seja ela de marselha ou portuguesa,
relembramos a recomendação das cartas para uma harmonia entre novo e velho, que por
vezes se traduz em continuidade. Estamos perante uma referência material, que nos dita
que se encontram soluções na própria habitação ou na sua envolvente.
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3.4. São João 70 – Arqª Adriana Floret.
Ano: 2016
Local: Rua de São João e Rua dos Mercadores, Porto, Portugal.

Fig.29 – Formalização da caixa de escadas.

Fig.30 – Jogo de materiais.
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“Edifício com duas frentes – Rua de São João e Rua dos Mercadores – situado
numa nas zonas historicamente mais densas da cidade do Porto, (...) Para além das
funções originais que foram mantidas e respeitadas, a própria estrutura original (cerca
de 75%) foi mantida. Houve particular cuidado em preservar os métodos construtivos e
materiais tradicionais e até houve oportunidade, em algumas situações, de recriar e
reinterpretar alguns desses métodos.”
(Adriana Floret, disponível em: https://floret.pt/portfolio/sao-joao-70/)

Neste caso também se verifica uma preocupação na entrada de luz, a clarabóia,
tem a amplitude do espaço interior da caixa de escadas, correspondente a meia água do
telhado. A cor branca, é também um reforço neste esforço em aumentar o índice de
luminosidade, do qual este tipo de habitações carece, bem como a ilusão de aumento de
área.
As particularidades da pré existência (taipa portuense) foram tidas em conta para
serem recriadas numa intenção de formalizar a “anatomia” original da construção do
edifício. Quando o interior deste tipo de habitações se encontra em elevado estado de
degradação, e há a necessidade de refazer, com a eventual necessidade de enaltecer o
carácter do interior do edificio, que por qualquer motivo se considerou demasiado
singelo, um dos métododos pode ser este, reinterpretando a sua composição construtiva,
numa intenção de sinceridade estrutural.

Esta característica, parece resultar numa certa harmonia material e formal, pôr em
evidência elementos estruturais, de modo a tornar os espaços interessantes e apelativos,
mas principalmente coerentes com a história do edificio. Na verdade, se entendermos que
se deve usar materiais compatíveis com os existentes, e dar uma autenticidade material, é
legítimo recriar técnicas construtivas passadas, com o devido destaque contemporâneo.
Será esta a referência maioritariamente formal, relativamente ao interior, que se prende ao
conhecimento da história do edifício, percebendo qual a lógica construtiva da sua época
para se formalizar a sua reinterpretação, em casos onde o estado de degradação assim o
obrigue.

92

93

94

CAPÍTULO 4 – Caso de estudo, habitação nas Escadas do Codeçal

4.1. Localização.

Fig.31 – Centro histórico do Porto, Portugal. O seu perímetro (azul) é maioritariamente marcado pela muralha.

Fig.32 – O perímetro de intervenção, a vermelho, correspondente a uma habitação situada nas Escadas do Codeçal.
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4.2. Contextualização histórica e análise urbana.

O caso de estudo implanta-se na rua Escadas do Codeçal, que por sua vez se insere
na área correspondente ao actual centro histórico do Porto, considerado pela UNESCO,
patrimonio cultural da humanidade desde 1996. A sua riqueza, advém de um conjunto de
edifícios monumentais, civis, e da sua morfologia urbana, que perfazem um território
coerentemente antigo. O seu perímetro [Fig.31] corresponde maioritariamente à cintura
da muralha Fernandina, construída no século XIV. (doportoenaoso.blogspot.com)
A origem da rua das Escadas do codeçal remonta à Idade Média, era o percurso de
ronda da muralha e poderá ser tão antiga quanto ela, ao mesmo tempo que fazia, a ligação
da cota alta, igreja de Santa Clara, à cota baixa, Ribeira e Rio Douro. Dos vários
momentos que marcaram esta rua destacam-se a construção da Capela de Recolhimento
do Ferro, e anexada a esta, a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, estilo Barroco e
Rococó, erguidas em meados do século XVIII. A inauguração da Ponte D. Luiz I em
1886, que obrigou a algumas demolições para a construção dos seus pilares de
sustentação, e patamar de arranque, e por fim, a abertura do túnel da Ribeira que eliminou
o trecho final desta rua, bem como algumas das suas habitações, em meados do século
passado. [Fig.32 e 33]

Fig.33 – Perfil das Escadas do Codeçal, voltado para o conjunto habitacional onde se insere o caso de estudo.

No âmbito de uma contextualização da habitação a intervir, apresenta-se uma
breve análise e diagnóstico, da dimensão urbana que lhe está subjacente, na relação
incontornável da obra com o lugar, que em matéria de património se intensifica, e das
problemáticas à escala da rua que influenciam diretamente a área onde se vai intervir.
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Parte dos problemas da zona de intervenção, está relacionado com a
particularidade daquilo que foi sacrificado para atingir um bem maior, a ponte que faz a
ligação Porto – Gaia à cota alta, nomeadamente, a perda de privacidade e o
ensombramento de certas habitações. Posteriormente, com a passagem do metro no
tabuleiro superior da ponte, o ruído passou a fazer parte deste conjunto de problemas.
O patamar de arranque da ponte, a muralha, o funicular e os declives acentuados
representam limitações na mobilidade e na acessibilidade. As escadas do Codeçal
apresentam debilidades ao longo de todo o seu percurso, mau estado de conservação do
pavimento, das suas habitações, e alguns degraus com dimensões únicas, mas é nos seus
extremos que os problemas desta rua se intensificam.
O acesso superior a esta rua é pouco percetível e intuitivo tanto para quem vem de
Gaia ou de São Bento, é feito por um percurso previsto pelas lajes de uma garagem, que
dá a sensação para quem nunca ali passou, de estar a invadir um espaço privado, com
vistas para um “desaterro” de armazéns e lixo que degradam o panorama, nada digno de
uma rua com este potencial.
O acesso pelo nível inferior, cota da Ribeira, para além do seu desmotivante
declive, conta com um muro de guarda, com uma linguagem provisória, e com um
estrangulamento que desvaloriza um ponto priveligiado em relação às vistas, resultado da
abertura do tunel da Ribeira que modificou o último trecho das escadas do Codeçal para o
escadario

adjacente

à

escarpa.

As

suas

células

habitacionais

encontram-se

maioritariamente em mau estado ou devolutas, em geral de apenas uma frente e espelham
de uma certa forma a classe social residente.
Relativamente ao genius locci, o espírito deste lugar é pitoresco, remete a uma
viagem ao passado e encontra-se uma decadência nobre por toda a rua, pelo mau estado
de conservação, pela humildade dos seus residentes e habitações envelhecidas, pelos
gatos, e pela roupa estendida ao longo da rua. [Fig.34]
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Fig.34 – Pretende-se que a harmonia deste ambiente construido, se extenda ao interior da habitação, isto é, a
linguagem arquitetónica interna não contraste com a coerência exterior, sem se falsear as autenticidades.

Fig.35 – Conjunto habitacional. Definido pela regra da janelas de guilhotina, pelo alinhamento dos vãos, pela mesma
linguagem da platibanda e telhado, e sobretudo pelo mesmo azulejo que evidencia.
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Na verdade, no alçado da [Fig.35] revela um conjunto habitacional inserido noutro
conjunto habitacional, ou seja, temos o primeiro que se refere à rua e às suas construções
que têm em comum a localização e o declive, [Fig.33] e o segundo, de menor escala,
correspondente ao conjunto habitacional arquitetónico e estrutural, que do ponto de vista
construtivo, pode ser considerado como apenas um edifício, tanto pelas coincidências
formais, como pela partilha das mesmas paredes de meação. Certos autores recomendam
a intervenção à escala do quarteirão, pela sensível relação de associação construtiva entre
os fogos. No entanto, teoricamente e em âmbito académico é preferível abordar os
problemas em profundidade do que em extensão, e ir de encontro ao tema.

4.3. Levantamento, caracterização e análise.

Fig.36 - Levantamento dimensional e construtivo da fachada principal e única.
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Fig.37 - Levantamento dimensional das plantas do piso térreo, 1º e 2º piso. Á medida que se sobe os pisos vão
aumentando a sua profundidade.
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Fig.38 - Levantamento do corte A e B, que demonstra as pendentes e as aberturas feitas nas paredes de meação.

O caso de estudo, consiste numa habitação burguesa de uma só frente, orientada
contra a pendente sem nenhuma fachada traseira, ocupando a totalidade do lote não
dispondo de logradouro. O seu acesso é feito por um patamar em alvenaria de pedra
estreito (90cm), com a devida guarda metálica. As suas coberturas (formalizadas pelas
habitações envolventes e fotografias antigas) são de telhados de três àguas. À medida que
se sobe, os pisos vão aumentando a sua profundidade, em função da modelação do
terreno, encostando-se às paredes cegas de suporte de terras. [Fig.37 e 38]
A pré-exitência é constituída por dois perímetros formados por alvenaria de pedra,
com duas ligações entre si através de duas aberturas, e por uma fachada principal.
Dimensionalmente, caracteriza-se por uma habitação com dimensões reduzidas, 4
metros de frente interior, com profundidades que variam entre os 7 e os 14m. Os vãos,
medidos horizontalmente, que comportam o alinhamento vertical entre portas e janelas, é
sempre de 1,10m. O pé-direito do piso térreo tem cerca de 3,20m, e os restantes pisos
contam com 2,90m. As paredes da fachada representam uma espessura de 45cm, e como
foi referido anteriormente, classifica-se nas paredes de menor espessura, reforçada com os
elementos metálicos de ancoragem de alvenarias. Em relação às madeiras, esta resume-se
a um vigamento de madeira em forma de pau rolado pontualmente falqueado, cravado
nas paredes de meação autoportantes, a uma porta completa e outra, incompleta.
À excepção da localização intra muralhas e das características de uma só frente,
contra a pendente, e ausência de logradouro, tudo o resto indicou, que estamos perante
uma habitação burguesa do século XIX, pela reduzida espessura das paredes, pela janela
de guilhotina e platibanda opaca que remontam ao mesmo período. [Fig.39 e 40]
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Fig.39 – Fotografias do estado de conservação do objeto de intervenção.

Fig.40 – (Esq) Estado de conservação interior, com o cadastro da localização das escadas de um lanço. (Dir) Habitação
envolvente de referência por se encontrar em melhor estado de conservação. Piso térreo provavelmente sem uso, pois
não é concebível um espaço de permanência não ter uma única entrada de luz.
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A pertinência da conservação desta tipologia habitacional, reside numa primeira
instância relacionada com o conjunto habitacional, definidor de uma forma urbana ao
nível dos cheios e vazios, e das características do conjunto associadas a uma
continuidade, e identidade da cidade.

Ao convergir para a habitação em estudo, as características que lhe conferem o
valor da preservação, independentemente do seu valor estético, reside na originalidade da
sua forma exterior, materialidade, cor, e na sua espacialidade interna e características
tipológicas como é o caso da construção contra a pendente, sem logradouro e de telhados
de três águas, demonstram uma elevada adaptabilidade construtiva a topografias bastante
acidentadas. Por último, o sistema construtivo tradicional, em alvenaria de pedra, aliado
aos factos anteriores, consistem no documento histórico que pretendemos preservar.
Este sistema construtivo também documenta o resultado de vários séculos de
evolução do mesmo, aliando a racionalização construtiva (redução de espessura) com o
avanço tecnológico (tirantes de ancoragem), sendo aperfeiçoado e reduzido, segundo os
autores estudados, até um mínimo de 45 cm de fachada. Bastante impressionante, tendo
em conta que se erguiam quatro pisos em alvenaria de pedra com esta espessura e que,
toda a fachada do conjunto habitacional, com mais de um século de idade, não perdeu a
sua geometria original.

Explicado o seu valor patrimonial, está na altura de dar início à metodologia de
intervenção adoptada, relativa à habitação burguesa portuense. Até este ponto, pensamos
ter concluído a primeira fase da metodologia de intervenção adoptada no capítulo 2, que
se inicia no conhecimento do existente, nomeadamente pela contextualização urbana,
levantamento fotográfico, dimensional, e caracterização construtiva. Mais à frente será
feita uma inspeção e diagnóstico de patologias, que resultará na definição de um estado
de conservação, e por sua vez na escolha do tipo de intervenção mais adequado à
preexistência.
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4.4. Diagnóstico de patologias.

Ao processo de eliminação de patologias chama-se manutenção, que como vimos
pode ser correctiva ou preventiva. Através do método de observação in loco, seguem-se
as patologias encontradas, a sua ilustração, e a respetiva especulação da sua causa:

Fig.41 – (Esq) Patologia frequente da platibanda opaca. (Dir) Deformação da parede de meação, e empena com janela.

Fig.42 – (Esq) Desagregação da argamassa exterior, notando-se eventuais cheios de pedra e o ferro de ancoragem. (Dir)
Patologia semelhante mas com localização diferente.

Já referido no capítulo 1, a diferença de cérceas, para além da complicação na
impermeabilização e escoamento de águas, também interfere com o equilíbrio estático das
paredes de meação especialmente nas empenas, onde as forças exercídas pelo peso do
telhado não são travadas pelo telhado seguinte por este se encontrar a um nível/piso
inferior. [Fig.41] Ocorreu portanto uma deformação devido à tracção da parede de
alvenaria de pedra, que relembramos não terem boa resistência à tracção, sobretudo nos
casos de menor espessura de parede.
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Antes de partir para a ação será necessário perceber, através de inspeções e
testemunhos se o problema terá eventualmente estabilizado, e a partir daqui existem em
suma dois caminhos a seguir, prevenção ou correção. Outra particularidade reside nesta
empena, ao ter na sua constituição uma janela, dificulta a impermeabilização original
deste tipo de situação [comparar incompatibilidade com o detalhe construtivo original da
fig.15].
Desintegração pontual de argamassas pelo exterior e interior da fachada [Fig.42]
em que a maior preocupação no repreenchimento das falhas de argamassa diz respeito
como vimos anteriormente, à compatibilidade química com a sua base.

Fig.43 – Canal de drenagem integrado entre a cantaria.

Falha no canal que conduz a passagem da água das caleiras ao funil do tubo de
queda. As causas possíveis são, rompimento do canal, através de oxidação acentuada, ou
por obstrução causada por ninhos de aves ou vegetação. Novamente a mesma questão
com a resposta entre a prevenção ou correção, dependendo diretamente do estado de
conservação do(s) elemento(s). [Fig.43]
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Fig.44 – Fotografia encontrada online, da situação anterior ao que foi contemplado no ano letivo 2015/2016.

A figura 44 revela-nos um estado anterior e bastante diferente da habitação em
fotografias anteriores, que não teria sido referida se nela não encontrássemos
considerações importantes. O primeiro aspeto, é que já fora levado a cabo uma demolição
selectiva, remoção quase total do telhado, remoção de todas as madeiras de revestimento,
remoção da caixilharia que curiosamente já não era a de guilhotina, remoção do azulejo e
das chapas metálicas que ampliavam o rés-do-chão para o patamar de acesso.
É visível também a escuridão dos espaços interiores de uma habitação de uma só
frente, na época em que os saguões eram proscritos. São espaços com falta de ventilação
e iluminação, mas com forte inércia térmica, se assumirmos um comportamento
semelhante ao de uma cave, na sua lógica, independentemente da espessura/massa das
paredes que a constituem. Características que resultam num problema crónico de
humidade e qualidade do ar dos espaços. As suas envolventes exteriores resumem-se à
fachada e à cobertura, as restantes ou são espaços interiores adjacentes ou terreno.
Outro fator são os telhados individuais, dão a noção de conjunto de células, porém
telhados de três ou quatro águas, tanto ao mesmo nível como a níveis diferentes de altura,
convergem numa empena com o escoamento plano (no caso de níveis diferentes) em
geral, são mais falíveis que os telhados de duas águas, agravando a degradação devido à
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entrada de água que retira longevidade e estabilidade às madeiras, e às argamassas
responsáveis pela consolidação da alvenaria de pedra.
É fundamental a estanquidade destas coberturas, dela depende a durabilidade do
seu interior e do objeto a conservar, e da sua própria estrutura. Portanto no âmbito da
solução da cobertura esta deve prever, algerozes (caleiras) em zinco, se possível de
espessura ligeiramente superior, material durável à escala do “monumento”, e
dimensionado pormenorizadamente para uma máxima eficiência no escoamento de àguas,
nomeadamenteno no aumento do seu diâmetro e inclinação. A justificação reside no facto
de existirem três caleiras de relativo comprimento, mais a tacaniça frontal a escoar num
só tubo de queda. É uma superficie muito grande, e para que a futura negligência de
manutenção não cause obstrucção destes elementos e não “contamine” o seu interior
degradando-se quase exponencialmente. As redes que evitam a entrada de animais e a
formação de ninhos, parecem ser boas práticas. Ora isto é um processo de restituição que
pode contribuir para a salvaguarda do elementos autênticos existentes, nomeadamente de
alvenarias e madeiras, se considerarmos as negligências de manutenção prováveis de
acontecer.
Em suma e estruturalmente, podemos considerar que as paredes principais se
encontram em relativo bom estado, pois resistiram bastante bem às forças de tracção ao
longo do tempo e às explosões da abertura do túnel da ribeira, muito próximas. Não
apresentando nenhuma deformação aparente, e com uma cantaria em estado quase
exemplar, mas apesar das suas falhas e patologias, entendeu-se a avaliação mais
pertinente do seu estado como, estado razoável de conservação.
A reabilitação é o tipo de intervenção adequado tendo em conta o estado de
conservação, associado às recomendações das cartas para dar uma utilidade ao
património, que beneficia do seu uso e da inalteração da função original – habitação. Esta
habitação perdeu a sua habilitação ao longo do tempo por diversos motivos e é necessário
voltar a dar essa habilitação, embora sejam necessários outros tipos de intervenção em
menor dose, como manutenção, restauro de certos elementos, e eventuais adições. A
reabilitação aparece com a maior percentagem tendo em conta o somatório de acções a
levar a cabo através do estado de conservação e desactualização funcional.
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4.5. Estratégia de intervenção.

A estratégia geral compreende um equilíbrio entre maximizar a preservação da pré
existência, paredes, fachada e o que resta do interior,

mas também maximizar as

condições de conforto e salubridade. Numa intenção de adaptar uma tipologia e materiais
contemporâneos, aos elementos antigos, ou seja, melhorá-los com o mínimo de intrusão.
As alterações às pré-existências, serão justificadas por motivos relacionados com um dos
focos principais desta dissertação, que é melhorar as condições de luz e ventilação, que
estão directamente associadas ao conforto e à saúde dos seus utilizadores.
Manter a autenticidade formal e material ao máximo, mas é imperativo melhorar
as condições de conforto habitacionais tais como o comportamento térmico, a entrada de
luz natural, o isolamento acústico, a inserção de instalações sanitárias e a adaptação a uma
tipologia contemporânea.
Embora não seja o que as cartas recomendam, funcionalmente esta rua tendia
numa primeira análise, para habitação turística, ou seja, localização e vistas de excelência,
a incapacidade em aceder de automóvel perante uma rua apenas pedonal, que não faz
diferença a um turista que viaja de avião ou comboio, e, devido à sua permanência
efémera, não chegue a sentir a frustração causada pelo ruído da passagem do metro pela
ponte, e pelo cansaço do declive desta rua.
Contudo, a pertinência de salvaguardar algumas áreas do centro histórico do
Porto para residencial, numa tentativa de evitar a sua descaracterização total,
consequência a longo prazo de uma política de turismo desequilibrada. É necessário um
equilibrio entre turismo e moradores, sem inviabilizar o desenvolvimento económico mas
também sem descaracterizar o centro histórico. A densidade habitacional deve ser
reduzida neste tipo de habitações, de forma a não comprometer a qualidade do ar interno,
e a própria qualidade dos espaços.
Em termos gerais será necessário projetar tudo o resto, uma caixa de escadas, um
telhado, paredes divisórias, clarabóias, revestimentos, caixilharias, portadas, instalações
sanitárias e uma cozinha. Será uma intervenção essencialmente a nível das madeiras, uma
vez que o centro histórico implica ou deveria implicar uma maior preocupação na
harmonia entre o velho e o novo, e no pressuposto da compatibilidade e reversibilidade.
As acções a levar a cabo na reabilitação desta habitação está implícita nos
seguintes elementos, estanquidade e aumento do conforto térmico-acústico, da cobertura e
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caixilharia, distribuição funcional adaptada ao habitar contemporâneo, nomeadamente,
pelo aumento dos níveis de luz natural e ventilação, e inserção de instalações sanitárias.
Ao nível das fundações, existem dispositivos de sondagem para analisar a sua
rigidez, mas tendo em conta o afloramento rochoso onde a habitação se insere, e à
ausência de qualquer tipo de fissuras visíveis a olho nu, torna-se uma acção de precaução.
Esta prudência deve ser tanto maior quanto maior for o aumento de peso da intervenção,
que como vimos no capítulo 1, acontece através de um aumento de um piso, ou em usar
materiais com pesos muito superiores dos originais, como é o exemplo do betão. Se a
conservação estrutural e identitária for um objetivo então a compatibilidade física dos
materiais é preponderante para a solidez das fundações.
As paredes resistentes ou paredes mestras, serão alvo de uma manutenção
correctiva através do preenchimento das lacunas com as argamassas tradicionais, ainda
vivo o seu saber de concepção e com a preocupação da compatibilidade mas desta vez
química, com revestimento a azulejo na fachada, e caiação branca em todo o interior, para
reabilitar os índices de luminosidade durante o dia.
No mesmo sentido, a pavimentação no que toca ao acabamento de soalho em
madeira deve ser de tonalidade clara e de preferência pouco brilhante, para marcar a
contemporâneadade da intervenção, uma vez que o original consiste quase fatalmente
num verniz brilhante. Tudo isto antecedido de um tratamento contra insetos das vigas em
pau rolado, da sua regularização, colocação de isolamento acústico, e térmico ao nível do
chão do primeiro piso.
A estrutura das escadas, em madeira, apoia em dois pórticos metálicos capazes de
suportar a carga da própria estrutura das escadas em madeira, das paredes divisórias, das
instalações sanitárias e da sua infraestruturação. Isto resulta numa ausência de solicitação
das paredes de meação para suportar o peso das escadas, ao mesmo tempo que estanca as
paredes em caso de deformação, ou seja é uma armadura passiva. Formalmente as
escadas foram reinterpretadas pelas escadas típicas da habitação burguesa do séc. XIX,
com a sua bomba de iluminação e rodapés altos, embora sifnificativamente simplificadas
e sem espelho, para para não falsear autenticidades mas para tentar conseguir a harmonia
dos espaços interiores e um auxílio à iluminação.
As paredes interiores, seguem a mesma lógica anterior, e serão reinterpretadas,
tendo em conta que se a habitação data do séc. XIX, e que a investigação indicou o uso de
paredes em tabique tanto na época como em localização. A referência formal (3.4) foi
positiva na reinterpretação do sistema construtivo original através de pôr em evidência a
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sua anatomia. Esta ideia pode ser transposta para o caso do tabique, com o devido
destaque contemporâneo através de um ripado igual ao das telhas, que se destaca
facilmente do fasquio do tabique original pelas dimensões, e pode ao mesmo tempo
permitir uma reabilitação eficaz ao nível da luz, e qualidade espacial.
As coberturas seguem a lógica da sua envolvente, de telhados de três águas com
telha de marselha, apoiadas numa estrutura de madeira apoiadas em asnas, também de
madeira. O isolamento térmico anda ao nível do telhado, e o uso de um teto falso permite
uma zona tampão no inverno, não contactando com a envolvente exterior direta, e no
verão o escoamento de ar sobreaquecido, ao mesmo tempo que também isola
acústicamente. O escoamento de água destas coberturas necessitam de uma reabilitação
na sua eficácia e estanquidade, através do aumento de caudal e inclinação das caleiras, em
material durável, questões que devem estar associadas também à rigidez da estrutura que
suporta as telhas, que como vimos, perdendo a sua geometria original deixa de ser
estanque.
A caixilharia, a par com o azulejo da fachada e a telha de marselha, deve ter a
mesma forma que a original, em guilhotina. Relembramos que esta decisão foi ponderada
pela pertença desta habitação a um conjunto habitacional bem definido, mantendo a
continuidade, a identidade, e a memória, de uma rua que para além da sua origem
medieval, o alçado contrário ao conjunto habitacional é o de uma igreja do séc. XVIII.
Para restituir a visibilidade da intervenção através desta escolha, através de uma
reabilitação da antiga janela de guilhotina de vidro simples, para uma janela de guilhotina
com vidro duplo e lisa na parte interior para facilitar a sua limpeza. Por outras palavras, a
forma levanta dúvidas sobre autenticidade, é necessário recorrer a um destaque
nitidamente fora da época original, que pode ser em cor ou em material. Consideramos
mais importante a forma e a cor, logo a janela será em alumínio, tendo em conta o seu
desempenho térmico e a importância da leveza da folha para tornar inclusivo o seu uso,
embora conscientes da perda de autenticidade material desta escolha.
Os elementos metálicos a necessitarem de manutenção são as ancoras de
solidarização estrutural, os gonzos chumbados nos lancis de ombreira, e a guarda metálica
do patamar de acesso. A manutenção consiste na aplicação de tintas retardantes da
corrosão, pois estes elementos metálicos (os visíveis) dão um nível de autenticidade
elevado, e a sua remoção interfere significativamente com a harmonia, uma vez que
necessita de um substituto.
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A utilização de um saguão, que como foi investigado pode reabilitar um espaço
com défice de iluminação e ventilação, consistindo numa ferramenta arquitetónica eficaz
na higienização de casos de lotes profundos, através da ventilação por convecção e
entradas de luz para os espaços mais distantes da fachada principal.
Os efeitos colaterais do uso de um saguão, neste caso específico, prendem-se à
perda de privacidade entre os quartos e aos olhares de quem circula na ponte, que foi
resolvido com uma certa eficácia, reduzindo a janela voltada para o saguão, do quarto
com menos necessidade de iluminação. [Fig.45]

Fig.45 – Privacidade em relação à ponte, e entre os quartos.
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4.6. Projeto.

A ideia principal consistiu em reinterpretar o saguão já figurado nas habitações
burguesas iluministas, inseridas em fortes pendentes, na tentativa de aprofundar a luz e
facilitar a ventilação dos pisos inferiores que se considerou serem mais problemáticos.
Este saguão, usualmente localizado nas traseiras, alinhado com a caixa de escadas, e a
meio do edifício, permite manter a sua característica original de edificação contra a
pendente de telhados de três águas, (como vimos no Capítulo 1) ao mesmo tempo que se
evita abrir uma fachada traseira em que a maioria da luz direta será obstruída pelo
patamar superior da ponte. Racionalmente faria mais sentido, mas as características da
sua localização, assim o obrigam. A prumada deste elemento, bem como da caixa de
escadas, foi ajustada para marcar a hierarquia dos espaços, tendo em conta que cada piso
tem profundidades diferentes, e necessidades de luz diferentes. [Fig.46]

Fig.46 – Esquiços da intenção de aprofundar a luz e ventilação, face à situação original.

Esta recriação do saguão, tem a escala que se considerou a mínima, para se
justificar a construção de duas paredes exteriores, sem consumir muita área. Não
pretendemos um pátio habitável, ou pelo menos de permanência relevante, mas sim
qualificar o espaços adjacentes, higienicamente relativos à ventilação natural e
iluminação natural, esta última, mesmo que indireta grande parte do dia. [Fig. 48 e 49]
Tendo em conta as características de sucesso no uso de um saguão (Capítulo 2) este terá
de ser aberto nos extremos, para facilitar o fluxo de ar, verticalmente e horizontalmente,
ao mesmo tempo que não se pretende àgua da chuva no interior, devido às madeiras. Esta
dificuldade pode ser resolvida com uma clarabóia que impermbeabilize o pavimento do
saguão mas seja fortemente permeável à ventilação, ou então com recurso a condutas de
ar, dimensionadas para o efeito, como vemos nas caixas de escadas interiores em edifícios
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de habitação coletiva. Relativamente à caixa de escadas, e induzidos pelo projeto de
referência (3.2) esta estrutura respeita a compatibilidade, e a autenticidade,
materializando-se em madeira, mas em peças esquadriadas, contrastando com os paus
rolados, originais. Ela integra as infraestruturas, e características necessárias ao habitar
contemporâneo, nomeadamente, instalações sanitárias, arrumação, ventilação, entrada de
luz natural, e as instalações eléctricas, que também podem ser feitas pelo pavimento, no
caso das tomadas. Deste modo evitando a necessidade de intervir intrusivamente, naquilo
que queremos preservar, que são as paredes de alvenaria em pedra, e as vigas em madeira.
Funcionalmente, separou-se o último piso dos restantes, devido ao carácter
privado dos quartos, inconvenientemente mais iluminado, procurou-se sobretudo, e talvez
em exagero, abrir a luz nos espaços de permanência, que se situam abaixo dos quartos.
[Fig.50 e 51] Outras questões também reforçam esta decisão, como é o caso da referência
histórica, ainda imutável, que é o carácter mais público da sala onde se recebe o visitante,
e pela questão do conforto acústico, mais precisamente da transmissão de ruídos de
percussão do pavimento da sala. Devido à reduzida dimensão das frentes, e ao
consequente facto de existirem apenas dois vãos, torna-se desadequado, ao nível da
qualidade do espaço, insistir na referência histórica:
“O piso térreo continua como parte independente da casa,
podendo ser ocupado com uma pequena oficina, como armazém
ou loja. Os restantes pisos são destinados à habitação.”
(FERNANDES, 1999: 125)

No entanto, dessas duas frentes do piso térreo, só uma será ocupada por uma loja,
que será independente da habitação, e a outra ao mesmo tempo que serve de espaço de
recepção ou vestíbulo da habitação cumprirá também a função original de armazém da
loja, ou arrumação da habitação, dependendo da tutela do espaço comercial.
A madeira não pode constituir pavimentos térreos, a sua durabilidade depende do
correcto isolamento ou afastamento às paredes de pedra. O pavimento do piso térreo será
em lajeado de granito, e relaciona-se com as portas da loja e armazém, enquanto que os
restantes pisos associam as janelas aos pavimentos em madeira. Muitas das soluções
projectuais provêm facilmente da observação da envolvente directa, por exemplo, a telha
de marselha é amplamente usada em toda a rua, faz sentido alinhar a sua escolha com as
preexistências. A opção por azulejo como acabamento, e da janela de guilhotina, também
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se basearam na envolvente com o intuito de respeitar de um certo modo a ideia de
conjunto, e tentar obter uma boa integração entre as fachadas, e entre os quintos alçados.
– coberturas. [Fig.47 e 52]

Fig.47 – Alçado proposto.

Os resultados pretendidos são um suficiente aumento de desempenho, com
melhorias na qualidade dos espaços, ao nível do conforto térmico e acústico, e também
dentro do conforto, aumento dos índices de iluminação, e, aumento na qualidade de ar
interior respirado, através de uma ventilação adequada. Por outro lado, a importância
patrimonial do imóvel impõe, critérios de autenticidade, e visibilidade, bem como
compatibilidade e reversibilidade, que devem estar sempre presentes em qualquer tipo de
reabilitação. De uma forma muito geral pretendeu-se respeitar as directrizes dos
documentos internacionais sobre intervenção patrimonial, e actualizar o edifício no seu
desempenho para dar resposta às exigências contemporâneas no que toca à habitação.
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Fig.48 – Corte AA. Legenda: 1.Vestíbulo/Arrumos, 2.Sala, 3.Instalação sanitária, 4.Quarto, 5.Lavandaria.

Fig.49 – Corte BB. Legenda: 1.Loja, 2.Cozinha, 3.Saguão, 4.Escritório, 5.Quartos, 6.Arrumos.

Pelo interior as paredes serão caiadas a branco, não por opção estética, nem pela
intenção de usar os materiais usados na época, mas sim pela sua capacidade de
multiplicação da luz, e a cal, de natureza calcária, possui uma acção fungicida e antibacteriana, ao mesmo tempo que não forma uma película impermeável, reduzindo a
probabilidade de formação de humidades e bolores, constituindo trunfos, na escolha de
soluções que aumentem os níveis de luminosidade e da qualidade do ar internos.
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Fig.50 – Plantas pisos 0-2. Legenda: 1.Loja, 2.Vestíbulo/Arrumos, 3.Instalação sanitária, 4.Sala, 5.Cozinha, 6.Saguão,
7.Escritório, 8.Quarto, 9.Lavandaria, 10.Arrecadação.
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Fig.51 – À esquerda, corte CC com vista para a fachada do saguão. À direita, corte DD com vista para as paredes
interiores. Legenda: 1.Loja, 2.Hall/Arrumos, 3.Sala, 4.Cozinha, 5.Quartos, 6.Saguão.

Fig.52 – Planta de coberturas.
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CONCLUSÕES

Os objetivos consistiram na otimização da salvaguarda da habitação burguesa
portuense, e no seu aumento de desempenho no que toca ao conforto, conceitos principais
que foram explorados por pensarmos serem fatores determinantes na qualidade da
intervenção.
Os tipos de intervenção adequados, tendo em conta a importância patrimonial
estabelecida, são sempre os menos intrusivos possíveis, independentemente do estado de
conservação do edificado. Dos tipos de intervenção analisados, ordenamos por ordem
crescente de intrusão ou destruição, a manutenção, o restauro, a reabilitação, e por fim
adição/ampliação. Através do ponto de vista de intervenção no património, aumenta a
probabilidade das intervenções em assegurar a salvaguarda daquilo que queremos
preservar, constituíndo como que uma maior garantia da sua conservação material, e
documento histórico. Tendo em conta a dimensão económica associada a intervenções
patrimoniais, que é talvez dos maiores entraves á sua conservação, é dever dos técnicos
tenderem para a sensibilização dos intervenientes, da importância patrimonial do imóvel
e, fazer esforços para não se reduzir a reabilitação ao fachadismo.
A adjudicação a uma metodologia de intervenção é essencial, tanto para se
perceber a relação sequêncial de certas acções, como para perceber os critérios de
intervenção patrimonial como um todo. A metodologia a adoptar deve estar relacionada
com o tipo de património, monumental, habitacional, paisagístico, etc. Das questões que
envolvem intervir sem danificar o existente, ou danificar o mínimo, são essenciais, a
compatibilidade física e química dos materiais, a reversibilidade, não comprometendo
acções futuras, e a função é que se adapta ao existente e não o contrário. A distribuição
interior, no âmbito da reabilitação, está nitidamente limitada ao seu perímetro de pedra, às
suas dimensões, e ao número de vãos, que a preexistência impõe. Pela dificuldade sentida
em seleccionar projetos de referência, concluiu-se que um projeto de reabilitação de uma
habitação antiga, é tão particular quanto a sua edificação, não existindo uma fórmula
capaz de tipificar soluções aplicáveis aos casos, mas sim, a partir do caso, investigar, e só
depois solucionar.
Os resultados pretendidos passaram por um equilíbrio entre salvaguarda e
conforto, pois em matéria de património habitacional, é de esperar resultados que
satisfaçam os parâmetros contemporâneos de habitar. Dependendo de cada caso podemos
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ter bons índices em ambos, ou como foi o caso, ter de sacrificar um dos dois para se
atingir o que se considerou mais relevante. Deve também fazer parte do resultado, a
intenção de resolver as problemáticas mais evidentes e que mais se considerou que
desvalorizavam significativamente a habitação em causa, que no caso prático, era o facto
de ser um lote orientado contra a pendente e consequentemente com uma só frente, que
se traduzia em espaços insalubres tendo em conta os níveis de conforto esperados. A
correta utilização do saguão e o avanço tecnológico permite a resolução da característica
que mais desvaloriza o património habitacional, relativa à salubridade, mesmo tendo em
conta os casos mais problemáticos.
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ANEXOS
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Anexo.0 – Ao sobrepor a planta actual com uma cartografia de 1839 (referência com maior nitidez de imagem) das
escadas do Codeçal, sendo os pontos de referência, as torres da muralha, aljube, e igreja de Santa Clara, por serem os
mais antigos, resultou numa sobreposição onde se percebe que, o conjunto habitacional em 1839, não é o conjunto que
encontramos hoje. Mas sim a tipologia de edificação de um a dois pisos, possívelmente do período mercantil.

Anexo.0.1 – Desenho de autor desconhecido, que reforça a existência da edificação descrita no ponto anterior.
(http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/300797/fullscreen)
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Anexo.0.2 – Curto período de coexistência entre a ponte pênsil e a ponte D. Luiz I. 1886-1887. Imagem obtida por
George Tait. Verifica-se a inexistência do túnel da ribeira, e de parte da muralha, e consegue ver-se o conjunto
habitacional. (http://monumentosdesaparecidos.blogspot.pt/2009/10/ponte-d-maria-ii-ou-ponte-pensil-cidade.html)

Anexo.0.3 – No decorrer da construção da ponte D. Luiz I, já se encontra em fotografia o conjunto habitacional, o que
indica

que

a

habitação

é

pelo

menos

do

século

XIX.

Fotografia

de

Emílio

(http://monumentosdesaparecidos.blogspot.pt/2009/10/ponte-d-maria-ii-ou-ponte-pensil-cidade.html)
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Biel,

1883.

Uma vez que esta rua em estudo é pedonal, interessa analisar a mobilidade geral, de
automóvel, vias rodoviárias para o público em geral (a verde), e o acesso condicionado (a
amarelo) refere-se a táxis, moradores, e veículos prioritários. As paragens dos autocarros
STCP, encontram-se relativamente próximas da área em causa, convenientemente uma à
cota baixa e outra à cota alta, o que faz desta zona bem servida de transportes públicos. O
seu declive elevado correspondente a uma escadaria ingreme, que faz desta rua, palco de
eventos de actividades físicas, e por outro lado, inacessível ao utilizador de mobilidade
reduzida, no âmbito da inclusividade.

Anexo.0.4 – Mobilidade automóvel, transportes públicos.
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Anexo.0.5 - Estado de conservação do edificado.

Anexo.0.6 - Estado de conservação viário.
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Anexo 1 – Planta e fotografia de suporte ao levantamento fotográfico da dimensão urbana.
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Anexo 1.1 -

Anexo 1.2 -
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Anexo 1.3 – O outro lado das escadas do codeçal, as escadas dos guindais, e o carril do Funicular, a ligar a cota baixa à
cota alta, e a separar, conjuntamente com a muralha, duas realidades distintas. (Fotografia do autor)
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Anexo 1.4 - Muralha Fernandina, alvo de revivalismo de estilo gótico. (Fotografia do autor)

Anexo 1.5 - Acesso para as Escadas do Codeçal para quem vem da ponte – Gaia. (Fotografia do autor)
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Anexo 1.7 - https://jpn.up.pt/wp-content/uploads/2015/10/hazul.jpg

Anexo 1.8 - Ensombramento temporário da rua devido à ponte. Verifica-se também o pavimento em calçada antiga
portuguesa, constituída por granito irregular, com a face mais lisa voltada para cima, inserida em travamentos de pedra
regular de maiores dimensões. Esta característica e o estado em que se encontra, bem como a igreja, conferem a esta rua
uma autênticidade muito coerente, ao ponto de poder ser palco, claro com pequenas alterações, de encenações
cinematográficas de outros tempos.
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Anexo 1.9 - Vista da descida das Escadas do Codeçal com o muro que restringe pontualmente as vistas. A igreja do
Recolhimento do Ferro por sua vez restringe a profundidade visual das janelas das habitações.
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Anexo 1.10 - A edificação adjacente, que faz parte do conjunto habitacional, crucial para perceber a caracterização
cromática, as janelas de guilhotina, as coberturas, os azulejos, e o ritmo de vãos.

Anexo 1.11 - Escadario resultante da abertura do túnel da Ribeira. (Fotografia de Miguel Malheiro)
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