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A presente tese nasce da oportunidade de trabalhar num dos edifícios 
que melhor sintetiza os princípios construtivos do Moderno Português apli-
cados pelos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa: o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos (1950-54). Esta oportunidade exige a necessidade de ques-
tionar a metodologia adequada para intervir neste património construído 
que entrou num processo acelerado de deterioração, que apresenta pato-
logias construtivas específicas e que aspira converter-se novamente num 
espaço habitado. 

A ideia construtiva apresenta-se como uma ferramenta que sintetiza o 
processo de compreensão do preexistente e de interpretação do projeto ori-
ginal com o objetivo de definir as opções da intervenção: preservar, corrigir 
e/ou modificar. Mediante abordagens arqueológicas e interpretativas - obje-
tivas e propositivas – constrói-se uma leitura/registo do conjunto cons-
truído e dos sistemas construtivos particulares que determinaram os funda-
mentos da nova intervenção. Neste processo contrasta-se a recopilação de 
informação e material original com a observação in situ, o reconhecimento 
da tectónica e do léxico construtivo original com a leitura das permanências 
e das ausências, o diagnóstico de anomalias e patologias com alternativas de 
intervenção. A ação de redesenhar e mapear acompanha este processo cog-
nitivo e construtivo entre a análise, a interpretação e a proposta.

A partir da ideia construtiva, não se pretende o retorno ao projeto origi-
nal mas permite identificar os seus espaços, sistemas e elementos constru-
tivos que garantam a sua integridade. Opta-se por uma intervenção capaz 
de oferecer a leitura de uma síntese entre os distintos tempos - passado, 
presente e futuro - baseada numa concepção construtiva do espaço e não na 
sua réplica cenográfica.

Esta tese não aspira encontrar uma solução tipo para um projeto gené-
rico de reabilitação do Moderno. O seu contributo reside na possibilidade 
de ensaiar empiricamente um processo que reposiciona o âmbito disciplinar 
da construção como chave de compreensão e de intervenção no Património 
Construído do Moderno.

RESUMO
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This thesis emerges as an opportunity to empirically study a building of the 
Portuguese Modern Built Heritage, which perfectly synthesizes the constructive 
principles applied by the architects Arménio Losa and Cassiano Barbosa: the 
Vouga / Soares & Irmãos Building (1950-54). This study implies an analysis of 
the appropriate intervention methodology to be applied in the rehabilitation of 
a recognized cultural value building, currently in an accelerated deterioration 
process, presenting specific constructive pathologies, and aspiring to become 
inhabited again.

The “constructive idea” intends to synthetize the process of understanding 
the preexisting, and interpreting the original project in order to define the inter-
vention options: preserving, correcting and/or modifying. Through archaeolo-
gical and interpretative approaches - objective and propositive – a catalogue of 
the constructed heritage is made, specifying the constructive systems and deter-
mining the basis for the new intervention. Within this process, a contrast is 
made between the collection of the primary information and local observation; 
the recognition of tectonics and original constructive lexicon, with the reading 
of permanencies and absences, a diagnosis of anomalies and pathologies with 
intervention alternatives. The redesign and mapping process accompanies this 
cognitive and constructive process between the analysis and the proposal.

From the constructive idea vision, the intervention does not aim to return 
to the original idea or project but this methodology allows to identify the main 
constructive systems and elements, that guarantee its original integrity; making 
it compatible with the new ways of living and comfort requirements. We chose 
an intervention capable of offering the synthesis between the different times - 
past, present and future - based on a constructive conception of space, in oppo-
sition to a scenographic replica.

This thesis does not aspire to find a standard solution for a generic rehabili-
tation project. The contribution lies in the possibility of rehearsing a methodo-
logy that relocates the area of construction as the key to understand and inter-
vene in the Modern Built Heritage.

ABSTRACT
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1.1. TEMA E PROBLEMÁTICA

A linha estratégica (do DOCOMOMO) dos próximos anos (…) será esti-
mular e promover as intervenções no património moderno. Temos já vinte 
anos em inventários e chegou a hora de pensarmos em trabalhar de forma 
mais global na intervenção do património.1

A presente dissertação constitui, essencialmente, uma oportunidade 
para refletir sobre a capacidade de intervir no património construído 
moderno, questionando desde os princípios que envolvem a reutilização 
(re-use)2 desta arquitetura até a concretização técnica, construtiva e espa-
cial que o integram e o caracterizam.

Situando-se no campo da arquitetura e assumindo o carácter transver-
sal desta área do conhecimento, na qual se misturam arte e técnica, a dis-
sertação visa confrontar uma questão aberta e atual: Como intervir – reu-
tilizar, reabilitar, recuperar, conservar, reconstruir… – no património 
construído moderno, reconhecendo – e/ou acrescentando – o seu valor 
cultural e mantendo a sua integridade?

Para dar resposta a esta ampla questão escolhemos um caminho con-
creto e empírico, enquadrado no âmbito disciplinar da construção e assente 
numa obra particular do moderno português. Esta opção serve, sobretudo, 
para demandar a premência de contrastar mais exercícios que ensaiem e cir-
cunscrevam a especificidade deste tipo de intervenção com perguntas pre-
cisas. Defendemos que, através desta escolha prática, construtiva e pros-
petiva, associada a um processo intenso de interpretação, será possível 
produzir novo conhecimento que aceda a uma compreensão e significado 
mais amplo e completo das características implícitas no valor cultural da 
arquitetura moderna, nomeadamente da obra estudada. Permitindo, tam-
bém testar e questionar modos e critérios de intervenção que viabilizem a 
sua reutilização – ou um prolongamento da sua função – e a compatibiliza-
ção com as exigências atuais no âmbito do conforto e de um contexto eco-
nómico e normativo específico.

Partindo do reconhecimento, cada vez mais assumido, do valor patri-
monial – ou cultural – da arquitetura do Movimento Moderno e da neces-
sidade de preservar a sua herança, questionamos: Quais poderão ser as 
metodologias e abordagens construtivas e projetuais a aplicar? Como 
responder à necessidade de correção dos problemas construtivos, das 

1 TOSTÕES, Ana; La importancia de Docomomo en la intervención del Património Contemporáneo. Sevilha: Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2009. (Consultado em http://www.youtube.com/watch?v=i8qOaVLv_Ms). 24 de Abril 
de 2017.
A arquiteta Ana Tostões refere-se ao papel do DOCOMOMO e em particular ao papel que acha que esta entidade deverá 
assumir a partir do seu mandato como presidente (chair) da DOCOMOMO International.

2 A XIV Conferência Internacional do DOCOMOMO realizada em Lisboa no ano 2016 tinha como nome: Adaptive Re-use. 
The Modern Movement towards the Future. “O objetivo é promover a conservação e (re) utilização de edifícios e locais do 
Movimento Moderno, para promover e disseminar o desenvolvimento de técnicas e métodos apropriados de conservação e 
(re) utilização, e para explorar e desenvolver novas ideias para o futuro de um ambiente construído sustentável, baseado 
nas experiências passadas do Movimento Moderno”.
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alterações programáticas necessárias, da correção das patologias específicas 
ou da adaptação a novos usos e padrões de conforto e de segurança, garan-
tindo simultaneamente, a salvaguarda da sua integridade, materialidade e 
espacialidade? 

Uma problemática cada vez mais vasta que, segundo Ana Tostões, só 
poderá ser respondida através da procura de um léxico específico capaz 
de adaptar a(s) obra(s) original(is) moderna(s) às normativas vigentes e as 
novas exigência e vivências do espaço:

A reutilização do património moderno corrente parte assim da hipótese 
que tanto a deterioração como as alterações nos edifícios contêm em si 
uma necessidade de adaptação aos usos actuais. No entanto, as norma-
tivas vigentes relativas à segurança, desempenho energético e conforto 
ambiental colocam as ações de reuso a par dos requisitos necessários à 
construção de obra nova, pondo em causa muitas vezes uma recuperação 
qualificada. Assim um dos objectivos da recuperação terá de passar pelo 
encontro de um léxico específico que considere o carácter do edificado a 
par com as mutações necessárias á vivencia do espaço.3

Na definição deste léxico específico que considere o carácter do moderno 
(existente) a par com as mutações necessárias (atuais), abrem-se novas per-
guntas quer no âmbito compositivo quer no construtivo que não podem 
ser respondidas de forma separada, mas sim integradas e consideradas 
como fazendo parte de uma proposta completa, isto é, de um projeto. Esta 
abordagem deve articular um conhecimento alargado da obra original e do 
processo projectual que incorporou, integrada num contexto sociocultural 
determinado, assente em novas definições programáticas, novos materiais 
e sistemas construtivos e tecnologias experimentais… com um conheci-
mento específico capaz de definir as adaptações necessárias para garantir 
o prolongamento da sua utilização e uma eficiência dos seus espaços e ele-
mentos construtivos.

No âmbito da intervenção no construído moderno – incluindo uma 
ampla possibilidade de ações como o restauro, a reabilitação ou a recons-
trução – a realidade portuguesa conjuga algumas contradições resultan-
tes de uma mudança de paradigma recente. Por um lado multiplicam-se a 
semântica e a narrativa utilizadas nas intervenções nas obras históricas que 
distinguem formas e técnicas de conservação, por outro lado, ainda se ques-
tiona “como e porque intervir no moderno”. 

Nas últimas décadas foi-se consolidando um trabalho exaustivo de 
inventariação das obras do moderno português,4 demostrando um maior 

3 TOSTÕES, Ana; Património Moderno: a conservação e a reutilização como um recurso sustentável. In Revista Joelho nº6. 
Coimbra: EDARQ, 2018. (Este texto é uma versão editada da publicação TOSTÕES, Ana; Património Moderno: Conservação 
e Reutilização como um Recurso. In Revista Património, 1, 44–53. 2013)

4 Entre as várias publicações, investigações e dissertações referidas ao longo da tese destacaríamos o Inventário do 
DOCOMOMO Ibérico: AAVV; Arquitectura del Movimiento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico1925-1965. Barcelona: 
Fundación Docomomo Ibérico, Actar, 1997.
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interesse e reconhecimento do seu valor cultural por parte das autorida-
des, intervenientes e pela própria sociedade, continua a assistir-se passiva-
mente à descaraterização, desaparecimento e arruinamento de alguns dos 
seus projetos mais emblemáticos, em particular na cidade do Porto.

Alcançado o reconhecimento atual da importância e necessidade de inter-
vir para preservar e prolongar a vida das obras de arquitetura do Movimento 
Moderno português, a pergunta que se coloca é: A especificidade do cons-
truído moderno define ou determina uma forma de intervir?

Perante o desafio desta questão genérica a dissertação apresenta-se, 
voluntariamente, reduzida na aplicação de uma metodologia empírica 
sobre uma obra concreta: o Edifício Vouga/Soares&Irmãos da dupla de 
arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa. Um edifício que serviu aos 
seus autores como laboratório prático onde explorar e experimentar um 
conjunto de soluções tipológicas, espaciais, construtivas e materiais e para 
manifestar o seu posicionamento ideológico, profissional e social. 

A nova intervenção proporciona uma oportunidade para reutilizar os seus 
espaços – que entretanto perderam a sua função original – e testar alternati-
vas para os sistemas construtivos e materiais obsoletos que já não cumprem 
os requisitos físicos e funcionais. Esta oportunidade assume a necessidade de 
uma compreensão completa da obra que abrange o próprio processo de conce-
ção do projeto original, os diferentes usos e alterações consequentes e o levan-
tamento do seu estado atual para se confrontar com as novas normativas e 
exigências de desempenho em termos de conforto e de segurança.

Como objetivo principal da dissertação salienta-se a descrição deste 
processo que integra e articula a compreensão da obra original e a defi-
nição dos parâmetros para uma intervenção. Um processo não linear que 
cruza interpretação, especulação e representação.

Parece-nos patente que é neste âmbito do concreto, da sua compreensão 
e da interpretação, que devemos estabelecer o ponto de partida da investi-
gação. Não procurando soluções genéricas, entendemos necessário traba-
lhar a partir da proximidade e especificidade, ensaiando e experimentando 
desde a particularidade de uma obra selecionada. 

Posicionando-se no campo disciplinar da construção, que não se con-
sidera reduzida à tecnologia, nem ao compêndio de soluções tipo, o tema 
desta dissertação sustenta, na sua definição, a relação fundamental entre 
projeto e construção que, contextualizada num estudo de caso, oferece a 
oportunidade de ensaiar modos de intervir no património construído 
moderno português.

A construção é apresentada ao longo da dissertação como fundamento 
de projeto que determina a condição do espaço e suporta a capacidade téc-
nica e qualitativa de construir uma ideia. Partimos de uma amplitude que 
define a atitude arquitetónica no seu aspeto mais completo sintetizada na 
hipótese da ideia construtiva.
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1.1.1. O novo paradigma da intervenção no património construído moderno

Nas últimas décadas, o património arquitectónico do movimento moderno 
apresentou maior risco de desaparecer do que em qualquer outro período. 
Esta herança construída glorifica o espírito dinâmico da Era da Máquina. 
No final da década de 1980, muitas obras modernas já tinham sido demo-
lidas ou tinham sido alteradas, tornando-se irreconhecíveis. Isso deveu-se 
principalmente ao facto de que muitas não foram consideradas patrimó-
nio, que suas funções originais mudaram substancialmente e que as suas 
inovações tecnológicas nem sempre suportaram a pressão do tempo.5

No final do século XX e princípios deste século começou a incluir-se 
na lista de Património Mundial da UNESCO algumas das obras de arqui-
tetura do Movimento Moderno mais emblemáticas como o conjunto dos 
edifícios da cidade de Brasília (1987); o conjunto edificado da Bauhaus em 
Dessau (1996); a casa Schroeder em Utrecth (2000); a Cidade Universitária 
de Caracas (2000); a Villa Tugendhat em Brno (2001); a Cidade Branca de 
Tel Aviv (2003); entre outros e, as mais recentemente incorporadas, um 
conjunto de dezassete obras de Le Corbusier e o conjunto arquitetónico da 
Pampulha (2016). Ao integrar a lista, estas obras, e por extenso a produção 
arquitetónica do Movimento Moderno, receberam o reconhecimento global 
do seu valor patrimonial. Como indica a historiadora Ascensión Hernández, 
o seu reconhecimento traspassou o âmbito disciplinar e académico para se 
tornar público e geral:

A introdução na listagem do Património Mundial conseguiu tornar 
visíveis umas obras que, até esse momento, não tinham saído do redu-
zido circuito dos investigadores e do âmbito profissional da arquitetura, 
chamando a atenção de colectivos sociais que não reconheciam a sua qua-
lidade por se tratar de uma arquitetura demasiado próxima no tempo 
– não tinha essa patine de antiguidade que tradicionalmente o público 
associa com o património – e no espaço – são obras que, em muitos casos, 
tem ainda uso ou tem sido profundamente transformadas e vividas, pelo 
que não se lhes reconhece um valor excecional.6

Ao mesmo tempo que se lhes outorgava uma grande visibilidade, esta 
catalogação alertava também para a necessidade da sua salvaguarda e do 
perigo do desaparecimento devido ao estado de conservação que muitos 
apresentavam.

Coincidindo com estas primeiras classificações na Lista de Património 
Mundial, em 1988, constituiu-se em Holanda o International Working Party for 

5 DOCOMOMO; Missão do Docomomo; (Consultado em https://www.docomomo.com/mission). 24 de Abril de 2017.

6 HERNÁNDEZ, Ascensión; La Arquitectura del Movimiento Moderno: entre la desaparición y la reconstrucción. Un 
impacto cultural de larga proyección. In Apuntes vol 21, num. 2, pp.156-179. Bogotá: Instituto Carlos Arbeláez Camacho 
(ICAC), Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, 2008. p.156
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the DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods 
of teh MOdern MOvement, que conhecemos como DO.CO.MO.MO que desde 
os seus inícios tem realizado um trabalho intenso pela inventariação, divulga-
ção e conservação das obras da arquitetura do movimento moderno. Os princi-
pais objetivos do DOCOMOMO foram definidos na declaração de Eindhoven 7 
emitido no final da conferência fundacional em 1990:

(…) trazer o significado do Movimento Moderno para a atenção do publico, 
das autoridades, dos profissionais e da comunidade educativa preocupada 
com o ambiente construído; identificar e promover o registo das obras do 
Movimento Moderno, incluindo desenhos, fotografias, arquivos e outros 
documentos; fomentar o desenvolvimento de técnicas e de métodos de 
conservação apropriados e disseminar esse conhecimento pelas profis-
sões; opor a destruição e desfiguração de obras significativas do Movimento 
Moderno; identificar e atrair financiamento para a documentação e con-
servação; explorar e desenvolver o conhecimento do Movimento Moderno.8

Para além de divulgar, oferecer significado e promover o estudo e registo 
das obras de arquitetura do Movimento Moderno, o DOCOMOMO aponta 
como um das principais tarefas, “fomentar o desenvolvimento de técnicas 
e métodos de conservação apropriados…” enunciando claramente a neces-
sidade de conservar as obras arquitetónicas mas também estudar e aplicar 
técnicas e metodologias adequadas. Como lembra Ascensión Hernández, 
foi neste primeiro Congresso do DOCOMOMO, celebrado em Eindhoven, 
que se inaugura o debate acerca do enquadramento, da pertinência e dos 
princípios apropriados para a conservação e/ou restauro da arquitetura do 
Movimento Moderno partilhando algumas das reflexões resultantes das 
primeiras experiências práticas que tinham sido já realizadas. Nestas refle-
xões começa a discernir-se uma especificidade e denotar-se algumas difi-
culdades que transcendem a aplicação das normas científicas comummente 
aceites para a conservação da arquitetura histórica abrindo novos desafios 
para a adequação das metodologias de conservação, restauro e reconstrução 
num suporte construído com outros atributos compositivos e construtivos, 
outras materialidades e outras demandas técnico-funcionais.

7 Nome original, Eindhoven Statement.
O “Eindhoven Statement” foi retificado no 26 de setembro de 2014 em Seul pelo conhecido Eindhoven-Seoul Statement 
2014:
DOCOMOMO International is a non-profit organization dedicated to the DOcumentation and COnservation of buildings, 
sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement. It aims to: 
1. Bring the significance of the architecture of the Modern Movement to the attention of the public, the authorities, the 
professionals and the educational community.
2. Identify and promote the surveying of the works of the Modern Movement.
3. Promote the conservation and (re)use of buildings and sites of the Modern Movement. 
4. Oppose destruction and disfigurement of significant works.
5. Foster and disseminate the development of appropriate techniques and methods of conservation and adaptive (re)use.
6. Attract funding for documentation conservation and (re)use
7. Explore and develop new ideas for the future of a sustainable built environment based on the past experiences of the 
Modern Movement. 

8 TOSTÕES, Ana; op. cit., 2018. p19 
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Desde as primeiras experiências, associadas a um nova controvérsia 
disciplinar, percebeu-se que a intervenção no património moderno coloca, 
estruturalmente, questões debatidas já no âmbito do património histórico. 
No entanto, a própria natureza da arquitetura do Movimento Moderno 
introduz novas questões ao debate, quer pelas suas características concep-
tuais, formais, materiais e programáticas, quer pelas suas aspirações van-
guardistas, amplificando as dúvidas e acrescentando o interesse para esta-
belecer novos critérios ou novos dilemas.

Para além da reflexão e debate promovido pelo DOCOMOMO nos seus con-
gressos e conferências que incidiu principalmente nas experiências práticas de 
obras intervencionadas – o Pavilhão Alemão de Barcelona, a Casa Tugendhat, o 
edifício da Bauhaus em Dessau, la Ville La Roche, entre outros – já nas últimas 
décadas do século passado, apareceram um conjunto de monografias sobre esta 
temática específica que partindo de uma posição mais ou menos crítica iniciou 
o debate quer a partir de princípios teóricos procurando um consenso genérico, 
quer de uma perspectiva técnica que questionava as práticas e métodos utiliza-
dos abrindo novas alternativas e aumentando a controvérsia.9

Em Portugal, Ana Tostões, atual chair do DOCOMOMO International, 
aponta que já no início dos anos 60 o arquiteto Nuno Portas10 inaugurava 
a questão do património moderno português reivindicando o seu valor e 
referindo-se a ele pelas obras que revelavam um “ensaio generoso de novos 
materiais e técnicas”, que experimentavam uma “modernidade consciente 
e expansionista”. O mais surpreendente das linhas escritas pelo arquiteto 
Nuno Portas, naquela altura, foi a alerta do possível perigo que algumas 
destas obras corriam pela ignorância e desconhecimento.

9 Entre os atores que particiapram neste debate destacamos: 
Jean-Louis Cohen com o artigo “Il padiglione di Mel’nikov a Parigi: una seconda ricostruzione”. Casabella, 529,1986. 
pp 40-51.
Víctor Pérez Escolano com o artigo “Arquitectura moderna como patrimonio. La arquitectura moderna en Andalucía: un 
patrimonio a conservar. La experiencia DOCOMOMO”. Granada: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 1999; pp 12-17.
Antón González-Capitel; com o livro “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”. Alianza Editorial, 1988. 
Giovanni Carbonara, G. (1992). “Il restauro del nuovo e il caso del Weissenhof di Stoccarda”. En A. Alfani; G. Carbonara; 
F. Pinci y C. Severati (Eds.) “Costruire e abitare. Gli edifici e gli arredi per la Weissenhofsiedlung di Stoccarda.” Roma: 
Edizzioni Kappa em 1992;
Maurizio Boriani; com o artigo “Restauro e “moderno”. Conservazione, ripristino, copia.” In Recuperare Edilizia Design 
Impianti, 43, 580-587; 1989.
Giovanni Klaus. Koenig; com o artigo “Il restauro dell’architettura moderna”. Saggi in onore di Guglielmo de Angelis 
D’Ossat. Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. Fascicoli 1-10 (1983-1987), 583-584. Roma: Università degli 
Studi di Roma’La Sapienza. 1987.
Allen Cunningham; Modern Movement Heritage DOCOMOMO. London & New York: Routledge 1998.
Ignasi de Solà-Morales com o livro em co-autoria de Cristina Cirici e Fernando Ramos, Reconstruir el Pavelló de Barce-
lona. Barcelona: Fundació Pública del Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona, 
1987. 
De Jonge com o artigo Early modern architecture: how to prolong a limited life-span? In SLATON, Deborah; SHIFFER, 
Rebecca (Ed). Preserving the recent past. Washington, D.C.: Historic Preservation Education Foundation, 1995.

10 TOSTÕES, Ana; Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970: um património para conhecer e salvaguardar “antes 
que, mesmo o pouco que temos…, desapareça.” In TOSTOES, Ana (coord.) Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. 
Lisboa: IPPAR, 2004. pp 9-14
Ana Tostões refere os artigos de Nuno Portas:
“Pioneiros de uma renovação”, Jornal de Letras e Artes, Lisboa, ano II e IV, 13 de Dezembro 1961; 24 de Janeiro de1962; 
14 de Abril de 1962; 30 de Janeiro de 1963; 8 de Maio de 1963.
“Antes que, mesmo o pouco que temos…” na Revista Arquitectura nº70, Março 1961, p.48.

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=new&profile=bn&uri=search=AL~!Pinheiro,%20Mateus,%20fl.%20162--163-&term=Pinheiro,%20Mateus,%20fl.%20162--163-&ri=15&aspect=&menu=search&source=~!bnp
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Pela primeira vez a arquitetura portuguesa do século XX era denunciada 
como património em perigo. (…) Nuno Portas denunciava a cumplici-
dade de arquitetos e a passividade cultural de artistas e críticos de arte. 
Considerando que os arquitetos subestimavam a “solidariedade da aven-
tura criadora”, apontava com o principal razão a ignorância, isto é, as 
lacunas de formação histórica escolar “que permite que gerações poste-
riores desconheçam ou desdenhem as tentativas porventura tímidas ou 
incompletas, mas serias, mas poéticas, mas apaixonadas de uns incertos 
“percursores” que afinal lhes foram desbravando campos.11

Nuno Portas publicou uma década mais tarde, em 1977, o texto “A evo-
lução da Arquitectura Moderna em Portugal, uma interpretação” incluída 
no livro História da Arquitetura Moderna de Bruno Zevi12 onde, de modo 
muito claro, aponta a necessidade de reconhecer a história recente para 
“reivindicar a intangibilidade dos melhores episódios arquitectónicos ou 
urbanísticos”13

Nas últimas décadas as Escolas de Arquitetura portuguesas tem promo-
vido o interesse desta história recente produzindo um grande número de 
trabalhos de investigação, maioritariamente monografias de arquitetos ou 
das suas obras; divulgando através de guias ou exposições temáticas; docu-
mentando e arquivando material original… Contudo, permanece reduzida a 
produção relacionada diretamente com as formas de intervir no construído 
moderno.

 Em Portugal tem existido um interesse crescente que considera e con-
solida a arquitetura moderna como património. Este interesse reconhece 
também a necessidade de preservar esta herança e preocupar-se com a sua 
degradação e destruição. Prova deste interesse é o trabalho realizado de 
inventariação e catalogação que identifica singularidades e reconhece valo-
res específicos desta arquitetura ao mesmo tempo que se propõe como obje-
tivo principal a sua salvaguarda.

Condição para a salvaguarda deste passado recente, é a realização do 
inventário que documenta o conjunto ou obras singulares e que justifi-
quem a sua preservação para as futuras gerações. O rastreio sistemático 
da arquitetura moderna portuguesa que o IPPAR desenvolve desde 1999 
tem vindo a identificar e promover o registo destas construções.(…) 
Procurou-se balizar uma recolha globalizante centrada na génese e afir-
mação de uma produção referenciada ao quadro moderno internacional e 
assim articulando-se como inventário DOCOMOMO ibérico.14

11 Ana Tostões citando o artigo de Nuno Portas da Revista Arquitectura nº70, Março 1961, p.48.

12 PORTAS, Nuno; A evolução da Arquitectura Moderna em Portugal, uma interpretação. In ZEVI, Bruno; História da 
Arquitectura Moderna, vol 2. Lisboa: Arcádia 1977.

13 TOSTÕES, Ana; op. cit. 2004

14 ibid. pp 10-11
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Mas continua a ser necessário um trabalho intenso capaz de produzir e 
divulgar o conhecimento do moderno português a partir das próprias opções 
para a sua conservação, manutenção, adaptação e/ou restauro. Como refere 
Manuel Lacerda nem sempre é imediato nem muitas vezes consensual o 
reconhecimento do seu valor cultural:

Ao contrário do que passa com os (outros) monumentos, em que o valor 
imediatamente percepcionado é o valor da antiguidade que se manifesta 
ao primeiro olhar (…) a condição do património moderno exige uma atua-
lização permanente das características da sua imagem, uma manutenção 
permanente ou mesmo quase um restauro permanente, para que possa, 
assim, manter a sua condição de novo, de moderno.(…) Alois Riegl ante-
cipava em 1903 que “o modo como o valor de antiguidade se opõe aos 
valores da contemporaneidade reside mais na imperfeição das obras, no 
seu déficit de integridade, na sua tendência para a dissolução das formas 
e das cores, isto é, em aspectos rigorosamente opostos às características 
das obras modernas, que aprecem novas”. (…) Uma obra moderna enve-
lhecida pela degradação dos materiais e pela descaracterização dos seus 
componentes arquitectónicos, é uma contradição inultrapassável na sua 
relação com o espectador, que assim não lhe desoculta uma qualquer men-
sagem de modernidade. 15

Basta relembrar o estado de degradação e vandalismo em que se encon-
trava em 2011 por exemplo o Salão de Chã da Boa Nova em Leça de Palmeira 
(1958-63) do arquiteto Álvaro Siza Vieira, ou o abandono crónico e quase 
arruinado dos Antigos Armazéns Frigoríficos de Massarelos, Porto (1934) 
do arquiteto Januário Godinho. Em contraponto, em 2004, era elaborado 
o primeiro Inventário da Arquitetura Moderna portuguesa e existia uma 
crescente divulgação de atividades e publicações das associações e entida-
des ligadas ao património moderno como o ICOMOS e o DOCOMOMO 
Ibérico. Os próprios organismos do Estado, com responsabilidades sobre a 
classificação e proteção do património arquitetónico, como o Igespar ou as 
Direções Regionais de Cultura mais habituados a valorar outro tipo de patri-
mónio começou a classificar como Monumento de Interesse Nacional ou de 
Interesse Público algumas das obras icónicas do moderno nacional e por-
tuense em particular como é o caso do Edifício Parnaso (1954) dos arqui-
tetos José Carlos Loureiro e Luís Pádua Ramos; da Garagem do Comércio 
do Porto (1932) do arquiteto Rogério de Azevedo; das Piscinas das Marés 
(1959) e da Casa de Chá da Boa Nova (1958), ambas em Matosinhos e da 
autoria do arquiteto Álvaro Siza; dos Antigos Armazéns Frigoríficos de 
Massarelos (1934) de Januário Godinho; ou, mais recentemente, do Edifício 
da Carvalhosa (…) dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa.

15 LACERDA, Manuel; Um futuro para o patrimônio moderno. In TOSTÕES, Ana (coord.) Arquitectura Moderna Portuguesa 
1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004. p 16



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 1. INTRODUÇÃO 25

Contudo, continuamos a presenciar como obras que se encontram 
fora desta chancela da proteção oficial, são desvirtuadas ou demolidas. 
Assistimos ao abandono, degradação, alteração e decadência de edifícios 
singulares do Movimento Moderno português, como é o caso da Casa de 
férias de Ofir (1957) do arquiteto Fernando Távora, ou da Casa Maria 
Borges (1951) dos arquitetos Alfredo Viana de Lima e Oswaldo Santos Silva 
e do Cinema-Teatro Batalha (1947) de Artur Andrade.

Sobre o perigo do património moderno português, o arquiteto Álvaro 
Siza Vieira comenta:

Agora fala-se muito da arquitectura do século XX, mas realmente nunca se 
ligou muito a isso (…) Do património “moderno” fala-se há pouco tempo e há 
muito boa arquitetura do século XX que foi abandonada ou demolida, o que 
continua a acontecer. Há um grande debate sobre o assunto (..) Por exemplo, 
no Porto há uma bela casa do Viana de Lima abandonada, na marginal da 
Foz (casa Maria Borges), outra na Rua Honório de Lima foi demolida.16

A classificação como Monumento de Interesse Público traz muitas vezes 
um reconhecimento “administrativo” do valor cultural destes edifícios, mas 
não dá resposta à necessidade que a maioria deles apresentam: uma interven-
ção urgente de restauro e/ou reabilitação.17 A inventariação e classificação 
no âmbito da arquitetura moderna portuguesa demostra uma maturidade 
crítica e teórica, mas nem sempre acompanhada por uma visão completa 
que considere a particularidade destas obras pelos sistemas construtivos 
e/ou materiais utilizados. Os trabalhos de estudo, registo e catalogação no 
âmbito da história e da teoria da arquitetura consolidam o reconhecimento 
do seu valor como testemunho de épocas passadas, de correntes culturais 
e tempos importantes na evolução da arquitetura e da história sócio-cul-
tural. Importa também questionar e definir qual será a atitude a adotar no 
âmbito disciplinar da construção, quais são as metodologias e os proces-
sos adequados e capazes de integrar um conhecimento aprofundado do seu 
valor com as opções de reabilitação, restauro ou conservação. 

Concordando que a inventariação e catalogação garante uma maior 
proteção deste património e amplia o conhecimento das particularida-
des e peculiaridades da arquitetura do Movimento Moderno, focamo-
nos na questão central desta dissertação: como restaurar ou conservar o 
moderno? Uma pergunta ainda aberta e que acrescenta as questões ineren-
tes a qualquer intervenção no património construído e aos princípios de 
restauro e conservação. 

16 SIZA, Álvaro; Conversas. In JÚLIO, Eduardo; FERREIRA, Teresa (ed.); Construção Magazine nº 83. Porto: Publindustria, 
2018. p. 4.

17 Esta situação de paradoxo, ou de evolução a dois tempos, extravasa a fronteira nacional: por um lado dá-se a 
atribuição do prémio de restauro Europa Nostra, tradicionalmente atribuído a edifícios históricos ou vernaculares, ao 
projeto de reabilitação da Fábrica Van Nelle (1931) de Van der Vlugt e de Johannes Brinkman, obra ícone do movimento 
moderno holandês, assistindo-se, por outro lado, passivamente, à decadência da Casa Melnikóv (1928) de Konstantín 
Melnikóv, na Rússia, ou ao cenário de demolição do conjunto habitacional de Robin Hood Gardens (1972) de Alison & 
Peter Smithson, no Reino Unido. Casa de la sota
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Para além das questões especificamente metodológicas, técnicas e cons-
trutivas, o debate centra-se, sobretudo, à volta do próprio envelhecimento 
do moderno, considerado por muitos a primeira das paradoxas. 

Por um lado a condição do moderno implica, na maior parte das vezes, 
aceitar a obsolescência de alguns dos seus materiais e sistemas construtivos 
desde uma perceptiva contemporânea; por outro lado, a sua proximidade 
temporal possibilita informar para recuperar a obra desde um imaginário 
de figuras e superfícies pristinas; ou inclusive, impossibilita a adaptação dos 
seus espaços funcionalmente inadequados. Este conjunto de contradições 
resumem-se no dilema entre a valorização do ícone moderno ou a conci-
liação de uma arquitetura moderna com as novas exigências para a habi-
tar (usar).

Entre os vários debates abertos à volta do intervir no construído 
moderno podemos partir da própria semântica que determina as ações a 
implementar: quer desde a posição mais conservadora até a própria manu-
tenção ordinária de uma obra de arquitetura. Efetivamente, e sem querer 
entrar num discurso excessivamente teórico, cada intervenção deveria, em 
primeiro lugar, considerar a sua finalidade optando pela reabilitação da 
obra original, pela reconstrução figurativa, pela conservação de um ícone ou 
pela reparação e/ou adaptação de uma arquitetura que pretende prolongar o 
seu uso ou determinar um de novo, entre outras possibilidades. Muitos dos 
debates sobre a própria especificidade da intervenção do moderno confluem 
em querer resolver de forma genérica todas estas opções. No entanto, uma 
única intervenção pode contemplar ações de restauro, reabilitação, conser-
vação e reconstrução.

Outro debate alude à necessidade de existir, ou não, uma metodologia 
específica para a intervenção na arquitetura do moderno; ou pelo contrá-
rio, considerar-se como parte integrante das existentes para o restauro e 
a conservação das obras históricas. Sem esquecer o ponto anteriormente 
referido, o que torna diferente a intervenção não são os fundamentos teó-
ricos mas sim a natureza da obra intervencionada que levanta outro tipo de 
questões. Questões técnicas como também de princípios e de contexto que 
determinaram o seu valor cultural e que implicaram, no projeto original, 
soluções temporárias ou provisórias, programas mínimos ou excessivos, 
uso de materiais experimentais, inadequados ou obsoletos, espaços atual-
mente pouco confortáveis ou normativamente inviáveis…

Um dos assuntos mais preeminentes resulta da oportunidade que existe 
de reutilizar/usar a arquitetura moderna frente à possibilidade de cris-
talizar a obra segundo o seu estado original. Deste debate resultam dife-
rentes caminhos de intervenção não sendo possível comparar nem aplicar 
diretamente os mesmos princípios. Esta questão relaciona-se com o inte-
resse icónico anteriormente referido e que tantas vezes tem sido associado 
ao Movimento Moderno assim como a possibilidade de retornar a obra no 
momento da sua construção e que tem chegado até nós mediante as publica-
ções da época. De facto, algumas das intervenções procuram como principal 



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 1. INTRODUÇÃO 27

objetivo congelar essa imagem original e impoluta que garanta uma lei-
tura imediata do “ser moderno”.

Esta preocupação está associada à dificuldade em aceitar a pátina no 
moderno. Isto é, aceitar as mostras da passagem do tempo; como Álvaro 
Siza refere: “Uma obra sem o passar do tempo está crua. O passar do tempo 
aumenta a qualidade dos edifícios, quando não há uma degradação mate-
rial.”18 Nas obras históricas esta pátina não só é aceita como acrescenta 
valor no seu construído. Na arquitetura moderna a pátina não é considerada 
como um valor; indica patologia ou é um sinal de deterioramento.

Por outro lado, a proximidade temporal das obras do Movimento 
Moderno tem permitido explorar e investigar com bastante informação e 
dados os projetos originais normalizando, na maioria dos casos, uma inter-
venção baseada no restauro filológico que interpreta e aplica, quando pos-
sível, os mesmos materiais e sistemas construtivos originais recuperando 
o edifício tal e como era. No entanto, esta abordagem filológica deve acom-
panhar-se sempre de uma posição crítica perante a definição da autentici-
dade, a integridade e a materialidade de cada obra.

A natureza experimental do moderno, nomeadamente no uso de mate-
riais e no desenho de sistemas construtivos, acompanhado de uma inexpe-
riência técnica nas obras, de uma mão de obra pouco qualificada e de uma 
indústria incipiente colocam dilemas que não podem ser ignorados. Alguns 
“erros” inerentes à própria natureza experimental do moderno possuem um 
valor por si próprios. É necessário o seu registro e conhecimento para com-
pletar a história recente da construção. É por esta razão que é fundamental 
um cuidado técnico que não pode ignorar a correção destes erros sem con-
templar a integridade do conjunto construído. Não servem soluções genéri-
cas, as soluções devem considerar sempre as intenções projetuais originais 
e a sua materialidade, mas sobretudo, a forma como essa materialidade se 
articula para construir e definir o espaço moderno.

 Este cuidado construtivo deve confrontar-se, também, com outros 
desafios: a imposição de normativas e legislação vigentes em constante 
revisão, os recursos económicos implicados neste tipo de trabalho, assim 
como, a sua posterior manutenção.

Nos últimos anos tem aparecido um novo repto que tem aberto novos 
debates: o princípio de sustentabilidade19 como condição necessária a 
acrescentar nas obras do moderno e na sua conservação ou restauro, alu-
dindo, indiretamente, à sua ineficiência energética e baixo desempenho dos 
seus recursos. É verdade que o reclamo da sustentabilidade é recente mas 
também é verdade que muitas das preocupações ambientais, de eficiência 

18 SIZA, Álvaro; op. cit. 2018. p. 6.

19 Em 2014 foi assinado em Seul umas novas bases do DOCOMOMO conhecido como Eindhoven-Seoul Statement onde 
se acrescenta um novo ponto importante. “Explorar e desenvolver novas ideias para o futuro de um ambiente construído 
sustentável com base nas experiências passadas do Movimento Moderno”. Este novo ponto reflexa claramente a evolução 
de umas preocupações que visam integrar a eficiência dos recursos no processo de intervenção, restauro e manutenção, 
da arquitectura do moderno. 
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energética e dos materiais e recursos que integram esta nova demanda já 
estavam considerados na arquitetura do Movimento Moderno:

O Movimento Moderno é muitas vezes erroneamente entendido como um 
estilo, de um ponto de vista superficial, adoptado como simples forma, 
quando na verdade o Movimento Moderno sempre procurou eficiência, 
economia e uma utilização eficiente dos materiais, através de uma aborda-
gem de projecto que incorpora inteligência com poupança de recursos, com 
base numa primazia absoluta do processo (Gropius, 1995 p. 3) em relação 
ao estilo. Este conceito é hoje sintetizado na tão falada sustentabilidade, 
cujo uso indevido pode ser, por vezes, levado a uma banalização da palavra. 
Mas apesar dos meios de aproximação ao projecto sustentável serem parte 
integrante do processo moderno, a opinião generalizada é de que há um 
conflito fundamental entre arquitectura moderna e ssustentabilidade.20

Pelo que é importante estudar e reconhecer estes princípios materiali-
zados como dispositivos integrados nos sistemas construtivos ou na com-
posição espacial para compreender melhor esta “preocupação sustentável” 
nas obras do moderno.

O conjunto destes desafios e perguntas associados à especificidade da 
arquitetura moderna levam a múltiplas visões e posicionamentos extremos. 
No entanto, todos eles coincidem em exigir a necessidade de experiências 
práticas para testar a capacidade de intervenção no construído moderno e 
reclamam que cada caso é um caso, 21 assumindo assim que cada interven-
ção deve tratar-se como um projeto completo (interpretativo e propositivo) 
e não como resposta a um conjunto de regras e diretrizes genéricas.

Quais deverão ser os procedimentos construtivos e projetuais a apli-
car? Como responder à necessidade de correção dos problemas construti-
vos, das alterações programáticas necessárias, da correção das patologias 
e a melhoria da qualidade térmica e acústica garantindo, em simultâneo, a 
salvaguarda da autenticidade e a integridade da obra original? 

20 TOSTÕES, Ana; op. cit. 2018. 

21 HERNÁNDEZ, Ascensión; op. cit. 2008. 
p.159: (…) a existência de tendências tão contrapostas respeito à intervenção na arquitetura do século passado evi-
dencia o mesmo que está a acontecer no resto da arquitetura histórica: a existência de agudas tensões que mostram a 
disciplina como um campo de debate longe de estar pacificado e no que prevalece a casuística – cada caso, um caso.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 1. INTRODUÇÃO 29

1.1.2. Um caso concreto: o apartamento José Soares no Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, Porto

Ao defender a necessidade de ensaiar novas formas de intervenção no 
construído moderno e ao assumir que cada caso conforma e condiciona os 
princípios e as ferramentas desta intervenção, a dissertação seleciona um 
caso de estudo concreto: o Apartamento José Soares no Edifício Vouga/
Soares & Irmãos, dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, no Porto.

A escolha resulta, em primeiro lugar, da condição de termos sido pro-
prietários e ter ocupado Apartamento durante doze anos (2005-17). Esta 
condição possibilitou a total acessibilidade assim como uma experiência 
inerente, enquanto usuários, do seu espaço.22 Um privilégio que permi-
tiu também desenvolver/ampliar o reconhecimento do valor cultural que 
ele encerra e que confrontou, constantemente, um conjunto de perguntas 
interligadas: como intervir para prolongar o seu uso? como recuperar o seu 
valor? e como divulgar aquilo que aprendemos por meio dele?

Para além deste interesse pessoal, em relação ao Apartamento José 
Soares como ao Edifício Vouga/Soares&Irmãos, julgamos ser um caso 
de estudo adequado por tratar-se de um exemplo paradigmático do “ser 
moderno” em Portugal, nomeadamente na cidade do Porto.

Manoel de Oliveira, depois de ter estudado a cor num estágio realizado 
na Alemanha em 1955, compra uma máquina de filmar e, no seu regresso 
ao Porto, inicia a rodagem do filme O Pintor e a cidade. Ele próprio filma e 
suporta os custos.

O Pintor e a Cidade é tudo menos um documentário sobre o Porto, mas 
uma deambulação pela cidade através do olhar do pintor. (…) O filme 
procura as fachadas modernas dos prédios, com o contraste das velhas 
fachadas da cidade que são rasgadas pelo passar da câmara, numa evoca-
ção saudosista do passado.23

Neste filme é notório o impacto que causou o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos no Porto dos anos 50, revelando-se através do enquadra-
mento que contrasta os traços e cores arrojadas do moderno com o ambiente 
da cidade antiga. O modo como Manoel de Oliveira enquadra os edifícios 
modernos denota o impacto causado pelo surgimento desta nova lingua-
gem arquitetónica na cidade do Porto.

Em 2005 um grupo de cidadãos propôs a classificação deste edifício para 
Imóvel de Interesse Público, dando origem a um procedimento concluído 
quatro anos mais tarde, em 2009, com a decisão de denegar a sua classi-
ficação24. A não atribuição desta classificação foi, de certo modo, mitigada 

22 Durante esses anos de propriedade (2005-2017) o apartamento nunca foi utilizado como habitação mas sim como 
escritório.

23 (CITI- Centro de Investigação para Tecnologias Interativas, s.d)

24 A revogação da classificação do Edifício Soares&Irmãos tem por base o parecer do Conselho Consultivo de 2008 que 
refere:

http://docbweb.cm-lisboa.pt/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TI%20Jo%C3%A3o%20Baptista%20:%20gravador%20portugu%C3%AAs%20do%20s%C3%A9culo%20XVII%20:%201628-1680%20:%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20hist%C3%B3ria%20da%20gravura%20em%20Portugal%22
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pela integração do imóvel na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Conjunto 
da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça do General Humberto 
Delgado25.

A decisão de não atribuir proteção legal ao Edifício Vouga/Soares&Irmãos 
consubstancia um insuficiente valor patrimonial. Porém, da leitura do proce-
dimento de classificação na Direção Geral do Património Cultural percebe-
se que a decisão teve em conta a comunicação do desinteresse e oposição 
por parte do proprietário maioritário do prédio – a Fundação do Oriente – 
ao considerar o edifício como uma obra pouco singular do Arquiteto Losa 26.

Sem pretender questionar os critérios que conduzem a uma classifica-
ção ou a determinar um valor patrimonial, este facto justifica mais uma 
razão para contribuir, com esta dissertação, ao conhecimento das qualida-
des e interesse arquitetónico do imóvel remarcando o seu valor singular no 
âmbito da história da arquitetura moderna portuguesa.

São vários os autores que destacam a importância da obra construída 
dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, no contexto da arquite-
tura do Movimento Moderno português; como refere Edite Rosa: “formam 
com outros arquitetos, igualmente do Porto, o grupo ODAM – Organização 
Dos Arquitetos Modernos – coletivo que se afirma pela defesa dos ideais 
modernos nos seus trabalhos e manifestos individuais e (…) tem como ins-
piração inicial sobretudo, na linguagem austera, despojada e igualitária das 
experiências racionalistas centro europeias dos anos 20 e 30, e sobretudo 
muito apoiados na figura central de Le Corbusier” 27 ; ou o arquiteto Pedro 
Ramalho quando expõe o “modo como Losa entende a modernidade no con-
ceito do seu tempo, integrando uma nova ordem social, política e estética.”28

Mas a singularidade do Edifício Vouga/Soares&Irmãos – “obra de sín-
tese e de manifesto de maturidade da 1ª geração da ODAM” 29 – resulta, 
sobretudo, pelo seu papel articulador entre a capacidade de compreender 
uma nova cidade, uma nova forma de habitar e de construir.

O edifício surge na continuidade do plano delineado pelo pró-
prio Arménio Losa, durante o período em que trabalhou no Gabinete de 
Urbanização da Câmara Municipal do Porto. No âmbito dos estudos do 

“(…) Já não estaremos totalmente, de acordo com as razões ao considera-lo como edifício cuja natureza e excepcionali-
dade patrimonial no panorama geral da cidade do Porto parece discutível. De facto a obra, da autoria da dupla de arqui-
tetos Arménio Losa e Cassiano arbosa, constitui um momento singular de ruptura que surpreende pelas expressividade 
compositiva, profundamente original no panorama portuguesa da época.”

25 In http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-
-vias-de-classificacao/geral/view/330478/. Note-se que no procedimento de classificação a designação do edifício é 
Soares&Irmãos, o que denota alguma falta de informação sobre a obra, já que a designação da firma que encomendou 
o edifício é Soares&Irmãos, Lda.

26 no processo de classificação a Fundação do Oriente refere: “… usando o direito que nos assiste nesta fase de 
audiência dos interessados, estamos por esta forma, a deduzir a oposição à prevista intenção de classificação do Edificio 
Soares& Irmão (sic) o qual, a ser considerado um edifício “de autor” (Arq Arménio Losa que assinou este trabalho com 
o Arq. Cassiano Barbosa) não nos parece poder identificar-se como um edifício marcante e/ou representante dos mais 
significativos da intervenção do Arq. Arménio Losa na cidade no Porto”

27 ROSA, Edite Maria Figueiredo; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Douto-
ramento. Barcelona: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), 2005. 

28 MENDES, Manuel; RAMALHO, Pedro; Uma Homenagem a Arménio Losa. Câmara Municipal de Matosinhos/Edições 
Afrontamento,1995

29 ROSA, Edite Maria Figueiredo; op. cit. 2005. 
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Plano geral de Urbanização da cidade do Porto Losa projetou, entre outras 
praças e vias, um novo arruamento estruturante para a cidade do Porto: 
a Avenida de Ceuta, que iria articular a zona nascente com a zona poente 
da cidade. Losa defendeu a construção de uma avenida marcadamente 
moderna, o que não o impediu de respeitar a escala da malha preexistente, 
de procurar harmonias com o edificado a manter e de fazer concordâncias 
entre as ruas antigas e as novas a construir, adotando o modelo da cidade 
consolidada designado na época como rua-corredor.

O Edifício Vouga/Soares&Irmãos, construído poucos anos depois da 
abertura da avenida, ocupa aquele que é talvez o lote mais exíguo desta 
área urbana. Nele a simbiose entre arquitetura e urbanismo é exemplar: a 
cidade existe no interior do edifício – onde convivem atividades diferen-
tes, o grande terraço substitui o logradouro inexistente, duas entradas em 
níveis diferentes, a parte pública e exposta do edifício em contraponto à 
parte reservada. O edifício constitui uma das peças que constroem o lugar, 
configurando uma esquina de referência na cidade, charneira entre praça 
e avenida, ângulo entre a rua preexistente e a nova avenida, plano vertical 
que recebe a rua de Aviz, estruturado em dois volumes que estabelecem a 
escala dos edifícios que se repetirão em toda a avenida30.

A sua fachada expressa, de modo contundente, a sua essência raciona-
lista, pautada pela afirmação dos elementos estruturais e pela utilização 
de elementos precisos de betão que constituem a grelha de sombreamento 
e estabelecem uma modulação rigorosa que se transpõe para os espaços 
interiores.

No projeto original intui-se uma sensibilidade para encontrar respostas 
técnicas às preocupações de conforto, concebendo sistemas passivos de con-
trolo ambiental assim como adequando o programa a uma orientação solar 
eficaz. O conjunto das redes infraestruturais participam da racionalidade 
do projeto, integrando soluções avançadas para a época. O desenho rigo-
roso das caixilharias, das suas articulações e remates, evidencia o domínio 
técnico dos sistemas construtivos e o valor do pormenor na comunicação 
da ideia. Como refere o arquiteto Sérgio Fernandez, antigo colaborador de 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa:

O Edifício Soares&Irmãos apresenta uma criteriosa seleção de diferentes 
materiais que expressam no pormenor intenções estruturantes às ideias 
do projecto, exemplo disso são os pilares cilíndricos expressivamente 
tratados com um material diferente, distanciando o edifício do perfil incli-
nado do passeio. 31

30 Designamos aqui a rua de Ceuta como avenida porque na sua génese apresentaria o carácter de avenida. A sua 
história foi no entanto outra: ficou truncada, sem continuidade para a parte ocidental da cidade, perdendo a dimensão 
de avenida que lhe foi atribuída à partida.

31 FERNÁNDEZ, Sérgio; Percurso da Arquitectura Portuguesa 1930/1974. Porto: Faculdade de Arquitectura Universidade 
do Porto (FAUP), 1989. 
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Os clientes do Edifício Vouga/Soares&Irmãos, permitiram aos arquite-
tos ensaiar inovações, integrar elementos e materiais novos. Atualmente 
deixaram de ser inovações, deixaram de ter o seu valor? Algumas inova-
ções não funcionaram. Como alterar, corrigir ou manter? Outras soluções 
ficaram obsoletas. Como substituir sem afetar a integridade do conjunto? 
Os arquitetos tiveram a oportunidade de realizar um projeto completo (no 
caso do Losa o desenho urbano e a Rua de Ceuta) que incluem diferentes 
fases, alterações e muita pormenorização, até a definição da decoração. Este 
último aspeto será também considerado por se tratar de uma caraterística 
específica do “projeto moderno”. Qual é o papel da decoração original no 
restauro?

Ao longo dos anos o edifício sofreu diferentes ocupações: de habitação 
passou para escritórios. Os novos programas introduziram transformações 
e omissões aos espaços originais, descaracterizando e dificultando atual-
mente a leitura do projeto original. Alguns dos sistemas construtivos entra-
ram em colapso, devido à falta de manutenção e, especialmente, como con-
sequência da intervenção realizada em 2005, que não teve em consideração 
o entendimento geral, nem particular, da tectónica do edifício; desde então 
o edifício tem-se degradado exponencialmente.

Pelo exposto, o Edifício Vouga/Soares&Irmãos apresenta-se como um 
laboratório de sistemas construtivos, infraestruturas, princípios compositi-
vos que materializam um programa preciso. Mas também como um espaço 
deteriorado, com problemas térmicos e de conforto, com soluções obsoletas 
e colapsos, com alterações drásticas e algumas permanências…

A dissertação assume, em primeiro lugar, a necessidade de estudar os 
critérios compositivos e construtivos que conformam a ideia original para 
resolver uma nova encomenda: o projeto de reabilitação da habitação do 
último piso do Edifício Vouga/Soares&Irmãos o Apartamento José Soares. 
O apartamento servirá como mesa de laboratório acessível e permitirá disse-
car a ideia construtiva desde a sua materialidade, experimentar e apli-
car metodologias de intervenção e ensaiar soluções construtivas, em con-
fronto com novas condicionantes: novo uso e programa, novos padrões de 
conforto e limitações económicas. Um processo que integra a interpretação 
da construção original, uma posição crítica perante as soluções aplicadas e 
alterações realizadas ao longo do tempo e um reconhecimento das singula-
ridades e do léxico próprio que orientará a nova intervenção.

Apesar de centrar o trabalho no Apartamento José Soares, por uma 
questão de acessibilidade; o processo considera sempre uma visão integrada 
do conjunto edificado assim como entende a possibilidade de traspor solu-
ções e circunstâncias semelhantes nos restantes apartamentos. No entanto, 
deve assumir-se que os espaços comerciais e de escritórios demandam outro 
tipo de intervenção. Consideramos que este processo contribuirá para tes-
tar modos de intervenção no construído moderno mas também para um 
conhecimento mais completo do Edifício Vouga/Soares&Irmãos e, por 
extenso, da obra dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa.
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1.2. A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação divide-se em seis capítulos desenvolvidos à volta 
de uma obra – o Apartamento José Soares no Edifício Vouga/Soares&Irmãos 
dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa – e da hipótese da ideia 
construtiva que define uma metodologia para a intervenção no património 
construído moderno.

No CAPÍTULO I – Introdução levantamos as questões e pontos de par-
tida que enquadram a problemática recente da intervenção no património 
arquitetónico moderno e as hipóteses para a sua abordagem justificando a 
pertinência desta temática no âmbito português e no âmbito disciplinar da 
construção.

Com este critério o capítulo estrutura-se num primeiro ponto “O novo 
paradigma da intervenção no património construído moderno” que 
enfatiza algumas das contradições e desafios existentes à volta desta temá-
tica. O segundo ponto, com o título “Um caso concreto: o Apartamento 
José Soares no Edifício Vouga/Soares&Irmãos, dos arquitetos Arménio 
Losa e Cassiano Barbosa, Porto” apresenta as razões da escolha deste caso 
de estudo, da sua pertinência no âmbito do património moderno português 
e desde uma perspetiva técnico-construtiva que transcende o léxico compo-
sitivo dos seus autores. Finalmente, um terceiro ponto “A hipótese da ideia 
construtiva” levanta a questão da necessidade de explorar uma metodolo-
gia que simultaneamente ofereça interpretações construtivas e compositi-
vas perante um património em deterioração. Neste ponto justificamos tam-
bém a opção empírica frente à opção exclusivamente teórica, uma vez que se 
torna cada vez mais necessário perceber dos casos aplicados e a exploração 
do processo frente leituras mais generalistas e abstratas.

No CAPÍTULO II – Visões, expomos a problemática da intervenção no 
património construído moderno a partir de três pontos de vista distintos. 
Num primeiro ponto “Visões cruzadas para uma intervenção no patri-
mónio construído moderno” recolhemos e cruzamos as visões de distintos 
autores (arquitetos, historiadores e restauradores que transcendem o con-
texto português). A partir das suas próprias experiências práticas ou posi-
cionamentos teóricos constroem, de forma mais ou menos complementa-
ria, uma base epistemológica que revela a especificidade, ou não, deste tipo 
de intervenções. Interessa-nos apresentar diferentes linhas de pensamento 
para demostrar a multiplicidade das visões, por vezes contraditórias. No 
segundo ponto, “Visões sobre a intervenção a partir de três obras de Mies 
van der Rohe. A procura de métodos e ferramentas aplicados”; expomos 
questões-chave de três projetos realizados sobre obras do arquiteto alemão 
Mies van der Rohe, com o objetivo de discernir e identificar métodos e ferra-
mentas utilizadas em cada um dos casos. O inquestionável valor arquitetó-
nico, histórico e cultural, do conjunto das obras, permite-nos centrar a aten-
ção nas questões levantadas pelas intervenções posteriores de restauro, 
reconstrução e reabilitação sem necessidade de apresentar os valores da 
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obra original, que assumimos serem já do conhecimento geral. Finalmente, 
no último ponto deste capitulo introduzimos as “Visões ou modos de 
intervenção sobre o património construído moderno. Definição de uma 
metodologia”; onde de forma sistemática expomos a nossa proposta meto-
dológica que assenta em três pilares: reconhecimento do tempo desde a 
cronologia e do palimpsesto; reconhecimento do léxico; reconhecimento 
da ideia construtiva como ferramenta de síntese para a intervenção. Estes 
três pilares são desenvolvidos ao longo dos seguintes capítulos de forma 
intercalar.

No CAPÍTULO III – Cronologia da construção do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, inicia a metodologia para uma intervenção cruzando os 
dois reconhecimentos – o reconhecimento temporal a partir de uma cro-
nologia e o reconhecimento gramatical a partir da definição de um léxico 
dos autores. Este capítulo desenvolve-se em pontos temáticos que recolhem 
um conjunto de informação que será de grande utilidade para os seguin-
tes pontos. Aprofundamos numa narrativa histórica (cronológica) do edi-
fício – do processo de concepção até a sua construção – interligado com a 
história da rua de Ceuta e da própria cidade, dos arquitetos e do contexto 
cultural, do cliente e das suas aspirações. A leitura revela o fio condutor da 
obra, entendendo a sua génese, os condicionalismos formais, funcionais e 
técnicos a que esteve sujeita, salientando o papel de cada um dos princi-
pais intervenientes principais. Os diferentes ocupantes do edifício são tam-
bém partícipes da obra, os seus modos de utilização ficaram condensados 
na materialidade do edifício, conforme chegou aos nossos dias. Neste capí-
tulo utiliza-se maioritariamente material recopilado existente (documen-
tos, desenhos e escritos originais assim como fotografias da época). Para 
concluir este capítulo e com o objetivo de constatar/verificar a existência de 
um léxico próprio dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, realiza-
mos uma comparação interpretativa com um conjunto de cinco obras suas 
da mesma época (entre 1945-60) com um programa semelhante (habitação 
plurifamiliar) e localizadas na cidade do Porto.

No CAPITULO IV – Descodificar o construído do Apartamento José 
Soares do Edifício Vouga/Soares&Irmãos, partimos da experiência do 
levantamento in situ e do presente para realizar uma leitura da sobreposi-
ção das marcas encontradas para contrastar com a ideia original definida 
a partir da informação recopilada no capítulo anterior e do conjunto dos 
desenhos originais do projeto consultados. Estre trabalho de decomposição 
e comparação atravessa questões espaciais, programáticas e sistemas cons-
trutivos aplicados. O capítulo desenvolve-se, maioritariamente, apoiado na 
produção de representações gráficas, com redesenhos, desenhos e esque-
mas novos que permitem descobrir e revelar o percurso especulativo entre o 
presente e a ideia original. Com um assumido carácter especulativo, ensaia-
mos instrumentos de análise e de desmontagem da obra, com vista à defini-
ção dos seus aspetos essenciais, nos quais se deverá centrar a intervenção. A 
recolha e sistematização de informação sobre a situação existente realizada 
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no capítulo anterior permitirá interpretar as permanências e as ausências 
entre o projeto original e o estado atual da obra elaborando um cronologia 
das varias ocupações do apartamento. Neste processo decompomos tam-
bém o sistema construtivo e sistematizamos as patologias de constru-
ção. Procura-se discernir através do diagnóstico, de medições e da análise 
de patologias, em confronto com o projeto original, as possíveis causas das 
patologias e procedendo à classificação das causas distinguindo entre falta 
de manutenção, intervenções incorretas ou erro de projeto ou de execução.

No CAPITULO V – A ideia Construtiva. Intervenções no Apartamento 
José Soares, o desenvolvimento do conceito de ideia construtiva é cen-
tral, constituindo o referencial que irá balizar a intervenção. Apresentamos 
a ideia construtiva que irá nortear o projeto de reabilitação do edifício, 
fazendo a síntese entre tempo passado, presente e futuro. Para tal, sele-
cionamos um conjunto de espaços, de elemento ou de soluções construtivas 
que garantem a leitura da consistência ou integridade da ideia original. A 
partir desta escolha constrói-se uma síntese que cruza diferentes momen-
tos, identifica patologias, compara situações e propõe novas soluções, con-
formando um mapa composto pelas duas abordagens aplicadas: a cognitiva 
e a construtiva. 

A construção deste mapa adota uma abordagem projetual que parte 
da analise, da interpretação da informação obtida e da seleção da solu-
ção proposta. Através de desenhos, textos e imagens, representam-se os 
elementos de síntese sobre os quais se baseará a intervenção que poderá 
optar entre preservar, corrigir ou modificar. 

No EPÍLOGO não se pretende concluir mas sim abrir novas alternati-
vas para a intervenção que confronte por um lado as novas perguntas e o 
novo valor acrescentado ao reconhecimento da obra original dos arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa a partir de um processo interpretativo 
próprio e de uma ideia construtiva.





2. VISÕES 
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A necessidade de preservar esta herança cultural dos edifícios do 
Movimento Moderno e da inevitabilidade de intervir tornar-se patente 
quando somos confrontados com a realidade que negligencia, maltrata e 
descaracteriza este património.1

Nas últimas décadas do século vinte, houve um grande esforço por parte 
de distintas entidades internacionais, das quais destacamos o ICOMOS2 
e o DOCOMOMO3 que, associadas a outras entidades internacionais4 ou 
locais, identificaram e catalogaram o património construído do Movimento 
Moderno. Esta inventariação e catalogação, não isenta de alguma polémica 
e com algumas falhas ainda por corrigir, pretendia destacar o valor cultural 
das obras de arquitetura mais relevantes do Movimento Moderno com o 
objetivo de garantir a sua preservação, levantando imediatamente algumas 
novas questões sobre a razão, as formas e as metodologias a utilizar.

Não pretendemos questionar os critérios associados à própria catalo-
gação, mas parece necessário começar a confrontar as múltiplas opções e 
as distintas visões à volta da intervenção a realizar sobre estas obras de 
arquitetura. Em muitos casos, têm sofrido alterações de forma negligente, 
algumas delas encontram-se num processo acelerado de degradação, algu-
nas falharam no seu carácter mais experimental, outras requerem novas 
funções e, no geral, perderam o aspeto da sua maior qualidade: o novo e 
o moderno. Como recuperar esse valor? Como prolongar o seu valor? ou 
ainda, como acrescentar um novo valor cultural?

Neste capítulo cruzam-se, em primeiro lugar, visões de diferentes auto-
res que, entre a teoria e a sua própria experiência prática, questionam e 
argumentam as dificuldades, especificidades e condicionantes que con-
tornam o ato de intervir – entendido desde uma visão ampla – para alte-
rar, conservar, preservar, restaurar ou reabilitar o património construído 
moderno. Um ponto de partida que, longe de se tornar consensual, conclu-
sivo ou dogmático, demostra uma abertura nas diferentes alternativas/pos-
sibilidades e contrasta entre posicionamentos quer complementares, quer 
contraditórios. 

Posteriormente, a diversidade de alternativas que comporta este tipo de 
intervenção confirma-se através da exposição de três exemplos realizados. 

1 HAMMER, Ivo; La casa Tugendhat. lnvestigación de materiales y superficies en el contexto de Ia conservación de Ia 
materialidad del monumento. Hildesheim, HAWK, 2006, p.26

2 Icomos: International Council on Monuments and Sites (em Portugal é a Comissão Internacional para a documentação 
e conservação de monumentos e sítios) associação que trabalha para a conservação e proteção do património cultural, 
fundada em 1965.

3 Docomomo: International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods 
of the Modern Movement) “é uma organização sem fins lucrativos iniciada em 1988 por Hubert-Jan Henket, arquiteto e 
professor, e Wessel de Jonge, arquiteto e investigador da Escola de Arquitetura da Universidade Técnica de Eindhoven, na 
Holanda”. In https://www.docomomo.com/history

4 Na última década tem existido um intenso debate sobre a inventariação e conservação do património do século XX. 
Para além das citadas instituições podemos referir também: dentro do próprio ICOMOS a International Scientific Comitee 
on 20th Century heritage (ISCAH20); The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), 
UIA modern heritage, Modern heritage Committee of the Association for modern Asian Architecture network (mAAN); Getty 
Conservation Institute (GCI) entre outras.
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Selecionamos três obras do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe com valor 
patrimonial inquestionável que foram intervencionadas por diferentes equi-
pas, em distintos contextos e que apresentam visões e abordagens muito 
particulares. Estas intervenções realizadas apontam princípios de atuação e 
mostram ferramentas operativas que integram metodologias distintas das 
que aprendemos. 

Finalmente, o capítulo encerra com uma proposta metodológica própria 
aplicada no caso de estudo – o apartamento José Soares no Edifício Vouga/
Soares&Irmãos que sintetiza algumas das posições e ferramentas ante-
riormente descritas e que resume os princípios que circunscrevem o marco 
desta tese: a definição da ideia construtiva. Isto é, um processo interpreta-
tivo e propositivo que percorre o reconhecimento do tempo e do léxico da 
obra existente para informar a sua transformação (a intervenção) e acres-
centar o seu reconhecimento e valor.
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2.1. VISÕES CRUZADAS PARA UMA INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO 
CONSTRUÍDO MODERNO

A minha primeira reação quando me falam em fazer uma recuperação é 
de ficar irritado, pouco predisposto, porque começo a pensar na visita dos 
bombeiros e inspetores que virão e começo a pensar… como vou conseguir 
manter algo da integridade deste edifício?5

Em 2011 o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) 
e a Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) organiza-
ram um ciclo de conferências de âmbito internacional que procura dar res-
postas aos “Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del 
Siglo XX – CAH 20thC”. O arquiteto Álvaro Siza Vieira foi o convidado para 
realizar a conferência de encerramento deste ciclo apresentando dois proje-
tos de restauro da sua autoria: o Café Moderno6, em Pontevedra, e a Casa de 
Chã da Boa Nova7, em Matosinhos. Neste último caso, uma obra reconhe-
cida do património construído moderno português, Siza Vieira apresenta o 
projeto como “um caso atípico onde o mesmo arquiteto faz a obra e o res-
tauro.” 8

Siza Vieira explica nessa conferência que perante o 
convite para realizar o projeto de restauro e reabilitação 
da Casa de Chã da Boa Nova, o que teve presente em pri-
meiro lugar foi a sua própria autocrítica9 tendo exposto 
as reflexões que precederam e determinaram todo o pro-
cesso de intervenção. Das suas palavras podemos resumir 
que a proposta de Siza Vieira assenta em três premissas 
que se complementam entre elas: estabelecer um olhar 
crítico, garantir a integridade da obra original e manter 
o respeito.

Desde essa primeira observação/posição crítica 
perante a obra construída Siza refere: “A primeira rea-
ção foi: que bom, agora vou por isto bem! (…) No interior 
começo a ver estes pingos de madeira, estes recortes nos 
lambris. Digo, o que é isto? É uma coisa que não é essen-
cial, não serve para nada. É um tique nervoso. Há que lim-

5 SIZA, Álvaro; Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX-CAH 20thC. Conferência no Con-
gresso. Madrid: ICOMOS, UPM-ETSAM, 2011. (Consultado em https://youtu.be/66TB3xWPl-s, em 30 de Outubro de 2012). 

6 Siza refere-se ao Projeto de restauro do edifício Sede da fundação de Pontevedra Afundación.

7 Obra de Siza Vieira de (1958-63) classificado como Monumento Nacional em 2011. O projeto de restauro realizado pelo 
mesmo arquiteto é do ano 2014

8 SIZA, Álvaro; op. cit. (2011)

9 Refere-se á autocrítica que ele próprio tinha feito nos anos 60 doo projeto da Casa de chã da Boa Nova quando estava 
a construir as Piscinas das Marés em Leça de Palmeira, projeto próximo da Boa Nova. Siza comenta que constantemente 
se questionava como autor, sobre o modo distinto como ambos os projetos se implantam e como se relacionam com o 
lugar. 

Fig. 1 Noticia 
denunciando o estado de 
abandono da Casa de chá 
da Boa Nova, do Arquiteto 
Álvaro Siza Vieira, em o 
Jornal o Publico de 29 de 
Julho de 2012
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par todas estas coisas!”10. Mas rapidamente, toma consciência que não pode 
retirar nenhum elemento, que todas as partes estão relacionadas, que se 
integram e fazem parte da mesma entidade, acabando por reconhecer que: 
“se tiro aquilo ali, também tenho de tirar o outro fora. E se nos lambris 
retiro este recorte, que não gosto nada (…) aquilo do lado também vamos 
mudar.”11 Nesta paradoxa, Siza procura um meio que lhe permita “encontrar 
a coerência entre as partes”12 e que seja capaz de manter e de traduzir aquela 
que é, para ele, a qualidade essencial de qualquer intervenção numa obra 
existente (restauro) : garantir a integridade do construído.

A encomenda pretendia resolver, principalmente, problemas técnicos e 
construtivos, integrar novas infraestruturas e instalações para responder 
às novas necessidades de conforto e de uso sem entrar em conflito com o 
construído existente. Siza comenta as dificuldades de uma encomenda que 
parecia simples: “… o projeto era para introduzir o ar condicionado. Foi um 
trabalho tremendo, para não destruir os tetos, todo o trabalho de carpin-
taria, madeiras, (…) para não ser visível, não ser uma agressão e respei-
tar o espaço.”13 Perante a possibilidade da descaracterização, Siza reclama a 
necessidade de respeitar o espaço e a sua integridade, tratando a própria 
obra como se fosse de outro autor. Conseguiu assim um olhar crítico mais 
objetivo e cuidadoso:

Num momento tomei consciência do caminho que estava a seguir (…) que 
se traduziria em coerência na demolição do edifício e fazer outro. Comecei 
a pensar como vou sair desta?, deste vazio e interiorizei que quem fez 
este edifício foi outro arquiteto e que portanto havia encontrado uma 
qualidade neste arquiteto nesta arquitetura (…) Mesmo que não goste 
deste arquiteto tenho de respeitar o seu trabalho, no sentido de criar um 
ambiente integral, a integridade desta arquitetura, e solidarizei-me e 
refiz o meu respeito por esse arquiteto e comecei simplesmente em recupe-
rar tudo o que estava.14

O arquiteto catalão Ignasi de Solà-Morales, partindo da sua própria 
experiência profissional, cria um corpo teórico sobre o ato de projetar no 
património construído moderno. Considera que a questão de intervir no 
construído assenta, sempre, num “problema de interpretação da obra de 
arquitetura preexistente”. Isto é, as possibilidades e opções para qualquer 
intervenção “serão sempre formas de interpretar o discurso que o edifício 
pode produzir”. Mas acrescenta ainda nesta interpretação a capacidade de 

10 SIZA, Álvaro; op. cit. (2011)

11 ibid.

12 ibid.

13 ibid.

14 ibid.
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produzir um novo discurso: “Uma intervenção é essencialmente a tentativa 
de que o edifício volte a dizer algo e que o diga numa determinada direção.”15

Com este argumento, Solà-Morales defende que as diferentes formas 
de interpretar adquirem uma função claramente propositiva. Inclusive 
quando a opção é a analogia, implica “narrativa, relações de afinidade e cor-
respondências dimensionais, tipológicas e figurativas.”16 Entre o contraste 
e a analogia, o contexto da intervenção, será fundado sempre numa “inter-
pretação genuína do material histórico com o qual tem de se relacionar”17, 
ditando os princípios e os valores que assume o existente e alterando-se em 
cada caso.18

Por esse motivo, Ignasi de Solà-Morales afirma que: “é um erro conside-
rar-se que alguém pode estabelecer uma doutrina permanente ou formu-
lar uma definição científica da intervenção arquitectónica”19 e propõe uma 
visão ativa perante o património construído recusando o restauro hermé-
tico e preservador. Defende que não existe uma solução única que resolva 
o problema do restauro. As opções são abertas e concretas para cada caso, 
mas aponta uma atitude que lhe parece a única responsável e comum a todo 
problema de restauro: deixar falar de novo o edifício;

(…) os problemas de intervenção na arquitetura histórica são, primeiro 
e fundamentalmente, problemas de arquitetura e, neste sentido, a lição 
da arquitetura do passado estabelece um diálogo com a arquitetura do 
presente e não deve entender-se a partir de posturas defensivas, preser-
vativas. A segunda lição (…) seria entender que o edifício tem capacidade 
para expressar-se e que os problemas de intervenção na arquitetura 
histórica não são problemas abstratos nem problemas que podem ser 
formulados de uma vez por todas, mas que surgem como problemas con-
cretos sobre estruturas concreta. Tal vez por isso, deixar falar o edifício é 
ainda hoje a primeira atitude responsável e lúcida diante um problema de 
restauro.20

Enquanto que para Siza a intervenção devia, sobretudo, respeitar a 
integridade do construído para Ignasi de Solà-Morales implica sempre 
uma interpretação crítica e aberta que deixe falar o edifício. Ambas posi-
ções não são específicas da intervenção no construído moderno.

15 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; Intervenciones. Barcelona. Gustavo Gili, 2006. p.15

16 COSTA, Xavier; Do Contraste à Analogia, Desenvolvimentos do Conceito de Intervenção Arquitetónica. In À la recherche 
du temps perdu. J-A Jornal dos Arquitectos. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2003. p. 68

17 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; Do Contraste à Analogia, Desenvolvimentos do Conceito de Intervenção Arquitetónica. In 
À la recherche du temps perdu. J-A Jornal dos Arquitectos. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2003. p. 68

18 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; op. cit. (2003) p. 69
“A relação entre uma nova intervenção arquitetónica e uma arquitetura já existente é um fenómeno que se altera de 
acordo com os valores culturais atribuídos simultaneamente ao sentido da arquitetura histórica e ás intenções de uma 
nova intervenção.”

19 ibid.

20 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; op. cit. (2006) p.15
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O arquiteto Antón Capitel acrescenta a estas visões um novo objetivo 
assumido para qualquer intervenção sobre o construído e, em particular, 
aponta para o restauro da arquitetura moderna. Entende que a fundamen-
tação de qualquer intervenção de restauro deverá nortear-se sempre pelo 
acréscimo de valores culturais; isto é, que potencie o valor patrimonial 
da obra original. Capitel introduz assim uma nova problemática específica: 
qual é o valor patrimonial/cultural do moderno quando deixa de ser novi-
dade e revela a obsolescência e caducidade dos seus materiais e técnicas 
construtivas?

Esta observação parece indicar que o restauro do moderno não pode ser 
igual ao restauro de outras arquiteturas antigas. Uma das primeiras razões 
desta diferença é a quantidade e a qualidade de informação que, normal-
mente, temos relativa à própria obra original. Por este motivo Capitel ques-
tiona-se: “Se temos fotografias, desenhos, documentos e toda espécie de 
informação para restaurar de modo mimético, por quê não se faz miméti-
co?”21 Perante esta dúvida, o autor menciona a particularidade da materia-
lidade, a condição de obsolescência e a própria caducidade das construções 
do moderno como argumentos principais que condicionam a nova inter-
venção. Isto é a essência do moderno, e por extenso do seu valor, pode ser 
efémero ou caduco.

Podemos conhecer a totalidade da arquitetura e dos pormenores mas já 
não dispor dos seus materiais ou elementos originais. Mas pode aconte-
cer uma coisa pior, que alguns deles não façam sentido, nem o tenham 
feito nunca por ser inadequados e sumamente caducos ou pelo facto de ter 
sido utilizados sem grande experiência. O restauro não os pode utilizar 
se a sua deterioração é precisamente consequência da sua inadequação. 
A obsolescência de muita arquitetura moderna resulta por esta razão (…) 
Foi realizada, no geral, para um período de uso mais curto dos previstos 
nos edifícios históricos; este período coincidiu com numerosas mudanças 
de normativas para edificação e das suas infraestruturas, os diferentes 
níveis de conforto tem sido cada vez mais exigentes e as próprias mudan-
ças da envolvente tem sido alteradas de forma rápida na qualidade e na 
quantidade.22

Capitel levanta assim uma problemática transversal a toda intervenção 
sobre o património construído do Movimento Moderno: a durabilidade dos 
materiais utilizados e a sua adequação às novas necessidades de conforto e 
exigências construtivas assim como de manutenção. Sabemos que os mate-
riais e alguns sistemas construtivos utilizados nesse período eram, em mui-
tos casos, experimentais e demostraram ser pouco adequados ou derivaram 

21 CAPITEL, Antón; Metamorfosis de monumentos y teorias de la restauración. Madrid: Alianza Editorial. Segunda edi-
ción revisada y ampliada; 2009 (1ª edição,1988) pp.75-76

22 ibid. p. 76
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obsoletos. Isto implica questionar qualquer intervenção – do restauro à 
manutenção – tendo um conhecimento profundo das patologias resultan-
tes e da capacidade de resiliência dos materiais e sistemas construtivos usa-
dos originalmente. Tornando-se pertinente a pergunta: “por quê utilizar os 
mesmos materiais quando alguns deles não são adequados nem resistiram 
a passagem do tempo?”23.

Por outro lado, o conceito alargado de materialidade (aparência e com-
posição) e da sua própria execução (método, sistemas e técnicas) é umas das 
questões bacelares na intervenção no moderno. Ivo Hammer, responsável 
pelo restauro da Villa Tugendhat da autoria de Mies Van Der Rohe, com-
plementa a visão de Capitel associando o valor cultural da obra moderna 
com a sua materialidade: “os valores culturais, históricos e artísticos estão 
sustentados na materialidade da obra; se se quer conservar todo o valor da 
arquitetura, é preciso estudar e conservar a sua materialidade original.”24 
Sustentada nesta materialidade defende que o valor cultural dos edifícios do 
Movimento Moderno reside nas suas superfícies. Para Hammer, as superfí-
cies são o “ponto de intercâmbio entre a arquitetura e o espetador” 25, mas 
devem ser entendidas e estudadas para além da sua aparência, compreen-
dendo a sua materialidade, isto é, através da sua estrutura, textura, compo-
sição, manufatura e cor. Interessa conhecer e estudar tanto os processos de 
construção, técnicas e materiais como o seu resultado aparente.

Hammer aponta assim a um novo paradigma para a intervenção no 
moderno: preservar a autenticidade a partir do reconhecimento da mate-
rialidade desde um ponto de vista profundo e exaustivo das técnicas, siste-
mas construtivos e materiais utilizados. Contudo, aceita também determi-
nar a historicidade desta autenticidade através do respeito pelos vestígios 
das suas superfícies.

Para preservar a autenticidade do património é preciso que ocorra uma 
mudança paradigmática: em primeiro lugar, é necessário modificar o 
olhar/visão dos arquitetos que intervêm em edifícios modernos para evi-
tar que o valor estético do património – quer dizer, a aparência – tenha 
um peso muito maior que a materialidade do objeto. A aparência e a mate-
rialidade têm a mesma importância, já que estão ligadas dialeticamente. 
O entendimento e a compreensão dos materiais e das técnicas em que está 
conformada a obra, assim como as suas características físicas, químicas e 
estéticas representam a base teórica y tecnológica que deve empregar-se 
para as intervenções de conservação e restauração. Em segundo lugar, é 
necessário compreender que a arquitetura moderna também possuí uma 

23 ibid.

24 HAMMER, Ivo; La casa Tugendhat. lnvestigación de materiales y superficies en el contexto de Ia conservación de Ia 
materialidad del monumento. In AA.VV.;¿Renovarse o morir? Experiencias, apuestas y paradojas de la intervención en la 
arquitectura del movimiento moderno. Actas VI Congreso DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación Docomomo Ibérico, 
2007. p.26.

25 ibid.
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historicidade, pelo que o respeito aos vestígios significativos da história 
manifestados na superfície da estrutura é de uma grande importância.26

Esta visão assente na materialidade associada à autenticidade e a uma 
repetição de técnicas e processos construtivos muito específicos remete-nos 
de novo para a intemporalidade da arquitetura do Movimento Moderno. 
Esta ideia de intemporalidade pode ser posta em causa quando confron-
tada com a caducidade dos materiais de construção e dos seus componen-
tes, mas também pela descontinuidade das técnicas e tecnologias de fabri-
cação. Wessel de Jonge27 alerta para o paradoxo que existe nos projetos 
de restauro do património do Movimento Moderno em que o processo 
de fabricação de sistemas construtivos utilizados nasceram de processos 
industrializados, feitos em série e mecanizados. Com o tempo, estes pro-
cessos deixaram de ser produzidos ou foram descontinuados obrigando a 
recorrer a artesãos e a uma produção manual e única, tornando o processo 
não só custoso como, por vezes, impossível.

Na visão partilhada de Wessel Jonge e Hubert-Jan Henket as interven-
ções sobre o moderno e a reabilitação dos seus sistemas construtivos deve-
rão estar fundamentadas em duas opções entre conservar e restaurar; ou 
dito com outras palavras, revelar a diferença, entre as distintas fases que 
compõe a história da construção ou reverter para o seu estado original.28 

Da sua experiência em projetos de restauro de arquiteturas moder-
nas como o Sanatório Zonnestraal ou a fábrica Van Nelle, Jonge e Henket 
apontam como outra das questões fundamentais a importância de defi-
nir um uso ou (re)uso. Isto é, consideram essencial para o projeto dar um 
uso às construções do moderno que o tenham perdido, recuperando assim 
uma função compatível com o estado original; “o reuso adaptativo deveria 
basear-se na função, num programa que deverá ser amplamente compatível 
ao estado original e com o seu desempenho estrutural e físico do edifício”.29

A necessidade do projeto de restauro se estabelecer a partir do seu uso 
e considerar a sua compatibilidade com o estado original remete para algu-
mas das condições intrínsecas das obras do Movimento Moderno como é a 
sua vocação funcionalista e utilitária assim como a sua curta expectativa de 
vida, a sua transitoriedade. 

Jonge refere esta condição de transitoriedade ao falar dos princípios que 
guiaram Duiker no projeto do Sanatório Zonnestraal: “promoveu a ideia de 
que sempre que o propósito de um edifício tivesse que mudar, a forma per-
deria o direito de existir e a construção deveria ser adaptada ou ser demo-
lida. Claramente, (Duiker) considerava os edifícios como utilitários com 

26 ibid.

27 JONGE, Wessel de; “Zonnestraal”: restoration of a transitory architecture. In Technology of sensations. The Alvar Aalto 
Vyborg Library, Docomomo Preservation Technology dossier, 7. Copenhaga: The Royal Danish Academy of fines Arts, School 
of architecture, Institute of building Science and authors and photographers, 2004. p.13

28 JONGE, Wessel; HENKET, Hubert-Jan; The restoration concept. In Sanatorium Zonnestraal, history and restoration of a 
modern monument. Roterdam: NAi Publishers, 2010. p. 179

29 ibid. p. 180.
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uma expectativa de vida limitada por definição e, ocasionalmente, até 
mesmo como “descartáveis”.30 

Quando a função original do construído é/foi alterada ou está desade-
quada, a nova intervenção poderá partir de três opções claras: a opção de 
retornar ou reativar a sua função original, a opção de procurar um uso 
alternativo ou complementário que tenha em conta os valores que dignifi-
caram o edifício e o dotaram de relevância histórica e, por último, a opção 
musealização do próprio edifício.31 Mas, entre estas três opções, deverá 
existir, como refere Henket, um reconhecimento do valor cultural da obra 
assim como uma relação entre a viabilidade económica e a necessária com-
patibilização com a reativação das funções originais:

A herança cultural dos edifícios do Movimento Moderno (...) que glorifi-
cam o espírito dinâmico do século XX, e utilizaram tecnologias avançadas 
que nem sempre souberam resistir à carga do tempo e alertam que a pre-
servação destas construções singulares como obras de arte, apresentam 
problemas físicos e exigências económicas, (...) preservar depende em pri-
meiro lugar do reconhecimento partilhado do seu valor social e cultural e 
em segundo lugar da sua viabilidade económica.32

Martin Capeluto33 toma uma posição critica perante as intervenções no 
património construído do Moderno alertando para as suas contradições e 
paradoxos, particularmente na assunção da imagem pristina e da passagem 
do tempo. 

Hoje, a imagem do edifício moderno com as marcas da passagem do 
tempo, contradizem essa imagem espetável, pristina, unitária: de eterna 
juventude. Há uma necessidade de recuperar a imagem da fotografia do 
momento do edifício recém acabado; da perfeição, como se a história não 
tivesse passado através dele nem da sua envolvente. qualquer sinal da 
passagem do tempo é entendido como uma degradação do conceito e da 
forma original e não como um valor positivo para a percepção do edifício 
desde uma perspectiva histórica (...) a patina poderia reconhecer-se como 
um valor para compreender a obra.

30 JONGE, Wessel; op.cit. 2004. p13.

31 MAURE, Lilia; El frontón Jai-Alai de Gernika de 1963: la prevalencia del edificio frente a la vigencia de su función. 
In ¿Renovar-se ou morrer? : Experiencias, apuestas y paradojas de la intervención en la arquitectura del Movimiento 
Moderno, actas do VI Congresso Docomomo, Docomomo Proceedings. Barcelona: Fundación Docomomo Ibérico, 2008.. 
p. 49

32 HENKET, Hubert-Jan; HEYNEN, Hilde (Ed.); Back from the Utopia. The Challenge of the Modern Movement. Rotterdam: 
010 Publishers, 2002.p.16

33 CAPELUTO, Martin; Arquitectura “efímera” para la posteridad. Criterios de intervención: paradojas y contradicciones 
entre el concepto de autenticidad y la materialidade. IN AA.VV.;¿Renovarse o morir? Experiencias, apuestas y paradojas de 
la intervención en la arquitectura del movimiento moderno. Actas VI Congreso DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación 
Docomomo Ibérico, 2007. p. 214
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Para Capeluto, a intervenção deverá assumir esta passagem do tempo 
assim como integrar o envelhecimento dos novos materiais de forma a 
“não desvirtuar o conceito material original das obras”34. A importância do 
tempo é referida também pelo autor ao considerar a reversibilidade como 
uma condição necessária no projeto do restauro, apresentando a ação de 
conservar como um processo e não uma ação acabada nela própria e dei-
xando em aberto a possibilidade de novas soluções.

(...) é necessário priorizar métodos de intervenção reversíveis como forma 
de conservação da originalidade material, já que ao conceber a conserva-
ção como um processo e não como um ato acabado em si, aquilo que hoje 
não tem solução amanhã poderá vir a ter.35

Outra visão destacada nas formas de intervir no património moderno 
questiona o próprio conceito de preservação associando-o a uma estra-
tégia de continuidade da intenção do projeto através da manutenção 
(dos materiais existentes). Partindo desta posição, o arquiteto Theodore 
Prudon defende uma outra perspetiva, a da autenticidade do moderno que 
“depende mais frequentemente da continuidade da intenção do projeto ori-
ginal do que na preservação dos materiais originais.”36

Os materiais são os elementos que revelam o estado de conservação da 
construção e da necessidade de intervir. O processo de envelhecimento é 
uma condição natural e intrínseca dos materiais apontando, pontualmente, 
problemas e patologias dos sistemas construtivos. Prudon questiona como 
trabalhar desde esta condição e assume a manutenção como estratégia que 
garante uma continuidade da intenção do projeto:

Quais são as soluções de preservação apropriadas para materiais expe-
rimentais e ubíquos que são integrantes de sistemas maiores e que em 
última instância procuram criar uma condição de novidade absoluta? E 
o que deveria ser feito com os sinais da idade? (…) A evidência da idade 
nestes edifícios não é apenas fundamentalmente contrária à intenção 
original, mas pode também refletir o início do colapso dos materiais. A 
manutenção destes edifícios é necessária tanto para a sua longevidade 
quanto para a continuidade da sua intenção de projeto.37

Todas estas visões, longe de confluir num consenso ou dogma comum, 
apontam para a necessidade de definir uma metodologia própria de inter-
venção onde cada caso obriga a um posicionamento crítico, que de forma 
mais ou menos evidente aceite a mutação ou conservação da ideia original. 

34 CAPELUTO, Martin;; op. cit. (2007) p 214

35 ibid

36 PRUDON, Theodore H.M; Preservation of Modern Architecture. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2008, p.44

37 ibid. p.42
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No entanto, todas elas coincidem na necessidade de um reconhecimento crí-
tico e aprofundado do valor da obra original. Como aponta Manuel Lacerda, 
é fundamental aceitar “a dimensão temporal da arquitetura” e reconhecer 
o “inevitável carácter de modificação que lhe está inerente” defendendo 
no entanto uma metodologia de intervenção assente no “conhecimento 
prévio e consistente da materialidade técnico-construtiva do objeto, da 
arquitetura, da história e dos seus vários valores associados; e uma capaci-
dade crítica na avaliação, quer das capacidades receptivas do objeto a novas 
necessidades, quer dos limites de transformação.” Efetivamente, a maior 
parte das vezes, uma falta de avaliação prévia “que ignora a consistência, a 
lógica e a potencialidade arquitetónica da preexistência” acaba por desvir-
tuar ou inclusive descaraterizar o objeto alvo da intervenção.38 A interven-
ção não pode prescindir de uma leitura crítica e interpretativa da consistên-
cia que aceda à compreensão da própria história do edificado, da lógica e da 
potencialidade arquitetónica da preexistência, assim como dos elementos 
que compõem o seu léxico construtivo e material.

Perante estas visões cruzadas entre a prática e a teoria, a intervenção 
no património construído do Movimento Moderno está todavia em discus-
são assumindo-se que “cada caso é um caso” e que a metodologia a aplicar 
deverá ter essa capacidade aberta de saber ler o preexistente e de o inter-
pretar. A intervenção, como qualquer outro projeto deverá questionar-se 
desde um contexto concreto que determine uma posição crítica, que res-
peite a integridade do construído, que questione a materialidade desde 
uma óptica integrada e a continuidade da ideia original a partir da procura 
e a definição da autenticidade.

38 LACERDA, Manuel; Um futuro para o patrimônio moderno. in TOSTÕES, Ana (coord.); Arquitectura Moderna Portuguesa 
1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004. p.18. 
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2.2. VISÕES SOBRE A INTERVENÇÃO A PARTIR DE TRÊS OBRAS DE MIES 
VAN DER ROHE. A PROCURA DE MÉTODOS E FERRAMENTAS APLICADOS.

Com Mies, não há lugar para se esconder. (…) levou a arquitetura ao 
extremo. E como resultado, o edifício tem algumas “falhas” … não pode-
mos chamá-los de falhas – tem alguns desafios, que devemos abordar.1

Neste segundo ponto expomos algumas das questões-chave fundamen-
tadas em três projetos de intervenção realizados sobre obras do Movimento 
Moderno de um mesmo autor, o arquiteto Mies van der Rohe. O inques-
tionável reconhecimento arquitetónico, histórico e cultural do conjunto 
da obra deste autor e em particular das obras selecionadas, permite-nos 
centrar a atenção nas abordagens utilizadas nas intervenções posteriores, 
sem necessidade de apresentar os valores nem descrever a obra original, 
que assumimos ser já do conhecimento geral. Interessa perceber os distin-
tos caminhos tomados por cada arquiteto ou equipa projetista perante uma 
obra singular e as suas problemáticas e demandas concretas.

A cada um dos exemplos associamos uma ação específica: Reconstrução, 
Restauro, Reabilitação que evidenciam opções diferenciadas pela sua fina-
lidade. Mas também acrescentamos a cada uma destas ações um determi-
nante que adjetiva o(s) recurso(s) utilizado(s) para conduzir/orientar o pro-
cesso de intervenção, seja desde a materialidade, desde o reconhecimento 
do pormenor (ou detalhe) ou a partir de uma (re)leitura da história. Com 
este critério e com o objetivo de apontar as possibilidades e variabilidades 
na hora de intervir, distinguimos:

Material, Uso e Restauro – no projeto de restauro da Casa Tugendhat, 
coordenado por Ivo Hammer, a procura da autenticidade como argumento 
orientador da intervenção acompanha a perda do uso doméstico original, 
assumindo-se como monumento ou museu.

História, Arqueologia e Reconstrução – no projeto de reconstrução do 
Pavilhão de Barcelona, coordenado por Ignasi de Solá-Morales, a expressão 
dos indícios daquilo que foi a construção original e as ferramentas de pes-
quisa adotadas – arquivos, desenhos, fotografias, história e arqueologia – fun-
damentaram um novo diálogo com um edifício iconográfico desaparecido.

Pormenor e Reabilitação – no projeto de reabilitação do Crown Hall, 
Illinois Instituto Technology, coordenado por Mark Sexton, a alteração do por-
menor minimiza a deterioração do conjunto e corrige adaptações do passado. 

Com a escolha destes três casos emblemáticos não se pretende desenvol-
ver uma apresentação exaustiva de cada um deles, nem assinalá-los como 
modelos ou dogmas que resolvem de forma categórica a questão da inter-
venção no património construído do Movimento Moderno. Porém, o seu 

1 Entrevista ao arquiteto David Chipperfield por causa do seu projeto de restauro da New National Gallery da autoria de 
Mies van der Rohe. Artigo com o título When a Star Architect Wants You Not to See His Work. por Gerrit Wiesmann. In The 
New York Times Sept. 27, 2017 (consultado em http://www.nytimes.com/2017/09/27/arts/design/david-chipperfield-ber-
lin-new-national-gallery.html) Outubro 2017

Fig. 2 Perspectiva da 
sala da Casa Tugendhat, 
Montagem do Pavilhão 
Alemão de Barcelona e 
alçado do ITT, Crown Hall. 
Mies van der Rohe.
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estudo aprofundado serviu-nos para compreender, em primeiro lugar, a 
contextualização teórica e a sua evolução aplicada num tempo e local con-
creto; a diversidade de abordagens, cruzando o campo teórico e técnico e, 
por último, para entender algumas das especificidades metodológicas asso-
ciadas ao construído moderno que podem informar ou confrontar as opções 
próprias utilizadas no nosso caso de estudo. A partir destas intervenções 
podemos questionar e aprender dos processos implícitos assim como das 
dificuldades, particularidades e problemáticas que levantam os sistemas 
construtivos, materiais, técnicas e o conjunto edificado do Movimento 
Moderno.

No entanto, é preciso salvaguardar a conjuntura excecional que estes 
casos envolvem pelo facto de se tratar de obras da autoria de Mies van der 
Rohe. Estas obras, para além de terem um valor vastamente reconhecido, 
documentado, inventariado e catalogado, são identificadas como ícones 
do Movimento Moderno, estatuto que determina certamente uma posição 
perante a intervenção. Não será o caso de outras muitas obras modernas – 
nem do caso particular que atende esta dissertação – pelo que os critérios 
ou premissas que envolvem não podem ser transportados de forma direta. 

Um dos critérios que parece pertinente considerar a priori, refere-se à 
capacidade implícita em cada uma das obras estudadas de ser alvo de uma 
conservação continuada e intensa após a intervenção. A condição de obra 
icónica garante uma atenção especial na intervenção mas também no pos-
terior acompanhamento mediante uma manutenção por vezes muito dis-
pendiosa, que permite considerar opções de projeto que requerem cuidados 
regulares que, noutras situações sem esse referido acompanhamento, não 
poderiam nem sequer ser consideradas. Se por um lado, o plano de manu-
tenção deve estar previsto e integrado em qualquer intervenção; por outro, 
o seu peso pode ser determinante na definição dos princípios de interven-
ção – seja restauro, reconstrução ou reabilitação. Por este motivo é preciso 
definir o seu custo e avaliar a sua capacidade operativa real.

Fig. 3 Plantas à 
mesma escala da Casa 
Tugendhat, do Pavilhão 
Alemão de Barcelona e do 
ITT, Crown Hall. Mies van 
der Rohe.
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2.2.1. A Casa Tugendhat. Materialidade, Uso e Restauro.

Que conhecemos destas estruturas da arquitetura Moderna? Conhecemos 
principalmente os seus desenhos, conhecemos alguma coisa dos seus con-
textos sociais, mas conhecemos a sua aparência, o seu aspecto? (…) Na 
teoria e na prática aplicadas, unicamente se aprecia o desenho dos espaços, 
enquanto que as superfícies e a sua materialidade são desconhecidas.2

Localização: Brno, República Checa.
Ano de construção: 1928 – 1930
Ano de intervenção: 2003-07 (estudos) e 2005-06 (obra de restauro)
Coordenador da equipa de Restauro: Ivo Hammer.

Uma das particularidades desta obra da autoria do Mies van der Rohe 
reside nas múltiplas alterações de uso que foi sofrendo ao longo do tempo. 
Projetada para albergar a residência da família Tugendhat, pouco tempo após 
a sua construção – sete anos – deixou de ser usada como moradia para acolher 
distintos programas: quartel militar da Gestapo, escola de dança, hospital da 
Universidade de Brno, entre outras. De facto, o seu restauro não (nunca?) 
considerou a hipótese de devolver a sua funcionalidade original. Atualmente 
é um museu e a sede da Fundação Tugendhat associado ao município de Brno.

Do ponto de vista construtivo, o projeto original apresenta-se como um 
laboratório vanguardista onde Mies van der Rohe ensaiou um conjunto de 
novas soluções como por exemplo a estrutura metálica em forma de cruz que 
pela primeira vez era usada numa habitação unifamiliar e que permitiu cons-
truir paredes mais finas e espaços mais largos e abertos para o jardim. Outras 
soluções inovadoras utilizadas nesta casa foram as caixilharias automatizadas 
retráteis que se escondiam no pavimento; o sofisticado sistema de ar condi-
cionado colocado na soleira das grandes janelas para evitar a condensação; e 
o uso de materiais raros e exóticos como a mármore de ónix proveniente de 
Marrocos e os têxteis escolhidos por Lilly Reich. 3

2 HAMMER, Ivo; op.cit. (2007) p.25

3 HAMMER, Ivo; TOSTÕES, Ana; FERREIRA, Zara; The Re-birth of the Tugendhat House. In The Heritage of Mies, Docomomo 
Journal 56, 2017/01; Lisboa: Docomomo international – Instituto Superior Técnico, 2017; p.45

Fig. 4 Interior da Casa 
Tugendhat durante a sua 
ocupação.

Fig. 5 Sala da Casa 
Tugendhat no seu estado 
original.
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No ano 1963, a casa Tugendhat foi incluída no inventário dos monu-
mentos a proteger do Instituto Nacional de Monumentos de Praga e entre os 
anos 1981-85 foi alvo de uma intervenção por parte do município causando 
danos e desvirtuando algumas partes. Ivo Hammer, vinte anos depois, iden-
tifica as causas de algumas das patologias resultantes dessa intervenção:

(…) aplicou-se um novo revestimento com materiais que continham 
cimento e resina sintéticas que eram incompatíveis com os materiais ori-
ginais. Esta opção provocou uma degradação acelerada do edifício frente 
à intempérie, principalmente pelo bloqueio do escoamento das águas e por 
impedir a evaporação (a causa da condensação térmica) e também pelas 
grandes diferenças de dilatação térmica produzidas entre o revestimento 
sintético e o suporte mineral.4

Dessa experiência, conclui-se que uma intervenção pouco informada 
e sem um estudo fundamentado dos novos materiais e dos preexistentes, 
pode ser contraproducente e provocar patologias e/ou acentuar a degrada-
ção pontual ou do conjunto construído.

Em 2001 foi declarada Património da Humanidade pela Unesco. A 
necessidade do seu restauro para albergar o museu e a nova sede da pró-
pria Fundação assumiu-se como uma oportunidade para ensaiar e contras-
tar um conjunto de boas práticas convertendo-se, automaticamente, num 
novo laboratório experimental de investigação, implementação e divulga-
ção das técnicas e metodologias próprias de restauro do património arquite-
tónico do Movimento Moderno. Neste contexto é de salientar a operaciona-
lidade da associação de um conjunto de entidades públicas – entre as quais 
se destacam o município de Brno e a HAWK University of Applied Sciences 
and Arts – e comités de especialistas5 que reuniram esforços e acompanha-
ram todo o processo para oferecer umas ótimas condições teóricas, técnicas, 
metodológicas assim como económicas tornando o exemplo bastante sin-
gular. Por esta razão existe uma vasta e exaustiva documentação do projeto 
de restauro e das técnicas utilizadas, desde a sua conceção até à execução.

O processo de restauro, dirigido pelo Professor e especialista em restauro 
Ivo Hammer, baseia-se numa metodologia enquadrada numa base de inves-
tigação científico/académica aplicada que visa, fundamentalmente, descobrir 
e revelar a autenticidade da obra original a partir da materialidade das suas 
superfícies.

4 HAMMER, Ivo; op.cit. (2007) p.30

5 Este processo, desde a preparação, ao acompanhamento da obra e posterior manutenção e gestão tem sido acom-
panhado por um comité científico e especializado chamado THICOM – Tugendhat House International Committee que 
assessora ao Municipio de Brno. O THICOM controla as questões básicas conceituais, teóricas e metodológicas sobre o 
restauro da Casa Tugendhat – de acordo com os princípios da preservação de um monumento – e assessora nos proces-
sos de preservação e restauração do edifício e na renovação do interior e do jardim. A THICOM é também uma instituição 
de informação objetiva e contínua para divulgação ao público nacional e internacional sobre a preparação e o processo 
de restauração da Casa Tugendhat. Segundo a informação da própria web:
THICOM, Tugendhat House International Committee; (Consultado em http://www.tugendhat.eu/en/about-thicom.html). 
24 de Abril de 2017.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 2. VISÕES 55

A primeira parte desta metodologia, da iniciativa da HAWK University 
of Applied Sciences and Arts de Hildesheim e sob a coordenação de Ivo 
Hammer, focaliza-se nos estudos de conservação denominados Conservation 
Investigation Campaign (CIC) que reuniram um conjunto de investigações 
interdisciplinares sobre os materiais originais e técnicas utilizados para a 
construção das superfícies. Um trabalho de análise histórico e exaustivo 
que se prolongou para além da primeira fase acompanhando todo o pro-
cesso do projeto de restauro 6 e que permitiu informar de forma detalhada 
das composições dos diferentes materiais e das tecnologias utilizadas para 
a sua aplicação. A segunda parte concentra-se na identificação do estado de 
conservação do edifício na altura do restauro; sistematiza os danos sofri-
dos e aponta possíveis causas para estas. Por último, a metodologia define 
aquilo que Hammer denomina as “premissas de intervenção”: valorização e 
definição da superfície original, materiais e métodos de conservação e res-
tauração, e materiais e métodos de manutenção sustentável.

A importância das superfícies para Hammer, como já foi referido ante-
riormente, ultrapassa as questões compositivas e baseia-se, sobretudo, 
numa compreensão da materialidade até pontos extremos com o objetivo 
de recuperar a intenção original: disseca a composição química dos rebo-
cos, entende a origem e granulometria dos seus areados, descreve os ele-
mentos que compõem a pintura, compreende o processo de execução das 
superfícies e o seu suporte. Este conjunto de pesquisas permitem–lhe cons-
truir um mapa detalhado de intervenções e identificar de forma escrupu-
losa os materiais e os processos originais utilizados na construção da casa 
Tugendhat. A equipa de restauradores conseguiu identificar a posição exata 
dos materiais originais através da análise de fotografias antigas e realizou 
um conjunto de estudos para catalogar os diferentes materiais utilizados: 
rebocos, pedras, madeira, alvenarias e metais, procurando compreender 
quer a sua composição quer a sua aplicação; mas também distinguiu as dis-
tintas camadas sobrepostas resultantes das continuas alterações que com-
portou a casa, com o objetivo de “descobrir todos os pormenores que nos 
revelassem a aparência real da casa Tugendhat quando foi construída dis-
tinguindo as diferenças e as reparações e alterações que foram executadas 
anteriormente”7

Para Ivo Hammer o respeito demostrado para recuperar as superfícies 
tem um objetivo essencial: permitir que as próximas gerações tenham a 
oportunidade de entender melhor a aparência original da Casa Tugendhat:

Atualmente, podemos não entender todas as qualidades materiais nem o 
seu significado contextual na obra de Ludwig Mies van der Rohe nem na 
arquitetura do Movimento Moderno. Mas se respeitarmos e preservar-
mos as superfícies originais, incluindo as técnicas usadas e os materiais 

6 HAMMER, Ivo; TOSTÕES, Ana; FERREIRA, Zara; op.cit. p.48

7 ibid.

Fig. 6 Projeto e obras 
do restauro da Casa 
Tugendhat. Estudos e 
ensaios a procura do 
reboco original das 
superfícies da Casa 
Tugendhat.
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que elas constituem, as gerações futuras terão a oportunidade de enten-
der melhor como a Casa Tugendhat foi e, talvez assim, entender melhor 
qual era a intenção estética de Ludwig Mies van der Rohe.8

O processo é tão minucioso que lembra o trabalho do restauro de uma 
pintura. Esta posição extrema pode apontar-se como crítica; é viável trans-
portar para uma intervenção num contexto menos excecional? Pode-se 
mencionar também que o fato de dissecar os materiais até a sua composição 
química e física remete para um segundo plano o entendimento do projeto 
na sua globalidade em prol da sua manufatura e das artes da construção. 
Mas a questão que consideramos mais relevantes perante a transposição 
desta abordagem é a possibilidade de reproduzir as mesmas superfícies 
quando os seus artífices já não existem ou desaprenderam a sua arte? Ou 
se perante a procura da autenticidade exaustiva do material, deveria existir 
uma crítica prévia da sua idoneidade atual uma vez que é conhecido o carác-
ter experimental e a pouca durabilidade de muitos materiais utilizados no 
Movimento Moderno? Ou do peso da futura necessidade de manutenção? 
E finalmente, é possível assegurar que na intenção original Mies conside-
rava e controlava a composição química do reboco aplicado? Neste último 
ponto, é conhecido o cuidado e o interesse com que o arquiteto estudava as 
soluções e os materiais a utilizar na oficina que tinha no próprio gabinete. 
Werner Blaser refere a importância relativa ao conhecimento dos materiais 
e da sua aplicação: “a oficina que completava o escritório e onde eram estu-
dados os efeitos dos materiais, as proporções e os sistemas construtivos – 
determinados mediante ensaios – tinha grande importância para Mies van 
der Rohe.”9 Noutros casos, pode não ser tão explícito este interesse ou, sim-
plesmente, não ser do nosso conhecimento.

Como referimos anteriormente, este projeto nasceu com uma vocação 
claramente pedagógica, tenta ser modelo e mostrar-se como um compêndio 
de “boas práticas” levando ao extremo a possibilidade de recursos – econó-
micos e técnicos – assim como do conhecimento disponível.

A qualidade da materialidade da Casa Tugendhat pode ser usada como 
um modelo-guia internacional para futuros restauros e adaptações de 
projectos que envolvam a arquitetura do Movimento Moderno.10

A finalidade deste restauro é a demostração da capacidade técnica e a 
exemplificação das boas práticas na intervenção de uma obra do Movimento 
Moderno cuja função é a própria exibição; isto é, a Casa Tugendhat é 

8 HAMMER, Ivo; HAWK University of Applied Sciences and Arts, Hildesheim / Germany <ivo@hammer-tugendhat.net> 
The Original Intention – Intention of the Original? Remarks on the importance of materiality regarding the preservation 
of the Tugendhat House and other buildings of Modernism. Apr 2008 in http://www.tugendhat.eu/data/Ivo_Hammer_Ori-
ginal_%20intention_2008.pdf

9 BLASER, Werner; Mies van der Rohe. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 2001 (versão original Mies van der 
Rohe. Verlag für Architektur Artemis, Zürich 1972.) p.196

10 HAMMER, Ivo; TOSTÕES, Ana; FERREIRA, Zara; op.cit. p. 52
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monumento, a Casa Tugendhat é museu; com tudo o que isto implica. Tratar 
a arquitetura como um monumento ou obra de arte, sem considerar o seu uso 
quotidiano nem a possibilidade de envelhecer, é um assunto discutível que 
ultrapassa as questões construtivas aqui tratadas mas circunscreve o caminho 
e os princípios desta intervenção.

Os enormes recursos aplicados tornam quase inviável a sua repetição 
noutras obras do Movimento Moderno. Porém, dela aprende-se o cuidado 
e o respeito pela materialidade considerando, em cada caso, a importância 
que terá no ato de intervir, seja no restauro, na reabilitação, na manuten-
ção… Ivo Hammer ensina neste processo a quantidade e qualidade de infor-
mação que contém cada uma das superfícies do construído moderno e a 
operacionalidade que oferecem para aceder a um melhor conhecimento da 
obra original e do seu processo de construção.

De forma sucinta da metodologia exposta salientamos os seguintes aspetos:
• a necessidade de um levantamento exaustivo, não só dos espaços e estru-

tura mas também da materialidade das superfícies e a sua composição;
• mapear à procura dos materiais autênticos que permitam entender a 

ideia original;
• a operacionalidade de um rastreio 
fo rense que permita ver além das 
superfícies e que revele os seus compo-
nentes, materiais e técnicas de forma 
integrada;
• a importância de distinguir e inter-
pretar as camadas e os vestígios 
adi cio nados;
• compreender os danos e as suas 
causas e distinguir quando são cau-
sados pelo colapso do próprio mate-
rial, quando se devem a uma fraca 
execução original ou a uma inter-
venção anterior negligente

Fig. 7 Exterior da Casa 
Tugendhat restaurada

Fig. 8 Sala da Casa 
Tugendhat restaurada.
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2.2.2. O Pavilhão Alemão de Barcelona – História, Arqueologia e 
Reconstrução

Reconstruir desde a origem um edifício tão capital na história da arqui-
tetura do século XX é sempre um projeto arriscado, sobretudo quando o 
edifício desaparecido, com os anos, se tem convertido progressivamente 
num ponto de referência obrigado para explicar a confluência de fontes, 
ideias e intenções da arquitetura europeia de vanguarda e quando ao 
passar dos anos, a figura do arquiteto Mies van der Rohe cresce na sua 
dimensão de grande artista do nosso século, pois ninguém pode negar que 
na sua obra acontecem com maior intensidade (…) a vontade racional dos 
ideais da modernidade e o rigor íntimo através do qual se expressa a per-
sonalidade do seu autor. 1

Localização: Barcelona, Catalunha.
Ano de construção: 1928-29 (demolido no ano 1929)
Ano da intervenção: 1981-1983 (projeto) 1984-86 (obras)
Coordenadores: Ignasi de Solà-Morales; Fernando Ramos e Cristian Cirici.

O Pavilhão Alemão foi construído para representar o país no âmbito da 
Exposição Universal, realizada em Barcelona em 19292. Ao finalizar a expo-
sição, tentou-se vender o Pavilhão, “uma das pessoas interessadas o queria 
comprar para o transformar em restaurante”. Como não houve acordo, as 
autoridades alemãs “decidiram vender o ferro a Barcelona e enviar o resto 
dos materiais e a escultura de Kolbe a Alemanha. No mês de março, parece 
que já estava desmontado.”3

Werner Blaser descreve em 1972 – quando o pavilhão já estava demolido 
– de forma concisa mas precisa, a simplicidade da estrutura, alguns deta-
lhes, os materiais usados, a relevância do mobiliário e a composição do pavi-
lhão, a luz, a água e os seus reflexos:

No terreno da Exposição Universal de Barcelona estendia-se uma espla-
nada de 53x17 metros que os visitantes deveriam atravessar. O pavilhão 
é construído por divisórias de materiais selecionados e sua única função 
é ser elegante e representativo. Os espaços se abrem largamente para a 
esplanada. Dois espelhos de água ornamentam o terraço do pavilhão, cuja 

1 SOLÁ-MORALES, Ignasi; La reconstrucción del Pabellón Alemán de Barcelona. in Intervenciones. Barcelona: Gustavo 
Gili 2006. p.102. (artigo escrito em co-autoria com Fernando Ramos e Cristian Cirici publicado originalmente na Revista 
Arquitectura, 261, Julio – Agosto 1986, pp.5-15)

2 Este pavilhão formava parte de um conjunto mais alargado de edifícios desenhados por Ludwig Mies van der Rohe 
e Lilly Reich para expressar e representar a força da indústria e manufactura alemã do Pós primeira guerra Mundial. 

3 AA.VV.; El Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe 1929-1986. Barcelona: Fundació del Pavelló Alemany de 
Barcelona de Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona, 1987 p.104
Josep Quetglás, em tom crítico perante a reconstrução do pavilhão, descreve: “nos jardins da Câmara de Schoneberg 
em Berlim, ainda hoje podemos ver a estátua de uma mulher nua, de pé sobre uma plataforma discreta (…) vão vê-la, 
sentai-vos ao seu lado e façam-lhe um pouco de companhia. Ela é tudo o que resta do que aconteceu ao pavilhão” in 
QUETGLAS, Josep; Imágenes del Pabellón de Alemania. Montreal: Éditions Section b, 1991.

Fig. 9 Inauguração 
do Pavilhão Alemão de 
Barcelona, 1929.
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laje, sustentada por oito pilares cruciformes cromados, os cobre parcial-
mente. Os materiais empregados nas divisórias são o ônix dourado cor 
de mel e o mármore verde de Tinos, num conjunto completado por vidros 
foscos. As placas de ónix determinam o pé direito de 3.10m do pavilhão. 
O único painel externo envidraçado filtra a iluminação através do vidro 
fosco: essa luz difusa é a única fonte de iluminação no interior do pavi-
lhão. As cadeiras são de aço cromado e revestidas com almofadas de couro 
branco. Os tampos das mesas são de placas de vidro preto. 4

Depois de demolido, no ano 1954, a propósito do vigésimo quinto ani-
versário da Exposição de Barcelona, o arquiteto Oriol Bohigas rememora 
a obra do Mies qualificando-a de “obra maestra da Exposição do 29”5. Um 
ano mais tarde, Bohigas 6 propõe, pela primeira vez, a possibilidade da 

4 BLASER, Werner; op.cit. (2001) p.26
No epílogo Blaser refere: que a descrição das obras em que são indicados materiais, dimensões, situação e o sistema 
construtivo, busquei precisar as ideias de Mies van der Rohe, da forma como ele as transmitiu (…) ibid. p.196

5 Artigo na Revista Destino nº 896, 19 de outubro de 1954, pp 27-28 informação in AA.VV.; El Pavelló Alemany de Bar-
celona de Mies van der Rohe 1929-1986. Barcelona: Fundació del Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe, 
Ajuntament de Barcelona, 1987 p.104-105

6 Na Revista Cuadernos de Arquitectura nº21 Barcelona: COAC, 1955. informação in AA.VV.; El Pavelló Alemany de Bar-
celona de Mies van der Rohe 1929-1986. Barcelona: Fundació del Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe, 
Ajuntament de Barcelona, 1987 p.104-105

Fig. 10 Construção 
do Pavilhão Alemão de 
Barcelona, 1928-29
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sua reconstrução partindo de informações confusas e falsas que susten-
tavam que o pavilhão encontrava-se algures em Barcelona desmontado e 
armazenado.7

Anos mais tarde, em 1957, o “Grupo R” através do seu secretário, Oriol 
Bohigas, escreve a Mies para propor-lhe a reconstrução, “Mies responde 
com uma carta de aceitação em que mostra a satisfação da iniciativa e a sua 
decisão de acompanhar pessoalmente a reconstrução, ainda que indica o 
elevado custo que no seu entender poderia ter a operação”8

Apesar da morte de Mies em 1969, a iniciativa da reconstrução do 
Pavilhão continuou viva em Barcelona. Finalmente, no ano 1981 uma vez 
mais Oriol Bohigas, agora como delegado de Urbanismo do Ajuntament de 
Barcelona, encomenda a reconstrução a uma equipa pluridisciplinar “onde 
cada um aportara conhecimentos específicos que permitissem levar a ope-
ração a bom fim.”9

A necessidade e as razões que justificam a reconstrução do Pavilhão 
Alemão de Barcelona têm sido sempre questionadas e controversas. Ignasi 
de Solà-Morales justifica a sua “construção” de um modo contundente:

(…) só um persistente romanticismo cultural poderia deter-nos para não 
desvelar o mistério congelado nas velhas fotografias do pavilhão. (…) da 
mesma forma que ao longo da história a arquitetura tem sido alimentada 
pela recriação das figuras do passado, neste momento também não parece 
que exista razão definitiva, se não é a de um reverencial medo ao passado, 
pela qual esta reconstrução não deve ser feita. 10

Os principais críticos da reconstrução do Pavilhão apontam como argu-
mento principal o carácter provisório e efémero implícito na construção 
original, construída para durar o curto período de tempo da exposição 
Universal. Pelo seu lado, os autores da reconstrução contradizem este carác-
ter provisório ao confrontar-se com os sistemas construtivos aplicados, os 
materiais usados, a estrutura e as próprias fundações que Mies opta por uti-
lizar na construção do edifício original:

Acostuma-se a colocar a questão a partir do princípio que define que o 
pavilhão construído em 1929 por Mies van der Rohe, era um edifício con-
cebido como provisório e, por isso, desde o seu início concebida como uma 
obra efémera para a que o conceito de durabilidade, a firmitas vitruviana, 

7 AA.VV.; El Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe 1929-1986. Barcelona: Fundació del Pavelló Alemany de 
Barcelona de Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona, 1987. p. 104

8 SOLÁ-MORALES, Ignasi; op.cit. 2006, p.101 
(artigo escrito em co-autoria com Fernando Ramos e Cristian Cirici publicado originalmente em Arquitectura, 261, Julio 
– Agosto 1986, pp.5-15)

9 ibid.

10 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; CIRICI, Cristian; RAMOS, Fernando; Reconstruir el Pavelló de Barcelona. in El Pavelló 
Alemany de Barcelona de Mies van de Rohe, 1929-1986. Barcelona: Fundació Pública del Pavelló Alemany de Barcelona 
de Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona, 1987; p.66
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não seria pertinente. Mas, quando se estuda a construção daquele edifí-
cio e se analisa a sua linguagem formal e a tecnologia utilizada, a ideia da 
provisoriedade começa a tornar-se problemática.11

O trabalho de reconstrução nasce de uma profunda pesquisa documental 
que recopila muita informação e registos suficientes para construir a réplica 
com o maior rigor possível. Recorre-se a desenhos, documentos escritos, 
fotografias e reportagens da época assim como investigações e abordagens 
teóricas de diferentes autores. Do conjunto da informação obtida, os autores 
deduzem que a mesma, acaba por ser contraditória e imprecisa dificultando, 
entre outras coisas, a demarcação rigorosa da implantação do Pavilhão.

Apesar de existir registos fotográficos, um amplo número de desenhos, 
muitos estudos e ter passado pouco mais de cinquenta anos, sabe-se que o 
local escolhido para implantar o edifício foi alterado várias vezes e que foi 
o próprio Mies que escolheu no terreno, o lugar onde implantar o pavilhão. 
A implantação assim como a determinação do seu embasamento foram 
durante muitos anos motivo de especulação e de investigações onde auto-
res como Walter Genzmer, Werner Blaser ou Pere Joan Ravetllat tentaram 

11 SOLÁ-MORALES, Ignasi; op.cit. (2006) p.103

Fig. 11 Planta 
encontrada do Pavilhão 
Alemão de Barcelona.
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reproduzir o local e as dimensões exatas do pódio onde assentava o Pavilhão 
assim como o perímetro de toda a construção.

Cada uma destas versões – plantas e outros desenhos – consideradas 
importantes pelo seu interesse teórico e interpretativo, acabaram por con-
frontar-se com as escavações realizadas in situ. Foi nestas escavações que 
se descobriram as marcas das próprias fundações, que ajudaram a revelar 
o local e a verdadeira dimensão do conjunto assim como a modulação de 
todos os espaços:

(…) a escavação do lugar onde o edifício se encontrava permitiu-nos conhe-
cer as suas exatas dimensões, a largura da parte central do edifício é de 
18.48 metros e a sus longitude máxima é de 56,63 metros. estas dimen-
sões permitem estabelecer o módulo base do projecto de 1.09x1.09m e, a 
partir deste dato, podem-se precisar as demais dimensões do edifício.12

Relativamente aos materiais, foi realizado um inventário e levanta-
mento de todos os materiais utilizados procurando descobrir as origens – 
como foi o caso de algumas das pedreiras – e manufaturas utilizadas pelo 
próprio Mies. Os próprios autores referem neste trabalho rigoroso a difi-
culdade de encontrar as pedras adequadas. Por um lado existiam erros rela-
tivos ao tipo de mármore correspondente em cada uma das paredes do 
Pavilhão por causa de informações equívocas, nomeadamente nos desenhos 
de Genzmer; por outro lado, foi preciso um esforço enorme e percorrer um 
grande número de pedreiras para encontrar a peça de grandes dimensões 
(2.35m x 1,55m) de ónix obrigando a adiar a própria inauguração. Noutros 
casos, como do travertino utilizado na maior parte das superfícies do plinto 
e dos pavimentos, conseguiu-se localizar a pedreira que forneceu a pedra na 
versão original para conseguir ter a mesma expressão.13

Preservar o ícone, melhor dito o ícone reconstruído, exige um plano 
detalhado de manutenção e de conservação. Neste caso, o plano de manu-
tenção foi inerente ao próprio projeto de reconstrução. Isabel Bachs, arqui-
teta responsável pelo projeto de conservação do Pavilhão assinala que as 
diretrizes para a sua manutenção seguem as mesmas premissas com que 
se elaborou o projeto de reconstrução: respeito pelo lugar onde foi recons-
truído, resolver com o máximo rigor os pormenores do edifício e uma sele-
ção cuidadosa dos materiais. Contudo, com o passar do tempo e o uso, 
algumas novas questões aparecem abrindo novos diálogos: “O projeto de 
conservação foi concebido como um diálogo aberto entre a propriedade e 
a equipa técnica, assim como qualquer contributo da equipa o projeto de 
reconstrução ou outro especialistas.”14

12 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; CIRICI, Cristian; RAMOS, Fernando; op.cit. p.72

13 ibid.

14 BACHS, Isabel; The conservation of the Barcelona Pavilion. In Third International Conference Docomomo. Docomomo 
Conference proceedings. Barcelona: Iberian Docomomo, 1996. p.181

Fig. 12 Pilar do Pavilhão 
original encontrado 
durante as escavações no 
terreno em1984.

Fig. 13 Obra da 
reconstrução do Pavilhão 
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Ninguém questiona que a definição de um plano de manutenção deve ser 
uma prática corrente em qualquer obra de restauro o reabilitação. Porém, o 
extremo e constante cuidado vertido neste aspeto permite usar ou aplicar 
um conjunto de sistemas e materiais que em casos onde esta manutenção 
não pode ser tão extrema pode ser questionada.

O projeto original do Pavilhão Alemão, como muitas outras obras do 
Movimento Moderno, tinham um forte carácter experimental. As condi-
ções de execução do pavilhão, construído em pouco tempo, também deter-
minou as opções construtivas finais. Esta condição experimental acrescen-
tada ao reduzido tempo de execução da obra original, obrigou a equipa de 
reconstrução a considerar a possibilidade de alterar ou otimizar algumas 
das soluções construtivas originais, como foi o caso da laje da cobertura. Se 
repetissem aquela fina espessura com o mesmo sistema construtivo ideali-
zado pelo Mies, com o tempo poderia deformar-se, pelo que se considerou 
outra solução otimizada tentado respeitar ao máximo a expressão original. 
“A decisão mais significativa tem sido a de as (coberturas) executadas como 
estruturas bi-reticuladas de betão armado leve. Com isso mantem-se aquilo 
que, no nosso juízo, era primordial: a forma e as dimensões destas platafor-
mas horizontais.”15 Deste modo sacrificou-se o rigor ortodoxo na reconstru-
ção da estrutura original (unidirecional) oculta em prol de uma linguagem 
formal idêntica. Outras alterações foram feitas com vista a otimizar as solu-
ções construtivas originais como é o caso do sistema de drenagem dos pavi-
mentos ou a eliminação dos tetos falsos substituídos pela cobertura bidire-
cional que apoia diretamente nos pilares.

A equipa autora da reconstrução, depois de estudar os sistemas apli-
cados e os seus problemas associados, apontou a hipótese de que algumas 
destas escolhas fossem resultado do “improviso” perante a rapidez em que 
foi executado o pavilhão originalmente. Nesse sentido houve um cuidado 

15 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; CIRICI, Cristian; RAMOS, Fernando; op.cit. p.67
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e esforço em interpretar a obra para “distinguir 
entre aquilo que era permanente e aquilo que 
não era tanto fruto da provisoriedade como da 
pressa por executar o edifício” 16. Efetivamente, a 
nova construção assume-se como perene, descar-
tando a demolição que era implícita na original. 
Este facto torna necessário corrigir erros dete-
tados durante o processo de construção de 1929 
conseguindo prolongar a vida do novo pavilhão 
reconstruído.17 Se anteriormente temos descrito 
a radicalidade “na maioria dos materiais tentou-
-se respeitar escrupulosamente as qualidades, 
dimensões e características dos mesmos na pri-
meira versão”18 também é verdade que foi neces-
sário avaliar, afinar e/ou alterar algumas das suas 
características para prolongar a sua durabilidade; 
como é o caso da utilização de um aço distinto 
ao original considerado pouco adequado para o 
clima salgado e húmido da cidade de Barcelona.

Esta intervenção levanta uma dificuldade, trabalhar sem o suporte físico 
original presente. Obriga a um estudo escrupuloso para deduzir quais pode-
rão ser as consequências ao longo do tempo das soluções construtivas escolhi-
das na versão original, assim como antecipar possíveis problemas/patologias.

Neste exemplo, utiliza-se os mesmos argumentos usados anteriormente, 
relativos aos recursos económicos necessários aplicados nesta obra; até o 
próprio Mies, confrontado com a possibilidade de ser ele próprio o autor da 
reconstrução alerta para o elevado custo que implicaria. Esta obra tem sido 
muitas vezes questionada, principalmente pela sua excecionalidade e o pró-
prio contorno teórico que significa reconstruir, restituir19 ou replicar uma obra 
demolida num contexto social e temporal diferente. Este aspecto discutível, não 
procura nenhuma resposta teórica nesta dissertação, mas interessa porque 
confere os limites de uma interpretação que posteriormente se transforma em 
intervenção. Importam sim as ferramentas e metodologias utilizadas. 

Concluímos destes factos que a réplica não se trata de um projeto mimé-
tico, mas sim de uma reinterpretação e salientamos:

• o método inicia-se num trabalho documental muito escrupuloso mas 
deve ser sempre contrastado e confrontado com as marcas e os vestí-
gios que a construção e o local oferecem;

16 ibid.

17 ALONSO, José Ramón; El pabellon de Barcelona y la nueva modernidade en la arquitectura contemporánea. In Liño, 
Revista Anual de Historia del Arte nº13. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2007. p.96.

18 SOLÁ-MORALES, Ignasi; op.cit. 2006, p.114

19 ALONSO, José Ramón; op.cit. p.97: “Convém reflexionar de novo à volta dos problemas conceptuais e físicos da 
restituição. Restituição, que no reconstrução nem restauração. Restituir para recuperar a memória, para recuperar a 
arquitectura.” 

Fig. 14 O Pavilhão 
Alemão reconstruído, 
1986
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• é preciso escavar; retirar as camadas do tempo, descobrir as marcas e 
ler os seus vestígios;

• reivindicar a operacionalidade do palimpsesto;
• um processo arqueológico aplicado numa obra contemporânea;
• adequação das soluções construtivas e materiais originais para res-

ponder a uma maior durabilidade;
• utilização de soluções construtivas que, para além de otimizar os seu 

comportamento permitem manter uma leitura formal apurada;
• a necessidade de prever e definir um plano de conservação além do pro-

jeto de reconstrução20 acabado, que assente e esteja atento às premissas 
e que aporte soluções à passagem do tempo e ao uso sobre o edificado.

20 Neste caso refere-se á necessidade de conservação dum projeto de reconstrução, mas a ideia de conservação, de 
manutenção deveria estar implícita a todo tipo de projeto.

Fig. 15 Interior do 
Pavilhão Alemão 
reconstruído, 1986.
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2.2.3. Crown Hall – Pormenor e Reabilitação

O pormenor precisava ser modificado; mas como escolher a maneira mais 
apropriada para não ter um impacto negativo no edifício histórico?1

Localização: Campus do Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), Chicago, Estados Unidos
Ano de construção: 1955-56
Ano de intervenção: 2003-05 (analise e desenhos) 2005 (obra)
Coordenador e equipa: Mark Sexton (Krueck&Sexton); Harboe Architects (conserva-
dor) e Atelier Ten and Trassolar (impacto ambiental e sustentabilidade)

O Crown Hall foi projetado para albergar as instalações da Escola de 
Arquitetura no Campus do Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT) em 
Chicago. Mies van der Rohe referia-se a este edifício como: “a estrutura 
mais clara que tínhamos feito e a que melhor expressava a nossa filosofia”2 
O edifício foi nomeado Monumento Municipal de Chicago em 1997 e, pos-
teriormente, Monumento Histórico Nacional em 2001.

O Crown Hall é a concretização da ideia de escola de arquitetura que Mies 
defendia: um espaço livre, de partilha, sem aulas convencionais, onde um grande 
espaço aberto permitisse a máxima flexibilidade de usos no seu interior. Por 
este motivo, a estrutura é colocada exteriormente apoiando a cobertura num 
pórtico exterior. É no seu exterior onde o edifício se explica estruturalmente e 
construtivamente formalizando e materializando a ideia original do Mies.

As componentes estruturais externas permitem que o Crown Hall seja 
“quase nada”. Muitas vezes referida como arquitetura de “pele e ossos”, a 
pele externa é composta por elementos de aço soldados, painéis de aço para 
vidros fixados com parafusos de aço escareados e envidraçados divididos em 
três camadas horizontais. (…) Através da sua “pureza de forma, perfeição 
nas proporções, elegância nos detalhes e dignidade de expressão”, o sistema 
estrutural de aço e vidro tecnologicamente avançado define o edifício.3

A encomenda da reabilitação exigia uma solução rápida, mas a natu-
reza do objeto da intervenção obrigava a validar o projeto por uma série 
de entidades encarregues de supervisionar cada uma das decisões de modo 
a manter a integridade e o valor patrimonial do edifício. A categoria de 
Monumento Histórico Nacional exigia apresentações frequentes perante 
a comunidade universitária e especialistas em que se discutiam nomea-
damente os problemas do aço, das caixilharias, das vedações dos vidros e 
da sua pintura. Problemas, concretos que se tornavam muito visíveis por 

1 SEXTON, Mark; Restoration of Crown Hall. In The Heritage of Mies Docomomo Journal 56. Barcelona: Docomomo Inter-
nacional Fundació Mies van der Rohe, 2017.(p64-71). p66.

2 SEXTON, Mark; op.cit. p.65 refere a citação do Mies in MCCLIER; S.R. Crown hall Historic Structure Report. Chicago: 
McClier, 2000.

3 SEXTON, Mark; op.cit. p.66. Citando Eric Thompson National Historic Landmark Nominations: S.R. Crown Hall. Washig-
nton DC: National Park Service 2001.
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se encontrarem na fachada. Qualquer solução ou alteração proposta seria 
igualmente exposta. Este é o maior desafio desta intervenção.

Antes de começar a desenhar, a equipa pluridisciplinar responsável pela 
reabilitação, recebeu um relatório pormenorizado realizado pelo arquiteto 
Joseph Fujikawa4, que identificava os principais problemas, sistematizavam 
um conjunto de patologias e descriminava os principais objetivos da reabi-
litação. Este documento apontava como principais sistemas e elementos a 
intervir: a estrutura, as caixilharias e as suas vedações, problemas de fer-
rugem e fixação nos elementos aço, a pintura e a fragilidade e deformação 
dos grandes panos de vidro. Porém, a intervenção posterior incorpora novas 
preocupações como garantir uma melhor qualidade de conforto térmico e 
princípios de sustentabilidade.

4 O arquiteto Joseph Fujikawa foi antigo discípulo e colaborador de Mies van der Rohe e trabalhou no acompanhamento 
da construção do projeto original.

Fig. 16 Artigo de Blair 
Kamin no jornal Chicago 
Tribune onde aponta a 
relevância do pormenor 
como estratégia de 
intervenção. 
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Em 1975 o Crown Hall foi alvo 
de  uma intervenção em que, mais 
uma vez, longe de melhorar as con-
dições, introduziu e acelerou algu-
mas patologias construtivas, criando 
novos problemas ao edifício 5. A alte-
ração dos vidros, nomeadamente da 
sua característica mas também da sua 
espessura, obrigou a alterar o porme-
nor da caixilharia nalguns casos, mas 
também modificou a luminosidade 
interior e o reflexo da fachada. As 
más escolhas da anterior intervenção 
piorou a situação e algumas das caixi-
lharias e vedantes substituídas parti-
ram rapidamente e colap saram.

A intervenção de 2003, sob a 
coordenação de Mark Sexton, teve que corrigir muitos destes problemas 
para além de pensar qual seria a opção a tomar para recuperar o “detalhe 
tipo”. Uma opção que devia considerar a preservação da ideia original e, em 
simultâneo, corrigir as patologias que apresentava.

O trabalho resulta de uma sistematização muito clara e pragmática con-
centrando-se nas exigências dos elementos tipo que de forma integrada 
resolviam o conjunto arquitetônico. As respostas, que têm que ser eficazes e 
rápidas na execução, são pensadas individualmente mas considerando sem-
pre a integridade da ideia original.6 

A questão principal encontra-se na resolução do pormenor. Gunny 
Harboe, arquiteto que faz parte da equipa recorre à frase atribuída a Mies, 
“God is in the details” para questionar como intervir.

(...) A questão não deveria ser “o que Mies faria? Mas, antes, “o que Mies 
fez?” A tarefa real é determinar como essa parte importante de nossa 
herança cultural deve ser tratada para que ela possa manter os seus 
valores e continuar a enriquecer e encantar a nossa sociedade para as pró-
ximas gerações. Também deve ser renovado de uma maneira que continue 
a ser útil, mantendo a sua integridade e autenticidade. Às vezes, essas 
metas estão em conflito umas com as outras. (…) é atribuída a Mies a 
frase “God is in the details”. Mas e se o detalhe, projetado por um mortal, 
for defeituoso? E se falhou e demonstra ser um problema para o conjunto 
construído e, na verdade, para sobrevivência do próprio edifício? Alguém 
se atreve a mudar o detalhe? Se o detalhe for alterado, se perde “Deus” ou 

5 Intervenção realizada por SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP. (SOM Architects)

6 Os princípios dos trabalhos realizados nesta obra devem ser compreendidos desde o pormenor, dalí a necessidade de 
descrever e pormenorizar as soluções. Para apoiar-nos utilizamos o esquema e a descrição do próprio autor Mark Sexton 
apresentada em SEXTON, Mark; op. cit.

Fig. 17 Mies van der 
Rohe com a maquete do 
Projeto do Crown Hall.
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o valor espiritual que estava presente no trabalho? Este é talvez o maior 
desafio ao trabalhar nos edifícios de Mies.7

Deste pragmatismo resultam um conjunto de soluções para as distintas 
componentes:8

Tafifes/aros: após de analisar e comprovar os pontos de ferrugem con-
cluiu-se que é necessário retirar a água da junta do caixilho. Constatou-se 
em obra que os vedantes tinham desaparecido porque a água acumulava 
neste ponto. Um simples redesenho da pendente dos tafifes resolvia o escoa-
mento da água da caixilharia tendo pouco impacto (alteração na ordem dos 
milímetros) na linguagem da fachada

Vedantes. Alarga-se o espaço para o vedante e opta-se por uma solução 
mais elástica que permite absorver os movimentos de dilatação e contração 
das caixilharias afastando e protegendo o vidro.

Vidro: A ideia original do Mies contemplava um vidro superior com uma 
espessura de 6mm. Este vidro facilmente poderia partir pela dilatação e 

7 HARBOE, Gunny; Restoring Mies: Do you lose “God” if you have to change the details? In Intervention Approaches in the 
20th Century Architectural Heritage: International Conference CAH20thC: Madrid Document 2011. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España; 2011; pp117-118

8 Apresentamos a continuação alguns exemplos retirados do artigo SEXTON, Mark; Restoration of Crown Hall. In Doco-
momo Journal Issue 56, Jan 2017 (p64-71).

Fig. 18 Processo das 
obras de reabilitação do 
Crown Hall, 2005.
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movimentos estruturais. Estudou-se seis hipóteses distintas de vidro para final-
mente escolher um vidro levemente mais espesso (8mm) e laminado para evitar 
a sua rotura, a sua deformação e garantir uma maior segurança. Para ser mais 
transparente e garantir a mesma luminosidade do projeto original, acrescen-
tou-se na sua liga um pouco mais de ferro. Para não alterar demasiado a espes-
sura dos caixilhos optou-se por colocar um vidro simples, apesar de não ser a 
melhor solução do ponto de vista térmico. Cernes deste problema, aumentam 
a espessura do vidro que absorve mais 30% da energia solar em comparação do 
original e para acrescentar o conforto térmico do interior, decide-se sombrear o 
vidro através de uma plantação de árvores próxima da fachada. Uma vez mais, 
um recurso inteligente, com pouco impacto para conservar a condição do “quase 
nada”.

Pintura: o comité de acompanhamento desta obra assinalou como 
questão pertinente recuperar a cor original da pintura que revestia os ele-
mentos de aço (com o passo do tempo a cor preta original tinha passado 
a ser cinzenta). As sondagens realizadas revelaram que as varias camadas 

Fig. 19 Comparação 
entre pormenor original 
da caixilharia da fachada 
de Mies van de Rohe e o 
novo pormenor proposto.
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de revestimento tinham protegido os elementos de aço e a sua respectiva 
pintura, conseguindo-se assim descobrir a cor original utilizada por Mies.9 
Neste caso, decide-se incorporar um novo sistema de recobrimento do aço 
mais eficaz substituindo os antigos nos pontos deteriorados e deformados, 
permitindo tornar mais claras as linhas da fachada.

A simplicidade que Mies outorga aos espaços do Crown Hall e a visibili-
dade da sua estrutura e componentes construtivos, obrigam a que a inter-
venção de reabilitação seja de uma elevada precisão concentrando-se prin-
cipalmente nos pormenores “Um passo em falso – uma pequena imprecisão 
– e tudo se desmoronaria”.10

Desta precisão, conclui-se como pontos fortes desta intervenção:
• a espessura como qualidade determina as relações entre as partes mas 

também define a expressão do conjunto;
•  o detalhe é essencial não só pela linguagem formal como também pela 

tectónica do conjunto;

9 (Pre-War Superior Graphite #30 (natural black) da empresa Detroit Graphite Companyin in SEXTON, Mark; op. cit. p.70-71

10 “One false move – one tiny imprecison – and everything would fall apart.” 
KAMIN, Blair; Crown Hall dazzles in Mies simplicity. In Chicago Tribune, 21 de Agosto de 2005. (Consultado em https://
web.iit.edu/mediaroom/press-releases/2005/aug/21/crown-hall-dazzles-mies-simplicity). 24 de Abril de 2017.

Fig. 20 O Crown Hall 
depois da intervenção de 
2005..
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• qualquer intervenção, para além de resolver problemas técnicos e 
patologias, deve aportar um maior conforto;

• soluções simples mas integradas são as que fazem sentido, e não 
requerem grandes tecnologias nem alterações excessivas á solução;

• é importante ir além da superfície aparente e remover as cama-
das existentes para descobrir vestígios e pistas que informem sobre 
as qualidades originais, nomeadamente a sua verdadeira aparência, 
assim como descobrir o estado de conservação real dos sistemas e ele-
mentos construtivos.
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2.3. VISÕES OU MODOS DE INTERVENÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO 
CONSTRUÍDO MODERNO. A DEFINIÇÃO DE UMA METODOLOGIA

Visto já como fator identitário e de coesão nacional, afinal o que é preser-
var o património e ordenar o território? 
Sintetizando, com palavras sábias de Álvaro Siza: 
Nos edifícios, nas cidades ou no território sempre humanizado, a arqui-
tectura dos próximos anos será marcada pela prática da recuperação. 
Recuperação e criação serão complemento e não especialidades passíveis 
de tratamentos autónomos. Reconhecer-se-á que não se inventa uma lin-
guagem. Reconhecer-se-á que a linguagem se adapta à realidade e para 
lhe dar forma. Tudo será reconhecido como património coletivo e, nessa 
condição, objeto de mudança e de continuidade. Os instrumentos de 
reconhecimento do real chamam-se História, a arte de construir a trans-
formação chama-se Arquitectura. 
Uma sem a outra chama-se fracasso da arquitectura contemporânea, 
dizemos nós.1

Depois de ter cruzado distintas visões entre a prática e a teoria que ques-
tionam a especificidade ou particularidade da intervenção no patrimônio 
construído moderno; depois de ter confrontado abordagens aplicadas sobre 
três obras icônicas do Movimento Moderno do mesmo autor – Mies van 
der Rohe; apresentam-se a de seguida os princípios para a definição de uma 
metodologia própria que orientará a intervenção para o caso de estudo sele-
cionado: o Apartamento de José Soares no edifício Vouga/Soares&Irmãos 
dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa.

Esta metodologia assenta, principalmente, na necessidade de confluir 
um conjunto de conhecimentos relativos à obra original preexistente e na 
capacidade de concretizar/orientar uma intervenção – deixando em aberto 
se é para a sua reabilitação, restauro ou simplesmente manutenção para 
prolongar a sua vida útil… Trata-se de um processo aberto que atende à 
(re)construção de um passado, interpreta o seu valor cultural e determina 
propostas para a sua possível transformação; é um processo analítico e 
propositivo.

Como concluímos das visões anteriormente expostas, cada abordagem 
responde a determinadas condicionantes, concretas e adequadas a cada 
obra e ao contexto em que se encontra circunscrita. No entanto, todas con-
cordam que a interpretação da obra original torna-se essencial nas deci-
sões do projeto (da nova intervenção). Por um lado a interpretação procura 
identificar a autenticidade e o significado da sua integridade, exigindo um 
conhecimento profundo do projeto original; por outro lado, este processo 

1 ALVES COSTA, Alexandre; Identidade nacional e património construído – arquitectura, cidade e território. Comunicação 
efetuada a 18 de Abril de 2009, no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios sob o tema geral “O Património como Oportunidade e Desígnio” (consultado em http://home.
fa.utl.pt/~jaguiar/documentos/2009/AAC2009Identidadenacionalepatrimonio.pdf ) 12 Abril 2016.
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só pode estar conduzido através de um olhar crítico capaz de estabelecer um 
novo diálogo e deixar falar de novo a obra original, desde uma nova condi-
ção e circunstância.

Com estas premissas abertas, a metodologia proposta percorre trans-
versalmente tempos e escalas distintos: do contexto urbano ao pormenor 
construtivo; foca o interesse nas superfícies e na materialidade do moderno; 
distingue marcas da pátina para percecionar o tempo nos seus efeitos e pos-
sibilidades; reconhece a caducidade e a obsolescência dos materiais e siste-
mas construtivos mais ou menos reversíveis; diagnostica patologias e falên-
cias para, posteriormente corrigir, alterar ou substituir; revela ausências e 
descobre permanências. A metodologia que nos interessa questiona, sobre-
tudo, quais as necessidades e as demandas atuais para garantir que a arqui-
tetura do moderno continue a ser usada/habitada; decide e seleciona aquilo 
que deve permanecer, alterar e transformar para continuar sendo arquite-
tura e não passe a ser monumento, para prolongar a vida do construído e 
para legitimar o seu valor cultural. Porque se posiciona, seleciona e deter-
mina esta metodologia é propositiva e por isso, é projeto.

Ao longo de um processo exploratório que transcorre entre a recom-
pilação e sistematização de informação e a produção de novas representa-
ções gráficas (desenhos, montagens e esquemas) acede-se a um (re)conheci-
mento aprofundado – constrói-se uma aprendizagem – que permite revelar 
aquilo que alguns denominam de consistência, outros integridade, materia-
lidade, autenticidade, substância, identidade… e, em simultâneo, especular 
com a possibilidade de acrescentar um novo valor cultural à obra original. 
A descoberta desta autenticidade e o reforço do seu valor explicitam-se – e 
são materializados – mediante a escolha de opções espaciais e construtivas 
determinadas pela nova intervenção, definindo assim o que denominamos a 
ideia construtiva. Seguindo a ideia de Viollet-le-Duc, esta metodologia visa 
determinar um suporte para continuar o projeto iniciado na obra original.

(…) Viollet-le-Duc disse aquilo que tanto irritou aos restauradores pos-
teriores: restaurar não é propriamente limpar o edifício nem o voltar a 
construir como era, mas, em qualquer caso, acabar de o construir como 
deveria ter sido. Para Viollet-le-Duc o problema do restauro não é tanto 
um problema de fidelidade historiagráfica, de voltar a colocar as pedras 
onde estavam ou de terminar o projeto tal e como foi projetado, mas de 
deixar que o edifício, desde a su própria lógica, a do estilo, se acabe a si 
próprio, manifeste a sua congruência interna através de uma operação de 
restituição daquela transparência interna que os estilos comportam ou 
tem comportado no transcurso do tempo.2

2 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; Teorias de la intervención arquitectónica. In Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
p.17 (Publicado originalmente em Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 155, dezembro de 1982, pag 30-37)
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A metodologia proposta assenta em três pilares: o reconhecimento do 
tempo; o reconhecimento do léxico e o reconhecimento da ideia cons-
trutiva que de forma mais ou menos organizada cruzam e constroem um 
diálogo entre o existente e a intervenção; entre o passado, o presente e um 
possível futuro.

Esta abordagem não pretende definir-se num compêndio rígido de tare-
fas nem regras que garantam um processo seguro e acertado. Pelo contrário, 
deve ser sempre adaptado livremente conforme a natureza da obra e o con-
texto da intervenção. Serve para estabelecer e testar um conjunto de ferra-
mentas e princípios operativos com os quais descobrir, aprender e legitimar 
novos valores e capacidades do construído moderno para o transformar ou 
manter, para o adaptar ou substituir. 

Este processo não é sequencial, cruza e divaga entre tempos, questões 
problemáticas e autores determinando um âmbito complexo que deve concre-
tizar-se em soluções, medidas e materiais. Implica uma condição constante de 
reflexão e crítica confrontada com as condicionantes presentes que são sem-
pre distintas às razões do passado que determinaram a obra original. Como 
refere Ignasi de Solà-Morales, quando se tem consciência da diferença:

(…) a consciência da diferença, é o facto de que existe um passado e um 
presente, e as condições do passado são diferentes das condições do pre-
sente, e portanto a intervenção tem de as ter em conta, a favor ou contra, 
para assumi-las ou distanciar-se delas. 3

3 ibid.
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2.3.1. O reconhecimento do tempo

O construído requer admitir a continuidade com o passado, uma continui-
dade que deve ser resolvida em termos arquitectónicos (…) continuidade 
que, no entanto, não sempre é estabelecida em termos contextuais, em 
termos de completar o quadro de ação existente, mas em termos de com-
preensão do projecto, sua especificidade, a partir de uma estricta chave 
arquitectónica implícita no pressuposto da realidade existente.1

A propósito da conferência sob o título Sobre lo Construído de Rafael 
Moneo, José Manuel López-Peláez alude à importância de saber ler as mar-
cas, “determinar quais são as marcas que são significativas e em que medida 
a preexistência construída supõe um incentivo para a nova intervenção.” 2 
Qualquer posicionamento crítico perante as marcas encontradas, mas tam-
bém face ao conjunto do construído existente, exige um reconhecimento 
do tempo “como apoio da memória que se converte no fio que cose o tecido 
entre o passado, presente e futuro”.3

Para desvendar esse fio que articula a obra construída à nova interven-
ção, o ligante entre o passado, presente e futuro; optamos por interpelar a 
temporalidade mediante duas perspetivas distintas mas integradas: uma 
retrospetiva histórica determinante para a semântica do construído e uma 
leitura atenta dos seus efeitos manifestados na própria obra, as marcas da 
ideia original.

Para descodificar esta dupla temporalidade, no Apartamento José Soares 
– Edifício Vouga/Soares&Irmãos, realizam-se um conjunto de tarefas entre 
a observação, a recompilação e a especulação transitando entre as visitas à 
própria obra, consultas aos diferentes arquivos e bibliotecas e entrevistas 
com testemunhos que participaram ou habitaram no espaço. A partir do ato 
de (re)desenhar elaboram-se novos registos gráficos que visam compreen-
der a cronologia do projeto original e ler a superposição das diversas cama-
das, intervenções ou alterações realizadas até ao presente – isto é, aceder a 
uma leitura do palimpsesto.4

1 MONEO, Rafael; Construir sobre lo construído. Transcrição da conferência realizada no dia 20 de Fevereiro de 2004 na 
sala de atos do CoAC – Tarragona por causa da leitura da ata do concurso de ideias para a ampliação da sede do Colégio. 
In AT Arquietctes de Tarragona #10; Tarragona: COAC- Demarcació de Tarragona, 2006. p.5

2 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel; Sobre lo construído. In Revista AT 10. Tarragona: Tarragona: COAC- Demarcació de Tar-
ragona, 2006. p.3.

3 ibid.

4 Referimos como palimpsesto aquele manuscrito antigo que conserva marcas de uma anterior escritura que foi apa-
gada para rescrever de novo. Uma superposição de marcas que por vezes são reconhecíveis, visíveis ou foram totalmente 
apagadas.
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Da cronologia do projeto original

A metodologia propõe uma leitura retrospectiva sequencial que percorre 
cronologicamente o processo da concepção do projeto do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, desde a própria encomenda, passando pelas distintas fases 
de desenvolvimento até a execução da obra.

Para além de explorar cronologicamente o processo do projeto e a sua 
construção, abre-se um campo de relações e associações que circunscrevem 
a obra e os seus arquitetos num contexto histórico concreto, os anos 50 em 
Portugal. Este contexto explica, entre outras coisas, algumas das preocu-
pações e contornos inerentes à profissão do arquiteto nessa altura, relacio-
nados, entre outros aspetos, com uma legislação extremamente limitada e 
distanciada dos progressos e das técnicas de construir assim como da neces-
sidade de entender a arquitetura e o urbanismo de forma integrada.

O contexto moderno português, onde o nosso caso de estudo se circuns-
creve, marca uma viragem importante nas práticas de projeto, quer pelas 
novas condições programáticas, pela procura de novas linguagens ou pelas 
inovações tecnológicas; obrigando a uma constante experimentação e a 
uma defesa e justificação das opções escolhidas. Torna-se assim necessário 
entender, não só o contexto histórico como o pensamento dos autores rela-
tivamente ao seu posicionamento perante a arquitetura e a profissão, mas 
também, perante “o moderno” e a sua construção.

Mediante a leitura dos poucos escritos encontrados dos arquitetos 5 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa, conseguimos perceber algumas das 
suas teses que justificam o seu ideário e orientam a sua expressão arqui-
tetónica materializada através das suas obras. O fato do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos surgir num amadurecimento do moderno português, mate-
rializa de forma convincente alguns dos manifestos defendidos e ensaiados 
noutros projetos dos próprios arquitetos. 6

Mas a obra é também reflexo de uma encomenda, de um programa defi-
nido e das especificidades ou necessidades requeridas pelo cliente que, de 
forma mais ou menos ativa, participa nas decisões, delimita as liberdades e 
determina os riscos que os arquitetos e a obra podem aspirar ou alcançar.7 
Os ideários e princípios arquitetónicos dos autores cruzam e confrontam-se 
com as intenções do cliente e, em conjunto, definem o que será a ideia ori-
ginal da obra.

5 Como veremos em capítulos seguintes, existem alguns escritos e transcrições de conferências do arquiteto Arménio 
Losa que resumem e expressam a sua posição e pensamento. Do Cassiano Barbosa encontramos poucos escritos, sempre 
relacionados com a sua participação na ODAM:

6 A obra do Edifício Vouga/Soares&Irmãos é considerada e referida por alguns investigadores como um claro exem-
plo dessa maturidade moderna portuguesa. Edite Rosa na sua tese refere “pode considerar-se o projeto que conclui 
o amadurecimento moderno da primeira geração do ODAM numa clara conquista por parte destes arquitetos do léxico 
Corbusiano que recorre elementos arquitectónicos da eleição marcadamente modernos.” ROSA, Edite Maria Figueiredo; 
ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento. Barcelona: Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), 2005. 

7 Como veremos posteriormente, a importância do cliente é evidente, não só pela especificidade da obra como pela 
importância que os autores o assumem no processo de concepção da obra.
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O trabalho associado à procura desta ideia origi-
nal obriga a uma recompilação de documentos com 
diversos formatos: registos escritos, desenhos, fotogra-
fias antigas e até maquetes. Neste aspeto é importante 
referir que o processo do projeto do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos está bastante bem documentado e con-
servado 8 dividido entre o Arquivo Municipal do Porto e 
o Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto e na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto no 
Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitetura 
(CDUA-FAUP) Fundo Arménio Losa /Cassiano Barbosa.9 
Neste Centro de Documentação podem ser consulta-
dos os desenhos originais de todas as fases do projeto 
e os respetivos documentos escritos como as Memórias 
Descritivas e o Caderno de Encargos do Projeto de 
Execução mas também a transcrição de algumas entre-
vistas realizadas ao arquiteto Arménio Losa e, inclusive, 
a sua agenda pessoal. 

Para além destes documentos, existem alguns registos escritos da época, 
nomeadamente revistas e jornais que referem a obra e os seus autores na 
Biblioteca Municipal do Porto e de Coimbra. Da enorme utilidade deste 
material, destacamos a importância das fotografias antigas, realizadas na 
altura da construção do edifício porque ajudam a perceber melhor as vivên-
cias da obra na sua origem, com as suas condições primitivas e com as for-
mas de habitar que a geraram. Na Casa da Imagem de Vila Nova de Gaia 
encontra-se o Fundo e Arquivo fotográfico do fotografo Teófilo Rego, res-
ponsável por fotografar a maior parte das obras realizadas pelos arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa assim como de registar os edifícios, fábri-
cas da empresa Vouga, clientes da obra em estudo.

De todo este material consultado é importante salientar o grande 
número de desenhos originais (mais de 300 desenhos) que encontramos do 
edifício Vouga/Soares&Irmãos. Com acesso a tanta informação do processo 
e do projeto original, uma possível opção poderia ser a réplica das soluções 
originais; reproduzir mimeticamente a obra original. Mas seria negligen-
ciar a posição crítica fundamental em qualquer intervenção de restauro ou 
manutenção.

Algumas das informações cronológicas foram recolhidas mediante 
entrevistas que tivemos o privilégio de realizar a familiares do cliente 10 ou 

8 Das entrevistas realizadas como antigos colaboradores dos arquitetos Losa e Barbosa, deduzimos que os arquitetos 
eram muito metódicos e organizados. Esta organização facilitou que o dossier do edifício Soares&Irmãos fosse fácil 
de catalogar e conservar permitindo uma leitura bastante completa de todo o processo: desde os primeiros esquiços, 
distintas fases e entregas de projeto, alterações, acompanhamento de obra e poucas fotografias de obra terminada.

9 No CDUA-FAUP foram consultados as pastas: PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/038; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/058; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/080; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/084 e PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/089.

10 Aníbal Soares, filho mais velho de José Soares, habitou no apartamento durante quinze anos. Ver entrevista em anexo.

Fig. 21 Fotografia do 
interior do Apartamento 
José Soares, que se 
encontra entre os 
documentos consultados 
no Fundo Arménio Losa 
/Cassiano Barbosa do 
Centro de Documentação 
de Urbanismo e 
Arquitetura da Faculdade 
de Arquitetura da 
Universidade do Porto. 
FAUP/CDUA/AL-CB. Nota: 
esta é a única imagem 
que encontramos do 
interior do apartamento 
na sua ocupação original.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 2. VISÕES 79

com antigos colaboradores dos arquitetos 11. Delas retiramos a experiência 
de acompanhar o momento e as condições que determinaram alguns dos 
princípios projetuais e ajudam a entender a dinâmica do escritório, as preo-
cupações técnicas e construtivas assim como as dificuldades encontradas 
por parte dos arquitetos para materializar a sua ideia.

Também foram feitas entrevistas a alguns dos investigadores que recen-
temente estudaram a obra dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, 
demostrando um interesse cada vez maior que confirma o seu papel rele-
vante na história da arquitetura portuguesa.

Como síntese desta cronologia elaboram-se um conjunto de linhas tem-
porais (cronologias) temáticas que resumem de forma sequencial as distin-
tas obras dos autores, a evolução da cidade e da rua de Ceuta, a biografia 
dos arquitetos, o projeto e construção do Edifício Vouga/Soares&Irmãos… 
Mas interessa também a linha temporal que cruza e interseta o conjunto de 
datas e protagonistas para ajudar a perceber melhor as relações entre o con-
texto histórico e o processo da construção.

Do palimpsesto: da observação e levantamento in situ das marcas

Simultaneamente ao processo de pesquisa e síntese cronológica, de 
recompilação de informação e do material original, as visitas e a experiência 
no próprio local permitem uma leitura complementar ao tempo acumulado 
e aos seus efeitos no espaço e no construído, quer no seu conjunto, quer nas 
suas partes ou elementos compositivos e construtivos.

Nesta leitura o tempo descodifica-se desde o presente para um passado 
especulado, utilizando o espaço a modo de um palimpsesto onde reler as 
marcas mais ou menos apagadas e/ou sobrepostas. A ferramenta mais ope-
rativa para compreender estas marcas é a representação seja em formato de 
desenho, diagramas/esquemas e fotografias que fixam cada uma das des-
cobertas e das interpretações assumidas, permitindo conferir compara-
ções e especulações. Este conjunto de representações produzidas cruza a 
observação direta com a informação recolhida e referida anteriormente. O 
constante redesenho confronta desenhos originais, identifica as diferenças 
entre a obra construída e ou alterada e especula ausências, permanências e 
acrescentos.

Para sintetizar as causas/origens das marcas encontradas, constrói-se 
um mapa onde se identifica as várias ocupações que foi albergando o apar-
tamento e indicando as sucessivas alterações dos seus espaços, assim como 
dos sistemas construtivos que o compõem. É importante a sobreposição e a 
confrontação das distintas ocupações com os desenhos originais do projeto 
para distinguir se algumas falhas detetadas resultam da opção original, da 
falta de manutenção ou por causa de alterações anteriores. 

11 Pedro Ramalho, Sérgio Fernandez e Raul Hestnes. Ver entrevistas respectivas em anexo

Fig. 22 Observação 
direta de algumas das 
marcas encontradas no 
Apartamento José Soares 
que informam sobre 
permanências, ausências 
e alterações. As marcas 
que ficaram referem-se 
ao lavatório que foi 
construído expressamente 
para este projeto e 
desenhado por AL/CB 
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Por este motivo é importante realizar um levantamento sistemático do 
conjunto das patologias encontradas, que não se limite à sua localização, 
mas também a estabelecer relações entre elas e com o conjunto assim como 
detetar as suas possíveis causas. Este levantamento é acompanhado por um 
breve diagnóstico que posteriormente pode ser aprofundado, segundo as 
características e relevâncias das patologias.

O (re)desenho que acompanha cada uma das tarefas deste processo 
ajuda a (re)conhecer melhor cada uma das componentes e os sistemas que 
definem o espaço e o conjunto construído. O rigor da medida, da posição 
e de síntese que acompanha e obriga o ato de desenhar permite detetar as 
pequenas alterações, incoerências ou ausências que de outra forma pode-
riam não ser evidenciadas. As escalas dos desenhos variam porque repre-
sentam o tempo, quer nos elementos construtivos, quer nos sistemas quer 
no conjunto dos espaços ou nas suas relações transversais.

A observação e interpretação das marcas acompanham trabalhos que, 
por vezes aproximam-se ao campo disciplinar da arqueologia onde o ato de 
escavar ou esgravatar possibilita descobertas surpreendentes relacionadas, 
nomeadamente, com a cor e/ou materiais originais mas também de siste-
mas construtivos e infraestruturas que tinham sido completamente ocultos 
por intervenções anteriores. Estas descobertas permitem distinguir o que 
é pátina do que é patologia e ajudam a decifrar aquilo que pertence ao pro-
cesso de degradação ou de envelhecimento dos próprios materiais.

A experiência direta no espaço do Apartamento José Soares e a obser-
vação destas marcas encontradas, quando contrastadas com o projeto origi-
nal, permitem uma nova leitura do espaço e das suas relações, aproximando-
nos não só da ideia original como da forma de o habitar, isto é, permitem 
explorar as anteriores vivências e organização do espaço, nomeadamente a 
posição dos móveis, ocupações e funções. A metodologia atende a esta dupla 
questão construtiva e compositiva.

O facto de habitar o espaço durante seis anos ofereceu a possibilidade de 
uma vivência e conhecimento dos espaços e da sua materialidade, do con-
forto ou desconforto, do manuseamento das soluções originais, em defini-
tiva, da apropriação e utilização quotidiana da obra. Esta proximidade que, 
dificilmente se consegue em outros casos, acrescentou, no entanto, a difi-
culdade da construção de um olhar crítico e objetivo. A empatia com a obra 
obrigou a estabelecer uma distância para garantir um rigor e objetividade 
perante as decisões a tomar.

Infelizmente, nesses anos, fomos testemunhos de intervenções pouco 
acertadas por parte do condomínio que aceleraram o processo de degradação 
e permitiu-nos constatar que uma má intervenção é pior do que não intervir.

Fig. 23 Observação 
direta de algumas das 
marcas encontradas no 
Apartamento José Soares 
que informam sobre 
permanências, ausências 
e alterações. 
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2.3.2. O reconhecimento do léxico para a descoberta de uma gramática

A compreensão linguística dos fenômenos artísticos, que tem sua ori-
gem na linguística formalista, possibilitou conhecer com mais precisão 
as condições pelas quais a significação pode ser deslocada, transformada, 
metamorfoseada por relações estruturais. Esta estrutura linguística, que 
reconhecida sobre os objetos permite a sua liberação e jogo, é também o 
que no campo da intervenção arquitectónica define a situação presente.1

O léxico que interessa reconhecer em termos arquitetónicos abarca o con-
junto das soluções e elementos construtivos, a lógica estrutural, os sistemas 
construtivos, os materiais, as cores… que conformam uma determinada tec-
tónica construtiva. Mas também interessa compreender as relações entre 
exterior e interior, relações de escala, elementos compositivos e qualidades 
espaciais e programáticas que conformam a gramática arquitetónica dos 
autores e, em particular, a utilizada no nosso caso de estudo. Este reconheci-
mento realiza-se, na metodologia proposta, em dois momentos: um primeiro 
que compara cinco obras selecionadas dos mesmos autores, e um segundo 
que disseca e hierarquiza as partes, os elementos e os espaços estruturantes 
do Apartamento de José Soares do Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Da confrontação com cinco obras dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa:

Com vista a descodificar e compreender o léxico próprio dos arquite-
tos confrontam-se cinco obras do mesmo período, na mesma cidade e com 
programas semelhantes:2 o Bloco da Carvalhosa (1945-56); o Edifício DKW 
(1946-51); o Bloco de habitação da Constituição (1950-52); o Edifício Lino 
(1951-53); e o nosso caso de estudo, o Edifício/Soares&Irmãos (1951-59). 
Desta confrontação, identificam-se soluções recorrentes, espaços seme-
lhantes, ensaios falidos, patologias repetidas, permitindo também avaliar 
outros estados de conservação e manutenção.

Esta comparação é ciente que não abarca a totalidade do léxico nem pre-
tende descrever toda a gramática utilizada na extensa obra dos autores, 
estes objetivos seriam tema de outra tese. Pretendemos, no entanto, encon-
trar o tipo (e o topo) para ajudar a definir a consistência da obra em estudo 
e ser consequente na nova intervenção..

Para confirmar a construção deste léxico, onde confluem influências 
internacionais e repetições ou adaptações próprias, a metodologia propõe 

1 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; Del Contraste a la analogia. Transformaciones en la concepción de la intervención arqui-
tectónica. In Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p50. (publicado originalmente em italiano na Lotus interna-
tional, 46, abril-junho de 1985; pp. 36-45)

2 Esta escolha pretende comparar casos semelhantes com objetivo de comparar o léxico e a gramática utilizada em 
cada caso procurando identificar similitudes e padrões. Para esta comparação utiliza-se edifícios com programa comum: 
a habitação colectiva, sendo que nalguns casos também integra serviços e comércio.
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comparar o conjunto das cinco obras e algumas das suas partes observando 
elementos estruturantes, identificando materiais e pormenores construti-
vos que se depuram e se repetem de forma evidente a partir de três aborda-
gens: uma descritiva, uma comparativa e uma tipológica.

Da leitura que hierarquiza as partes e elementos estruturantes do Apartamento 
José Soares no Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

É essencial entender a relação entre projecto e tecnologia, bem como entre 
os materiais e a cultura de construção, que é de fato crucial para a reali-
dade material específica de cada obra que é importante preservar. 3

O conjunto da informação e conhecimentos recompilados nas anterio-
res tarefas, permite construir um olhar crítico, cada vez mais consistente, 
capaz de analisar e interpretar os distintos espaços e as soluções constru-
tivas que conformam o Apartamento de José Soares separando e distin-
guindo, de forma criteriosa, os valores que assumem individualmente o no 
conjunto.

Uma vez mais, a elaboração de desenhos – e redesenhar – ajuda a repre-
sentar a síntese deste reconhecimento que, partindo de uma descomposi-
ção, explica as relações entre as partes e determinam a consistência do con-
junto construído.

É de salientar neste ponto a utilidade dos desenhos perspectivados, foto-
montagens, nomeadamente das axonometrías que, como refere Benedetto 
Di Cristina ao falar das axonometrias de Edward Ford, são eficazes para sin-
tetizar e interrelacionar os distintos componentes com o conjunto: do por-
menor, da tecnologia, do espaço e até o do mobiliário… evitando uma visão 
fragmentada e, por isso, incompleta.

Os desenhos axonométricos de Ford, destinados a fornecer uma com-
preensão total imediata da construção do edifício, alcançaram uma 
síntese particularmente eficaz entre a ilustração arquitetónica e os dia-
gramas técnicos.4

Neste reconhecimento, que se pretende integrado e não fragmen-
tado, utiliza-se também o recurso ao desenho de pormenor para identifi-
car a essência da solução original, para detetar incoerências por ausências 
ou por alterações anteriores, e para constatar que nalguns casos os siste-
mas ou componentes construtivos falharam ou deixaram de ser úteis. Esta 

3 RISO, Vincenzo (Ed.); Modern Building Reuse: Documentation, Maintenance, recovery and renewal. Proceeedings of the 
Advanced Training Seminar Architecture: Sustainability, Conservation and Technology. Guimarães: Escola Arquitectura 
da Universidade do Minho, 2014. p. 8

4 CRISTINA, Benedetto di; Two or three things I know about conservation of modern architecture. In RISO, Vincenzo (Ed.); 
op.cit. (2014) p19. Benedetto Di Cristina refere-se aos desenhos publicados no livro FORD, Edward; Details of Modern 
architecture. vol I e II. Cambridge-Massachussets: MIT Press, 1996.
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pormenorização foca-se, sobretudo, nas articulações, nos nós e nas esqui-
nas entre sistemas e planos diferentes. Contudo, ressalva-se um entendi-
mento alargado e integrado do papel da pormenorização na compreensão 
global do conjunto, tal como defende Gregotti:

(…) Seguindo o famoso slogan de August Perret, “Il n’y a pas détail dans 
la construction” Gregotti defende que a pormenorização nunca deve ser 
vista como um meio técnico insignificante pelo qual a obra acontece. O 
potencial tectónico integral de qualquer edifício deriva da sua capacidade 
de articular os aspetos, tanto poéticos como cognitivos, da sua substância. 
Esta dupla articulação pressupõe que temos que mediar entre a tecnologia 
como procedimento produtivo e a técnica artesanal como capacidade – 
anacronística mas renovável – de reconciliar diferentes modos produtivos 
e níveis de intencionalidade. Assim a tectónica sugere-se como oposição 
à presente tendência de depreciar a pormenorização a favor da imagem 
geral. Como um valor, define-se por oposição ao figurativo gratuito, pois 
na medida em que as nossas obras são concebidas para a longa duração 
“devemos produzir coisas que pareçam que sempre ali estiveram”.5

A partir do (re)desenho revela-se e interpreta-se aquilo que é estrutu-
rante do ponto de vista espacial e construtivo, aquilo que pode permanecer 
ou (re)aparecer na intervenção. (porque entretanto foi removido e revela-se 
necessário para retornar a dar coerência do conjunto). Também manifesta-
-se aquilo que é supérfluo ou secundário.

Nesta observação crítica sintetizada a partir das variadas representa-
ções gráficas e do constante redesenhar, pretendemos (re)conhecer aquela 
tectónica defendida por Kenneth Frampton6 que valoriza o entendimento e 
o potencial expressivo dos modos construtivos e estruturais em detrimento 
das soluções técnicas individualizadas.

5 Keneth Frampton cita GREGOTTI, Vittorio; The obsession with history. In Cassabela, 478. Milão: Mondadori, 1982. p41 
In FRAMPTON, Kenneth; BARATA, Paulo Martins; Introdução ao estudo da cultura tectónica. Lisboa: AAP, 1998. pp. 50-51.

6 FRAMPTON, Kenneth; Studies in Tectonic Culture. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century 
Architecture. 2a. ed. Cambridge, Mass: MIT 1996. Frampton define a tectónica construtiva como catalisador da composi-
ção dos espaços, da forma arquitetónica e das ideias: “apesar de tudo, podemos assumir que o edifício é primeiro e antes 
de tudo construção e só posteriormente um discurso abstrato baseado na superfície, volume e plano.”
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2.3.3. O reconhecimento da ideia construtiva

O processo é importante (…) o resultado final não é tão excitante quanto 
o processo (…) Como é possível apreciar a comida, se se desconhece o 
modo como os alimentos são cozinhados, o modo como se preparam e 
como foram selecionados e colocados em conjunto?1

A metodologia proposta visa reconhecer a ideia construtiva definida 
como uma síntese crítica que inicia o projeto porque resume os princípios 
originais da obra (do existente) e determina, em consonância, as opções da 
nova intervenção.

Não se trata de um resultado fechado mas sim da síntese de um processo 
multidimensional, mais ou menos demorado, que aprende e se posiciona 
perante a obra existente e a sua possível intervenção. Este posicionamento 
resume a interpretação (do original) mas também incorpora, e está con-
dicionado, pelo novo contexto. Coloca-se “no meio de”, entre um passado 
informado, um presente observado e um futuro que visa sempre acrescen-
tar valor cultural ao património moderno existente.

Qualquer nova intervenção partirá de um processo crítico que inte-
gra como ferramentas operativas: a identificação, a interpretação e a sele-
ção mas, sobretudo, procura a coerência global da construção, assumindo 
e percebendo a ideia construtiva como suporte estruturante e gerador do 
projeto.

Perante a singularidade do património construído moderno, a ideia 
construtiva deverá ter a capacidade de comunicar o mapa cognitivo e ope-
rativo que resulta da valorização e hierarquização das relações que perma-
necem e das que se transformam, identificando as ausências e permanên-
cias da intenção original, que importam para o entendimento global do 
projeto. Este mapa sintetiza a definição da ideia construtiva focando a 
importância operativa e valorizando o processo perante um resultado 
final que deixa em aberto.

Para representar a ideia construtiva utiliza-se uma vez mais o recurso da 
representação gráfica. Neste caso um registo em forma de mapa cognitivo 
e operativo que será determinado pela natureza daquilo que se encontra e 
se seleciona, que percorre o pormenor, o espaço, os sistemas e a história. 
Um registo que explica o processo de identificação e de reconhecimento da 
autenticidade ou daquilo que o Siza denomina a integridade da obra. Pelo 
que não se trata de um registo que fixa mas sim de um suporte a partir do 
qual iniciar novas intervenções.

Se no princípio poderíamos pensar que uma dissertação que abordasse 
o restauro desde o âmbito disciplinar da construção poderia ser defendida 
através de um compéndio de respostas técnicas às patologias identificadas, 

1 DOSHI, Balkrishna; in DOSHI, “The End Result Is Not as Exciting as the Process”, CHapter 5, dirigido por Premjit Rama-
chandran, (Consultado em https://vimeo.com/13413333). 24 de Abril de 2017.
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ou de soluções genéricas que de forma sistemática poderiam corrigir “pro-
blemas técnicos” do moderno; depois de aprofundar a questão, defende-
mos que não chega; é preciso fazer o percurso completo para compreender 
o valor da obra original, a técnica não é suficiente perante o reforço do seu 
novo valor.

Ao justificar os pressupostos do seu livro Details of Modern Architecture, 
Edward Ford 2 refere que se tinha proposto escrever um livro sobre porme-
norização em arquitetura, tendo-se apercebido que não poderia argumentar 
sobre pormenores sem argumentar estilos de construção, não poderia argu-
mentar estilos de construção sem argumentar estilos de arquitetura, e que 
não poderia argumentar nada do anteriormente referido sem argumentar 
sobre história. A construção assumia assim o papel de síntese e de matéria 
transversal a outras disciplinas e valores, abrangendo preocupações intrín-
secas ao mundo das ideias e, por consequente, do projeto. Neste caso a 
metodologia aqui apresentada assume esta visão transversal da construção 
outorgando-lhe um papel amplo no ato de intervir no património moderno.

O reconhecimento do léxico e da gramática original, apresentado ante-
riormente, explica a estreita relação que existe entre o projeto e a tecno-
logia, entre as opções compositivas e as soluções construtivas. Desde esta 
associação íntima e inseparável deve posicionar-se o marco/quadro propo-
sitivo desta dissertação e da própria definição da ideia construtiva. Isto é, 
qualquer proposta de intervenção que referimos contempla sempre esta 
dualidade indivisível e que entendemos ser a visão completa em termos 
arquitetónicos.

No reconhecimento do tempo apresentado também é importante salva-
guardar um terceiro tempo: o incluído na intervenção. 

Temos descrito o tempo que acede a uma leitura cronológica da obra ori-
ginal e a uma interpretação especulativa do palimpsesto composto de mar-
cas apagadas e sobrepostas; associando sempre o presente com um passado 
descoberto. Mas o tempo também determinará o futuro. Isto é, a interven-
ção pode ser considerada através de faseamentos temporais, pode ser conce-
bida a partir de um processo temporal que integra uma manutenção contí-
nua, pode assumir a irreversibilidade ou a possibilidade de envelhecimentos 
que convivem com tempos novos, pode determinar o prolongamento tem-
poral de uma ou outras partes. Em definitiva, a intervenção integra também 
o tempo como ferramenta operativa.

O processo de restauro não parou as atividades da biblioteca; todo o con-
trário, influenciou o desenvolvimento e a modernização das atividades 
da biblioteca de Vyborg. Em 1995 a grande superfície envidraçada foi 
restaurada, oferecendo a possibilidade de ver as mudanças das estações 
no jardim exterior. Em 2004 as coberturas da biblioteca foram reno-
vada. Os conservadores a famosa luz do Aalto na sala de leitura principal 

2 FORD, Edward; op.cit. (1996)
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justificando deste modo os lanternins circulares do teto (…) Em janeiro de 
2006, foi inaugurada uma nova sala de periódicos restaurada, equipada 
com novos móveis e instalações técnicas. (…) O próximo item da lista foi a 
restauração da sala de aula de acordo com o projeto original de Aalto. (…) 
O processo de restauro começou a fazer parte do quotidiano e do trabalho 
não só dos bibliotecários e restauradores; como também envolveu vários 
amigos e conhecidos.3

A ideia construtiva – que reconhece de forma integrada e indivisível 
os sistemas construtivos e compositivos desde a ideia original até as pos-
sibilidades de adaptação e transformação; que acrescenta valor cultural ao 
património porque nasce da sua aprendizagem; que garante a integridade 
da obra existente para prolongar a sua utilização – deixa em aberto a intro-
dução de um tempo e um contexto que determinaram a forma concreta da 
intervenção, fixando os resultados segundo condicionantes reais no âmbito 
económico e funcional.

3 SVETELNIKOVA, Tatyana; A Funcional Library. In AA.VV.; Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a Modern Masterpiece. 
Helsinquia: Rakennustieto Publishing 2009, p.7 
Tatyana Svetelnikova é a Diretora da Biblioteca Municipal Alvar Aalto em Vyborog. O processo de restauro da biblioteca de 
Vyborg demorou mais de quinze anos e foi desenvolvido dividindo-se em sub-projetos que decorriam segundo a urgência 
e a disponibilidade de fundos económicos.

Fig. 26 Cronologia das 
obras de restauro da 
biblioteca de Viipuri de 
Alvar Aalto realizadas 
entre 1994 e 2009.
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Neste capítulo inicia-se a metodologia definida para uma intervenção 
no Edifício Vouga/Soares&Irmãos cruzando os dois reconhecimentos com-
plementares – o reconhecimento temporal a partir de uma cronologia e o 
reconhecimento gramatical a partir da definição de um léxico dos autores. 

Na construção da cronologia aprofundamos numa narrativa histórica 
que interliga o projeto do edifício com o projeto da rua de Ceuta e o desen-
volvimento da própria cidade, com os arquitetos e o seu contexto cultural, 
com o cliente e as suas aspirações. A leitura segue o fio condutor da obra, 
entendendo a sua génese a partir dos condicionalismos culturais, formais, 
funcionais e técnicos a que esteve sujeita e do papel dos intervenientes prin-
cipais. Este contexto permite descobrir, entre outras coisas, algumas das 
preocupações e contornos inerentes à profissão do arquiteto nessa altura e, 
em particular, as tese e princípios metodológicos dos arquitetos Arménio 
Losa e Cassiano Barbosa. Todas estas escalas e tempos participaram na defi-
nição da obra original. 

Começamos destacando a importância do cliente, defendida pelos pró-
prios autores para compreender como participa nas decisões, delimita as 
liberdades e determina os riscos que os arquitetos e a obra podem aspirar. 
É através da leitura dos poucos textos existentes dos arquitetos, particu-
larmente de Arménio Losa, que descobrimos estes e outros princípios que 
regem a sua atividade profissional circunscrita num momento de viragem 
importante na prática de projeto, quer pelas novas condições programáti-
cas, quer pela procura de novas linguagens ou pelas inovações tecnológi-
cas, obrigando a uma constante experimentação e a uma defesa e justifi-
cação das suas opções. O capítulo desenvolve-se entre o contexto cultural 
e as atividades particulares dos arquitetos para entender a concepção da 
ideia original. Esta conjuntura informa o processo concreto de desenvolvi-
mento do Projeto, do Anteprojeto ao Projeto de Execução. Um processo que, 
sobretudo, mostra uma metodologia baseada no ensaio, na experimentação 
e numa aprendizagem partilhada com os artesãos e outros intervenientes 
na obra associada a uma vontade em construir o Moderno.

Para construir esta cronologia utiliza-se o material recopilado - docu-
mentos, desenhos e escritos originais assim como fotografias da época 
- e consultado no Arquivo Municipal do Porto e no Arquivo Histórico da 
Câmara Municipal do Porto; e na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto no Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitetura (FAUP- 
CDUA) Fundo Arménio Losa /Cassiano Barbosa1.

De todo este material consultado é importante salientar o grande 
número de desenhos originais (mais de 300 desenhos) que encontramos 
do edifício Vouga/Soares&Irmãos. A razão da existência desta quantidade 
de material desenhado foi revelada em conversa com o arquiteto Pedro 

1 No FAUP-CDUA foram consultados as pastas: PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/038; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/058; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/080; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/084 e PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/089. Neste Centro de Documentação podem ser consultados os desenhos originais de todas as fases do projeto e 
os respectivos documentos escritos, tais como as Memórias Descritivas e Caderno de Encargos do Projeto de Execução
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Ramalho2 que esclareceu como naquela altura era necessário explicar aos 
artesãos, de forma muito detalhada e por meio de muitos desenhos, as 
novas soluções e sistemas construtivos, pormenores e detalhes inovadores, 
que eram “raros” e/ou desconhecidos. Nos anos cinquenta em Portugal a 
construção não era industrializada, os processos utilizados eram rudimen-
tares e bastante arcaicos, os trabalhadores pouco informados… Era neces-
sário explicar “como construir o moderno”3. Esta necessidade de desenhar e 
especificar toda a informação de forma muito clara e compreensível, facilita 
hoje o entendimento das partes e do conjunto da obra estudada.

Do reconhecimento gramatical apontado na metodologia, e com o objec-
tivo de constatar/verificar a existência de um léxico próprio utilizado pelos 
arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, realizamos neste capítulo, 
uma abordagem interpretativa a um conjunto de cinco obras da mesma 
época (entre 1945-60) com um programa semelhante (habitação colectiva) 
e localizadas todas no Porto. As obras são: o Edifício da Carvalhosa (1945-
56); Edifício DKW (1946-51); Bloco de Habitação da Constituição (1950-
52); Edifício Lino (1951-53) e o nosso caso de estudo, o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos (1951-59)4.

Esta interpretação divide-se em três abordagens distintas: comparativa, 
descritiva e tipológica que permite encontrar princípios de composição e 
construção comuns entre as distintas obras assim como a sua associação e 
adaptação à linguagem internacional moderna.

A pouca literatura que existe sobre os arquitetos Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa resume-se a inventários das suas obras mais ou menos 
contextualizadas no momento histórico dentro do grupo ODAM, sem apro-
fundar nem examinar demasiado o seu léxico construtivo. No entanto, é 
de destacar as investigações realizadas pelas arquitetas Ana Tostões e Edite 
Rosa5 que, numa perspectiva mais ampla, avaliam e citam a obra destes 
arquitetos relacionando-a diretamente com uma linguagem moderna her-
dada de Le Corbusier e particularizada pelas condições locais portugue-
sas. Destas investigações podemos destacar o interesse de Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa em utilizar uma linguagem instaurada e partilhada pelo 
Movimento Moderno internacional ao qual se identificam e defendem de 
forma clara. Apesar desta evidente defesa, Hetsnes Ferreira 6 realça a capa-
cidade destes arquitetos de construir uma linguagem própria, arraigada 
numa condição local e aliada às técnicas de construir e ao seu constante 
desenvolvimento.

2 RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

3 ibid.

4 Todas as datas referidas em cada projeto são datas extremas, isto é data de início do processo e o último documento 
a fazer parte do arquivo do processo, integrando também a obra, segundo o Centro de Documentação de Urbanismo e 
arquitectura. CDUA Faup Fundo Arménio Losa – Cassiano Barbosa

5 Nomeadamente as suas duas teses que depois referimos no Capitulo 3: TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura 
Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997 e ROSA, Edite Maria Figueiredo; ODAM: Os valores Modernos e 
a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento. Barcelona: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB-UPC), 2005.

6  FERREIRA, Raul Hestnes em entrevista realizada em Lisboa no dia 1 de Junho de 2016. Ver Anexo Entrevistas.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 3. DA CONSTRUÇÃO 95

Esta linguagem própria resulta de um empenho – quase escolástico – 
que desenha e redesenha de forma persistente e obsessiva novas condições 
espaciais e novos pormenores à procura de uma constante inovação. Estes 
ensaios e testes de materiais, a experimentação de sistemas de construção 
a reformulação de programas coerentes com a vanguarda e a experimenta-
ção do Movimento Moderno, são confrontados com a realidade e qualidade 
da indústria da construção portuguesa da época obrigando a multiplicar a 
informação e detalhar com a produção de mais desenhos. Estes desenhos 
são os melhores testemunhos da concepção de uma nova gramática.
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3.1. DO CLIENTE DO EDIFÍCIO VOUGA

Para Arménio Losa, a arquitetura, como “fenómeno de síntese”, tinha 
uma tarefa primordial: “harmonizar o artificial com o natural; solucionar 
os problemas no campo humano e psicológico; criar beleza e harmonias.”1 
Nos anos 50, as novas técnicas, métodos, estruturas e materiais impunham 
a intervenção de especialistas, técnicos e engenheiros, exigindo uma cola-
boração pacífica e profícua entre todos os intervenientes, formando uma 
equipa em que o arquiteto assumiria o papel de “chefe de orquestra”. Mas 
qual deveria ser o papel do cliente na obra de arquitetura?

Existem alguns escritos do Arménio Losa referindo-se a esta relação2. 
Neles defende que, em qualquer obra de arquitetura deveria ser “obrigató-
ria, exigida por lei” a existência de um contrato prévio, estipulando direitos 
e deveres entre arquiteto e cliente, elaborado por ambos de comum acordo. 
Evitar-se-iam mal-entendidos e conflitos ao mesmo tempo que ficariam 
fixadas as regras da colaboração. É com esta preocupação que Losa introduz 
o seu entendimento sobre o papel fundamental do cliente na concepção da 
obra de arquitetura. O cliente é, para Losa, um aliado, um referencial e o 
poder para a concretização real da obra de arquitetura. A descrição do papel 
do cliente atinge um nível obsessivo:

o arquitecto nunca é inteiramente arquitecto se não quando somado ao 
seu cliente; (…) se tem o poder e os meios de persuasão necessários e con-
segue transformar o cliente distante e estranho em aliado, então será 
fácil a ambos realizar uma obra que, a ambos também, dê plena satisfa-
ção. E só como aliados fraternais a colaboração será verdadeiramente útil, 
fértil, estimulante. Se o cliente continuar a ser um estranho, distante e 
reservado, a obra de Arquitectura falhará ou só parcialmente alcançará 
os objectivos a atingir. (…) Depois de esclarecido e convertido em aliado, o 
cliente para ser bem entendido pelo arquitecto tem de ser por este confes-
sado. Tem de se abrir completamente, expondo com minúcia não só todos 
os seus desejos e possibilidades – o seu programa – mas também muitos 
pormenores íntimos.3

O Edifício Vouga/Soares&Irmãos 4 foi construído para albergar a sede 
de duas firmas associadas a Soares e Irmãos Lda. e a Sociedade Industrial 

1 Arménio Losa cita a Alvar Aalto para referir o papel da arquitetura na conferência que realiza no Ateneu do Porto em 
1951
LOSA, Arménio; Transcrição da Conferência no Ateneu do Porto em 1951 sob o título: Da Profissão do Arquitecto. In Revista 
VÉRTICE vol. XI, nº96, Agosto 1951 pp. 413-415. 

2 LOSA, Arménio; Transcrição da conferência no Ateneu do Porto em 1951 sob o título: Da Profissão do Arquitecto. 
Primeira Parte. Revista VÉRTICE vol. XI, nº 96, Agosto 1951 pp. 407-416; e Da Profissão do Arquitecto. Segunda Parte. 
Revista VÉRTICE vol. XI, nº 98, Outubro 1951. Pp.535-547

3 LOSA, Arménio; op. cit. (1951 – Segunda Parte) pp. 536-537

4 A informação recolhida sobre o cliente teve como fontes o jornal VOUGA (José SOARES 1954) e a publicação História de 
uma vida e de uma obra também editado por José Soares aquando da celebração dos 60 anos de trabalho de Aníbal Soa-
res. Baseia-se também, pontualmente, no depoimento prestado por Aníbal Francisco Soares (filho de JS) em entrevista 
realizada em Esposende em 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

Fig. 1 Mapa com 
localização das 
instalações fabris das 
Indústrias Vouga.
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do Vouga Lda., propriedade de uma sociedade familiar chefiada por Aníbal 
Augusto Soares. 

Nascido no ano 1891, em Almendra (Vila Nova de foz Côa), Aníbal 
Soares começou a trabalhar aos dez anos como marçano numa mercearia 
de cereais e farinhas em Vila Nova de Gaia. Aprendeu o ofício passando em 
1909 a trabalhar como gerente numa outra mercearia de cereais e farinhas 
até 1922, ano em que fundou a sua primeira sociedade, a Amorim, Lage & 
Soares Lda., dedicada à moagem de trigo.

Em 1928 foi fundada A Industrial de Almendra Lda. e construído um 
lagar de azeite e uma moagem de cereais, frutos da sociedade que Aníbal 
Soares estabeleceu com os seus irmãos José Caetano Soares (médico que 
trabalhava em Macau de onde enviava recursos financeiros), Virgílio Soares 
e Francisco Soares, dando posteriormente origem à firma Soares&Irmãos 
Lda. Segundo o jornal Vouga “Este lagar foi apetrechado com a primeira cen-
trífuga Laval que se vendeu no nosso país.”5

Nos anos 30 Aníbal Soares consegue uma ampliação extraordinária das 
indústrias. Em 1932 foi convidado pelo Banco Borges & Irmão para assu-
mir a gerência da Fábrica de Moagem do Cávado em Barcelos, associando-
se às firmas Vinagre & Borges, Lda. e Borges & Portela Lda. Este seria o 
primeiro contacto de Aníbal Soares com a indústria de massas alimentícias 
à qual se passará também a dedicar, desvinculando-se da Amorim, Lage 
& Soares Lda. Em 1935, em sociedade com os seus irmãos e com emprés-
timo do Banco Borges & Irmão, iniciou a aquisição da fábrica de moagem de 
Pessegueiro do Vouga propriedade da Sociedade Industrial do Vouga Lda., 
que passou a ser gerida pela Soares&Irmãos Lda., sempre com uma visão 
progressista de ampliação de atividade.

Esta fábrica, estrategicamente localizada junto a uma estação de cami-
nho-de-ferro e ao rio Vouga, passou a contar com uma barragem, centrais 
hidroelétrica e termoelétrica, e uma linha de montagem completa de fabrico 
de massas alimentícias, desde o grão até à massa embalada. No final da 
década, os irmãos Soares possuíam um conjunto de indústrias:

• Fábricas de azeite e moagem de cereais, em Almendra;
• Fábrica de moagem de cerais, em Pessegueiro do Vouga;
• Fábrica de moagem do Cávado, em Barcelos;
• Cota de 60% na Fábrica de massas alimentícias “Minho” em Seixas;
• Cota de 28,5% na Moagem da Restauração, Porto.

Aníbal Soares pode ser considerado o “comandante” das sociedades que 
foi constituindo com os seus irmãos, aliando a visão empresarial e o espírito 
de iniciativa a invulgares dotes de comerciante e industrial.

Nos anos correspondentes à segunda grande guerra, os irmãos Soares 
adquiriram várias pequenas fábricas de massas dispersas pelo país. Em 
1945 foram concentradas numa nova fábrica construída em Pessegueiro do 

5 Do artigo E assim nasceu uma indústria. In Jornal VOUGA, Abril de 1966.

Fig. 2 José Caetano 
de Alburquerque Soares, 
Diretor das Firmas Vouga 
e Soares&Irmãos.
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Vouga, iniciando a produção das “Massas Vouga”, bem conhecidas em todo 
o país entre as décadas de 50 e 70, e vencedoras de prémios de qualidade a 
nível internacional.

Em 1950 foi criado um novo ramo de atividade, o fabrico de alimentos 
compostos para animais “Vouga-Protector”, concentrado em novas instala-
ções da fábrica de Barcelos. Em 1953 iniciou-se o projeto de instalação de 
um complexo industrial de extração, depuração e refinação de óleos vege-
tais, na Maia, lugar da Ponte da Pedra, que incluiu grandes armazéns (rela-
cionados com o Porto de Leixões) e bairros residenciais para os operários/
funcionários.6

Aníbal Soares teve um único filho, José Caetano de Albuquerque Soares, 
nascido no Porto em Dezembro de 1916. José Soares completou os estudos 
secundários no Porto, licenciando-se em Ciências Económicas e Financeiras 
na Universidade Técnica de Lisboa em 1942, a par do seu primo José Júlio 
Soares. Após as suas respetivas formaturas, integraram as firmas fami-
liares Soares&Irmãos, Lda. e Sociedade Industrial do Vouga Lda. José 
Soares casou com Maria Angelina Saraiva Soares e teve cinco filhos: Aníbal 
Francisco, Maria Vitória, José Virgílio, Maria Angelina e José Cassiano. 
Instruído, culto e interessado nas disciplinas humanistas, aficionado à foto-
grafia7 e com gosto por viagens ao estrangeiro.

Possuidor de um espírito dinâmico e empreendedor equiparável ao do 
seu pai José Soares, ascendeu rapidamente à posição de sócio-gerente das 
firmas familiares, assumindo a liderança dos novos rumos dados às ativida-
des industriais, dentro de uma visão progressista e moderna, ambicionando 
a rápida expansão e ampliação de escala das indústrias familiares e mar-
cando uma época caracterizada por um grande número de realizações e pela 
evolução tecnológica das indústrias.

Em 1953 José Soares criou o jornal Vouga, pensado como meio de publi-
cidade das Indústrias Vouga, que divulgava os seus produtos, a modernidade 
das instalações de todas as indústrias e unidades hoteleiras, constituindo 
também um “elo de ligação” entre as centenas de trabalhadores, clientes, 
fornecedores e amigos. A estrutura do jornal foi integralmente concebida 
por José Soares, sendo reveladora dos seus interesses pessoais: às rubricas 
diretamente relacionadas com as atividades empresariais acrescentou a sec-
ção “Filosofia de Vida” com pequenas reflexões sobre a vida e pequenas his-
tórias de origem oriental, a secção de anedotas em que dominavam os temas 
sexistas, a coluna “miscelânea” com breves notícias de curiosidades de todo 
o mundo, mas também informação ilustrada das suas viagens.

De periodicidade mensal, o jornal Vouga foi editado entre Julho de 
1953 e Junho de 1974, sendo o seu último número marcado pela morte de 
José Soares. A ideia de criação e distribuição mensal deste jornal constituiu 
à época uma iniciativa pioneira que veio a ser adotada por outras firmas 

6 Também da autoria dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa. 

7 No jornal Vouga relata e ilustra com as suas fotografias as suas viagens demostrando um grande interesse pela 
arquitetura moderna dos países que visita, nomeadamente das suas visitas ao brasil e México

Fig. 3 Imagem do Jornal 
Vouga, ilustrando a 
localização da nova sede 
das firmas Soares & 
Irmãos Lda. e Sociedade 
Industrial do Vouga Lda.
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industriais. A importância dada a este canal publicitário é revelador da visão 
empresarial de José Soares: valorizar os recursos das firmas através de ideias 
inovadoras, claramente associadas à modernidade e ao progresso, conce-
bendo uma imagem forte que conferisse identidade própria àquilo que era 
um conjunto disperso de unidades fabris, com produções diversificadas e 
espalhadas pelo norte do país. Esta imagem de síntese adota a marca Vouga 
ou Indústrias Vouga para designar toda a produção das firmas industriais 
familiares, conotando-se com o produto que maior divulgação nacional e 
internacional tinha à época. No jornal, as empresas foram sempre designa-
das como “as firmas associadas Soares&Irmãos Lda e Sociedade Industrial 
do Vouga Lda.” revelando a vontade de transmitir uma identidade coerente.

São valores de José Soares e das empresas familiares a modernidade, a 
racionalidade, o progresso, a internacionalidade e o corporativismo empre-
sarial. No jornal são divulgados estudos científicos de “modernização” e 
“racionalidade” da produção alimentar feitos pelas próprias firmas, repre-
sentando o início da industrialização da produção animal e alimentar.

É neste contexto que em 1950 surge a ideia de construção de uma nova 
sede para “as duas firmas associadas” que ocupavam até então, os escritó-
rios centrais localizadas na Rua da Fábrica n.º 105, no Porto, a 100m da 
praça D. Filipa de Lencastre. A proximidade à antiga sede, a centralidade e 
possibilidade de construção de um novo, grande e moderno edifício à mar-
gem de uma rua recém-construída – a Rua de Ceuta – cujos talhões confi-
nantes estavam a ser licitados pelo município, justificam a escolha do local 
para a construção da nova sede. Fica por apurar se terá sido esta oportu-
nidade que motivou a ideia de construção da nova sede ou se existia já a 
necessidade de um novo edifício, dado o enorme aumento de dimensão que 
as Indústrias Vouga estavam a adquirir.

Nessa altura, o escritório dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa era muito bem reputado na cidade do Porto, tendo por esta razão, 
sido escolhido ou recomendado para a elaboração do projeto. No mesmo 

Fig. 5 Janeiro de 1965 
em “Notas de Viagem” do 
Jornal Vouga, José Soares 
narra visita a Brasília.

Fig. 6 Julho de 1966 
em “Notas de Viagem” do 
Jornal Vouga, José Soares 
narra a visita à cidade do 
México.

Fig. 7 Jornal Vouga 
(Julho de 1953). Primeiro 
número do Jornal Vouga, 
jornal de divulgação das 
atividades das Indústrias 
Vouga/Soares&Irmãos.
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ano José Soares encomendou aos arquitetos Losa e Barbosa, o projeto de 
uma habitação de férias a construir em Ofir. Em anos subsequentes a dupla 
de arquitetos passou a ser chamada para a maioria das obras de construção 
da Soares&Irmãos.

As frentes edificadas da nova rua de Ceuta encontravam-se divididas 
em 10 talhões (5 de cada lado) de entre os quais o talhão n.º 3 foi o sele-
cionado pela Soares&Irmãos Lda., porque conjugava, entre outras caracte-
rísticas, uma grande centralidade e muita visibilidade. Este talhão possuía 
uma frente para a praça D. Filipa de Lencastre que o tornava visível de ime-
diato a partir da rua Elíseo de Melo, rua de Avis, e rua do Almada no sen-
tido ascendente. No entanto, era aquele com volumetria mais condicionada, 
diríamos mesmo desafiadora, dada a conformação triangular da planta e o 
encosto, na esquina em bisel, ao edifício da Companhia de Telefones Anglo-
Portuguesa. A junção da área de terreno confinante a nascente outorgou ao 
talhão uma extraordinária dimensão de fachada, dando a impressão de se 
tratar de um edifício com maior área do que a realmente possui.

Estes atributos respondiam às pretensões da empresa Soares&Irmãos: 
a construção da nova sede das Indústrias Vouga, empresas que à data se 
encontravam em pleno ritmo acelerado de ascensão, com afirmação pública 
de poder económico e de modernidade. Terá sido esta a encomenda feita à 
dupla de arquitetos.

A sede da empresa deveria responder, sobretudo, a uma imagem arro-
jada e moderna anunciada na própria fachada com o letreiro luminoso com 
o nome Vouga e, na parte inferior, com a referência do nome Soares&Irmãos 
e do tipo de produtos que fabricam.

Para além da sede da empresa (Cave + Rés-do-chão + 1ºpiso), o novo 
edifício da rua de Ceuta deveria incluir três habitações para três dos sócios-
gerentes das firmas associadas: Aníbal Soares (apartamento 2ºpiso), José 
Júlio Soares (apartamento 3ºpiso) e José Soares, ficando este com a habi-
tação de maior dimensão, ocupando os dois últimos pisos do edifício e todo 
o terraço (apartamento 4º,5º e 6º). O projeto deveria distinguir estes dois 
usos principais, residencial e empresarial, segregando a parte pública da 
doméstica.



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA102 3. DA CONSTRUÇÃO



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 3. DA CONSTRUÇÃO 103

GSEducationalVersion

A

1º

R/C

-1º

-2º

2º

3º

4º

5º

6º

B
C

D

2,
48

2,
76

2,
76

2,
76

2,
76

2,
02

3,
27

A_ (1º/RC/-1º/-2º) Escritórios e Sede das Firmas Soares&Irmão e Vouga
B_ (2º) Gerencia das Firmas Soares&Irmão e Vouga
C_ (3º) Apartamento Julio Soares
D_ (4º/5º/6º) Apartamento José Soares

Entrada Gerencia/Habitação Entrada SI/Vouga

Fig. 8 Dezembro de 
1954 em “Um Edifício 
Moderno” do Jornal 
Vouga, Edifício Vouga/
Sores & Irmãos.

Fig. 9 Esquema do 
programa funcional do 
Edifício Vouga/Soares 
Irmãos do Projeto original 
A – (-1,-2, R/C, 1º piso) 
Escritórios e gerência 
das empresas Vouga e 
Soares&Irmãos Lda. 
B – (2º piso) Apartamento 
Aníbal Soares 
C – (3º piso) Apartamento 
Júlio Soares 
D – (4º, 5º e 6º pisos) 
Apartamento José Soares 

Fig. 10 Interior dos 
escritórios da gerência 
das empresas Vouga e 
Soares&Irmãos localizado 
no 2º andar do Edifício 
Vouga/Soares&Irmãos.
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A Soares&Irmãos Lda. representou, para os arquitetos Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa, um cliente excecional, aliando o poder de realização ao espí-
rito moderno e progressista, construindo edifícios industriais, residenciais no 
centro da cidade, assim como as próprias moradias de férias.

• Casa Doutor José Soares, Ofir, 1950
• Edifício Vouga/Soares&Irmãos, Porto,1951-1956
• Instalações Industriais e escritório, Pessegueiro do Vouga,1953
• Habitações operárias 1º e 2º grupo Ponte da Pedra, Maia, 1954
• Reforma Instalações Industriais, Almendra, 1954
• Várias intervenções no complexo industrial de Ponte da Pedra, Maia, 

1954-1961
• Stand Vouga dos produtos Soares & Irmão, Palácio de Cristal, Porto, 1954
• Bairro operário 3ºgrupo, Ponte da Pedra, Maia, 1957-1961
• Casa Doutor José Soares, Monte de Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, 

1957-1958
• Casa Aníbal Soares, Almendra, 1960
• Estalagem de Ofir, Fão, 1961

Fig. 11 Complexo 
Industrial da Ponte de 
Pedra na Maia.
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As unidades industriais fundadas a partir dos anos 50 pela Soares&Irmãos 
Lda., em especial o complexo Ponte da Pedra na Maia e a unidade fabril de 
Barcelos, incluíam nas respetivas ampliações uma preocupação social que é 
de sublinhar dada a afinidade com os princípios defendidos ativamente pelo 
arquiteto Arménio Losa. Poder-se-á especular se o arquiteto terá influenciado 
o cliente, sensibilizando-o para a necessidade de assegurar habitação de qua-
lidade para os trabalhadores. Certo é que na unidade fabril da Ponte da Pedra, 
iniciada em 1954, foram construídos edifícios residenciais com habitações 
modernas e higiénicas. Informa o Vouga que os arquitetos Losa & Barbosa 
“souberam proficientemente realizar a ideia da firma Soares&Irmãos Lda.”8 
Estas moradias em banda, ao longo do rio Leça, possuem:

(…) cozinha, sala de jantar e um quarto de banho completo, no rés-do-
-chão; no primeiro andar é que diferem, pois há casas com 2, 3 e 4 quartos, 
de forma a serem destinadas consoante o número de pessoas de cada 
família ocupante. Têm instalação de água quente e fria, estão electrifica-
das e construídas higienicamente. Todas estas casas possuem um quintal 
em cujo fundo se instalaram pocilgas e galinheiros. O quintal presta-se a 
diversas culturas, e as moradores que, por gosto ou necessidade, preten-
dam mais terreno, a firma cede-lhes, anexo, talhões destinados ao cultivo. 
Acresce que as moradias são entregues apetrechadas com parte do mobi-
liário. (…) Os moradores pagam uma renda económica, a qual de maneira 
nenhuma se destina à amortização do edifício, mas somente ao paga-
mento de contribuições, seguros e reparações eventuais. 9

8 Casas confortáveis e higiénicas para operários. In Jornal VOUGA, Março 1955, p.4.

9 ibid

Fig. 12 Instalações 
Industriais Pessegueiro 
do Vouga.

Fig. 13 Habitações 
Operárias 1º, 2º grupo 
Ponte da Pedra na Maia.

Fig. 14 Stand Vouga, no 
Palácio de Cristal, Porto.

Fig. 15 Interior das 
casas dos operários do 
Complexo Industrial da 
Ponte de Pedra na Maia.

Fig. 16 Ibid.
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Para a firma estas habitações constituíam uma importante ajuda conce-
dida aos funcionários como compensação pelo seu trabalho “um mínimo de 
conforto deve ser concedido pelos que podem aos que precisam.”10

É sabido o interesse do arquiteto Arménio Losa com os edifícios indus-
triais. De certo modo, as fábricas representavam um futuro em aberto no 
contexto nacional, que permitiria a construção de novas infraestruturas 
dentro dos modelos divulgados pelo Movimento Moderno, nomeadamente 
em Les trois établissements humaines de Le Corbusier. Uma das teses apre-
sentadas por Losa no I Congresso Nacional dos Arquitectos de 1948 foi 
dedicada ao tema “A Arquitectura e as Novas Fábricas.”11

Com a firma Soares&Irmãos Lda., Losa conseguirá aplicar este ideal 
moderno: a construção dos novos espaços de trabalho da indústria. Como 
vimos, o espírito progressista dos clientes, em particular de José Soares, 
sentir-se-á identificado com os novos modelos da arquitetura moderna, 
tanto pelas questões funcionais e de higiene dos espaços de trabalho, como 
também pela estética identificada com o mais avançado conhecimento da 
época, nomeadamente na vanguardia do modelo de habitação e do domés-
tico. Podemos assim afirmar que este foi o “cliente perfeito” no ideal defen-
dido por Arménio Losa.

Importa aqui relembrar, mais uma vez, a grande importância que Losa 
atribuía ao cliente: “o arquitecto nunca é inteiramente arquitecto se não 
quando somado ao seu cliente (…) a capacidade de criar e o poder de reali-
zar.”12 O cliente é quem possui o poder de realização, a arquitetura, o edi-
fício é em parte obra sua, pois é este que o financia e que constitui a sua 
razão de ser. A resposta à questão programática apresentada pelo cliente 
é crucial para Losa, demonstrando a sua atitude moderna no ato de proje-
tar. O programa, as necessidades espaciais definidas para o edifício, eram 
questionadas e discutidas com o arquiteto, que lhes aplicava uma leitura 
crítica procurando adequá-lo da melhor maneira possível aos novos padrões 
da “civilização maquinista”. O cliente explica as suas necessidades espaciais 
e o arquiteto contrapõe a sua leitura racional e funcionalista.

O arquitecto, por genial que seja, não poderia realizar-se inteiramente, 
dar-se satisfação a si próprio, se não vir a sua criação materializada em 
obra autêntica. E, a não ser que ele próprio seja ao mesmo tempo a con-
cepção e a acção – quer dizer: que seja para si mesmo que constrói, que 

10 ibid

11 Losa, citando Le Corbusier em Les trois établissements humaines: “A fábrica verde reinstala de novo em volta do 
trabalho as condições da Natureza. Sol, espaço, verdura, trazem para aqui, como para os quarteirões da residência, 
as influências cósmicas, a resposta às pulsações do pulmão, as virtudes do ar (…) Trata-se de facto de transformar 
radicalmente, de contrição em alegria potente, este campo da vida que é o mais longo, que ocupa a parte mais vasta, 
o tempo do trabalho: horas, dias, anos, vida. Aqui se insere a tarefa mais real que incumbe à civilização maquinista. É 
uma questão de ética, uma decisão do espírito, a adoção de um ponto de vista” 
Da transcrição da Conferência do Arménio LOSA realizada no I Congresso dos Arquitectos Portugueses (1948) sob o título 
A Arquitectura e as novas Fábricas. In BARBOSA, Cassiano (compilado) ODAM, Organização dos Arquitectos Modernos. 
Porto 1947-1952. Porto: Edições ASA, 1972. p. 69. 

12 LOSA, Arménio. op.cit. (1951 – Segunda Parte). p.536
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realiza (…) o arquitecto nunca é inteiramente arquitecto se não quando 
somado ao seu cliente – a concepção mais a acção – a capacidade de criar e 
o poder de realizar. E é tanto mais e melhor arquitecto, quanto – reunindo 
em si próprio as qualidades e as virtudes de um bom arquitecto – conse-
guir aliar-se a um cliente leal e compreensivo.13

13 ibid

Fig. 17 Esboço do programa 
do apartamento José Soares, 
feito por Arménio Losa.



Cronologia – Do Cliente
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3.2. DOS ARQUITETOS ARMÉNIO LOSA E CASSIANO BARBOSA

Da obra dos arquitetos importa compreender o papel que desempenha-
ram no âmbito da arquitetura moderna portuguesa, ou melhor, o papel 
atribuído pela historiografia e pela crítica. Com este objetivo apresenta-
-se neste subcapítulo a sua biografia e da sua sociedade, mas também um 
enquadramento histórico da arquitetura portuguesa numa época marcada 
pelo confronto de distintas gerações de arquitetos, entre a grande abertura 
internacional e a construção de uma forte identidade nacional. É também 
importante reconhecer, nesse contexto, o esforço para a defesa de uma pro-
fissão feita, pelos arquitetos Losa e Barbosa, desde organizações como a 
ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos) ou através de Congressos 
e conferências realizadas em distintos âmbitos.

Losa e Barbosa traçaram um percurso interventivo no âmbito social, 
cultural e urbanístico, assumindo uma clara posição de vanguarda quanto à 
introdução da arquitetura moderna na prática profissional.

Fig. 18 Desenho de 
Pitu Keil do Amaral, 
representando o Arménio 
Losa e Cassiano Barbosa
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3.2.1. “O Nosso escritório”. Uma síntese biográfica

Nos anos 40 e 50 “O nosso escritório”1, nome pelo qual era conhecido 
o atelier dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, afirmava-se na 
cidade do Porto – e região Norte – pelas suas capacidades profissionais e 
pela sua obra, reconhecidos tanto pela classe profissional como pelo público 
em geral. O arquiteto Raul Hestnes Ferreira que estagiou no escritório em 
meados dos anos 50 recorda a “grande freguesia”2 da dupla de arquitetos.

 Através da sua obra construída, mas também por meio de ações de 
divulgação e conferências, Losa e Barbosa procuraram mobilizar os colegas e 
agregar a classe profissional no sentido da “modernização” da arquitetura e 
industrialização de processos e sistemas construtivos, refletindo, em simul-
tâneo, sob o papel social do arquiteto. Pedro Ramalho3, que colaborou com 
Arménio Losa, ainda acrescenta mais nesta vontade de modernização, refe-
rindo como Losa e Barbosa “ensinaram” aos artesãos o moderno, como 
controlavam todos os processos construtivos através do desenho e do 
pormenor, resultando na materialização da transversalidade da construção 
e manifestando assim o moderno. Como veremos posteriormente, o pro-
jeto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos é particularmente elucidativo desta 
obsessão para controlar através do desenho o projeto e a sua construção.

Arménio Losa (Braga, 1908-1988) e Cassiano Barbosa (Porto, 1911-
1998) estudaram arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) no 
final dos anos 20 e início dos 30. Conheceram-se na Escola e associaram-se 
em 19434, mantendo escritório em regime de coautoria até 1963.

1 RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

2 FERREIRA, Raul Hestnes; em entrevista realizada em Lisboa no dia 1 de Junho de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

3 RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

4 NEVES, António; em entrevista realizada no Porto no dia 22 de Junho de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

Fig. 19 Carimbo do 
escriório Arménio Losa 
e Cassiano Barbosa, 
arquitetos.
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Arménio Taveira Losa

Em 1925, com o quinto ano do liceu incompleto ingressou no curso pre-
paratório de pintura da Escola de Belas Artes do Porto (EBAP), tendo um 
ano depois optado por estudar arquitetura, que concluiu em 1933. Realizou 
o CODA (prova de Concurso de Obtenção do Diploma de Arquiteto) a 21 
de Julho de 1935, com o projeto da esplanada da cervejaria CUFP, obtendo 
o grau de arquiteto apenas em 1941. Foi colega de curso, entre outros, de 
Januário Godinho (1910-1990), Viana de Lima (1913-1991), Fortunato 
Cabral (1903-1978), Cunha Leão (1909-1990), Morais Soares (1908-1975) 
e também do seu sócio, Cassiano Barbosa.

Enquanto estudante, em 1929, Losa fez parte do grupo “Mais Além”, 
criado na EBAP constituído por um grupo de jovens artistas e arquitetos5 
que se declaravam “marginais face ao ensino académico e à estética natu-
ralista”6, lançando um Manifesto onde se defendia “a responsabilidade da 
arte na transformação da sociedade através do seu poder de interpelar e 
emocionar cada indivíduo tendo, por isso, a obrigação de ir “além” da pura 
mestria técnica.”7

5 Entre outros, por Adalberto Sampaio, Artur Justino Alves, Augusto Gomes, Cruz Lima, Dominguez Alvarez, Fernando 
Leão, Fortunato Cabral, Guilherme Camarinha, Januário Godinho, Laura Costa, Luís dos Reis Teixeira, Mário Cândido 
Morais Soares, Mendes da Silva, Ventura Porfírio e Sara Alvim.

6 Citado no Preâmbulo do Projeto Regulamento Prémio Januário Godinho, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famali-
cão. Diário da República n.º 161/2016, Série II de 2016-08-23

7 ibid

Fig. 20 Arménio Losa, 
no escritório da Rua de 
Magalhães Lemos, 1960.

Fig. 21 CODA, de 
Arménio Losa. Projeto da 
esplanada da cervejaria 
CUFP, 1935.
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No decorrer do curso na EBAP, Losa trabalhou durante nove meses com 
o arquiteto Marques da Silva (Porto, 1869-1947) que “será o único mes-
tre a deixar-lhe recordações fortes sem, no entanto, ter com ele afinida-
des de pensamento.”8 Iniciou a sua prática profissional nos primeiros anos 
do curso, como colaborador do construtor civil diplomado José Coelho de 
Freitas, e entre os anos 1933/35 associado também ao arquiteto Aucíndio 
dos Santos. Segundo a historiadora de arte Alexandra Trevisan, na colabo-
ração de Losa com Aucíndio dos Santos as ideias e desenhos de Losa são 
dominantes, revelando um sentido de modernidade e despojamento que 
não está presente em projetos posteriores de Aucíndio dos Santos. A colabo-
ração entre os três (Coelho, Santos e Losa) permitiu a angariação e execução 
de um grande número de obras e constituiu para Losa um intenso período 
de experimentação. Em 1936 Losa colaborou com os arquitetos Rogério de 
Azevedo e Januário Godinho, iniciando posteriormente um período profis-
sional a solo.

Durante os anos em que decorreu a segunda grande guerra (1939-45) 
Losa integrou o Gabinete de Urbanização na Câmara Municipal do Porto 
(CMP). Neste município desenvolveu um intenso trabalho marcado pela 
pressão política para produzir resultados em pouco tempo, fazendo parte 
da equipa municipal que elaborou o Plano Geral do Porto e o desenho de 
novas áreas de urbanização e de novas artérias na cidade. Esta experiên-
cia introduziu Losa nas questões urbanísticas que marcaram o seu percurso 
profissional em relação estreita com a arquitetura. A experiência e a respon-
sabilidade que foi adquirindo ao serviço do município justificaram em 1941 
a criação do cargo de “arquiteto-urbanista”, atribuído unicamente a Losa, 
e extinto após a sua saída. Formou parte também do Conselho de Estética 
e Urbanização e da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia9 e colabo-
rou com o arquiteto Marques da Silva e com o engenheiro Nogueira Soares, 
Diretor dos Serviços de Obras e Urbanização, na elaboração do Regulamento 
de Estética do Conselho de Estética, entretanto constituído por si próprio, 
Correia da Silva e Bonfim Barreiros.10

Losa relata assim os anos de trabalho no município do Porto:

(…) como começava a haver o medo da guerra que se aproximava (…) 
convidaram-me (…) e fui para a Câmara como urbanista; naquela altura 
foi uma autopromoção, eu não tinha (…) diploma, andava com umas 
manias que havia de fazer qualquer coisa nessa matéria e convidaram-
-me do Gabinete de Urbanização da Câmara. E daí até ao fim da guerra 
praticamente não fiz mais nada; estive ocupado com aquela coisa e (…) 

8 CARVALHO, Henrique; Arménio Losa. 1908-1988. In Desenho de Arquitectura. Catálogo da exposição do património da 
ESBAP e da FAUP, Porto: Universidade do Porto, 1987 pp.64-67. p.66

9 TREVISAN, Alexandra; Influências Internacionais na Arquitectura Moderna no Porto (1926-1956). Tese de Doutora-
mento, Departamento de Teoria de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos Universidad de Valladolid, 2013.

10 CARVALHO, Henrique; op. cit.
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fez-se muita coisa e não se fez nada. (…) Uma coisa que não 
se fez foi o Plano, porque a Câmara não deixava: a Câmara 
tinha de fazer um Plano por decreto, mas não estava nada 
empenhada (…) porque o Plano era uma disciplina imposta 
(…) e a Câmara não queria essa disciplina, ou não estava 
empenhada nela e queria decidir quando e como entendesse 
os destinos da cidade. O gabinete servia para tudo: tinha 
arquitectos, tinha engenheiros, também tinha desenhado-
res; servia para tudo menos para o Plano da Cidade que não 
chegou a fazer. Ao fim de quatro/cinco anos, eu não aguentei 
mais, agarrei em meia folha de papel selado, pedi a demissão 
e fui-me embora. E fui embora porque me tinham convi-
dado para vir para aqui para Escola como professor; e estive 
aqui durante seis meses (…) depois era preciso uma licença 
especial (…) não pude continuar como professor e nem me 
pagaram os seis meses que cá estive.11

No ano letivo de 1945-46 foi introduzida, no curso 
de arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) 
a disciplina de Urbanística, até aí inexistente. Para a 
lecionar, Carlos Ramos, diretor desde 1940, convidou o 
professor de Madrid D. José da Fonseca y Llamedo para 
titular, e propôs a contratação de Arménio Losa como 
assistente, convite justificado pela experiência por este 
adquirida na Câmara Municipal do Porto.

Carlos Ramos tinha implementado na EBAP um corpo pedagógico ino-
vador e marcadamente moderno, quer nos processos de ensino, quer nos 
conteúdos lecionados; tendo como efeito um distanciamento da Escola do 
Porto em relação à de Lisboa.

Se o axial objectivo de Ramos é construir uma escola de pessoas, a sua maior 
herança encontra-se no sentido de escola que transmite aos seus discípulos, 
tanto mais se atender-mos que o papel de um professor é aferido sobretudo 
pelos alunos que tem e pelo percurso seguido por cada um deles.12

A figura e função pedagógica exemplar de Carlos Ramos foi certamente 
determinante para a formação de um grupo de profissionais e estudantes 
mobilizados em prol da arquitetura moderna, da consciência associativa da 

11 LOSA, Arménio; Conferência na Escola de Belas Artes do Porto a 30 de Maio de 1979. Transcrição policopiada con-
sultada no Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
(CDUA-FAUP). p.3

12 COUTINHO, Bárbara; Carlos Ramos, Comunicador e Professor – Contributo para a afirmação e Divulgação do Moderno. 
In TOSTÕES, Ana (Coord.); Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004. pp. 49-56; p.56

Fig. 22 Imagem da 
Exposição de 2015 – 
Reconstituição biográfica 
dos arquitetos repre-
sentados na Exposição 
de 1953: Marques da 
Silva: Exposição conjunta 
das principais obras 
do mestre e de alguns 
discípulos. 
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classe profissional para a excelência da prática e da resolução de problemas 
sociais. 13

Losa lecionou durante 6 meses, mas foi vetado por impedimento ditado 
pelo regime, sendo o Subsecretário da Educação Nacional do parecer que o 
arquiteto “não oferece garantias nenhumas de estar integrado na ordem social 
estabelecida pela Constituição, pois até é tido como simpatizante pela ideolo-
gia comunista.”14 Segundo Pedro Ramalho15, Losa ficou profundamente sen-
tido com esta rejeição, afirmando entre os que lhe eram próximos que teria 
sentido uma grande realização no ensino da arquitetura e do urbanismo.

Durante o pouco tempo que lecionou, Losa promoveu nos seus alunos e 
colegas, a consciência teórica e histórica aplicada à prática projetual. Partilhou 
a sua biblioteca com professores e alunos, referindo títulos como “Architecture 
de André Lurçart com a genealogia do Movimento Moderno e a definição 
dos seus princípios éticos, formais e conceptuais; os primeiros ensaios de Le 
Corbusier (…) publicações sobre habitação e urbanismo.”16

Em 1935 Losa casou com a escritora Ilse Lieblich, alemã exilada no 
Porto. Ambos os dois participaram ativamente na vida cultural, artística e 
política da cidade, mantendo sempre um espírito independente de grupos 
partidários.17 Até finais dos anos 50, a militância política e social do casal 
foi discreta, tendo a partir desta altura assumido maior relevo, tendo sido 
acompanhada pelo aumento substancial de peças processuais de vigilância 
política.18

Para além da sua discreta militância política, Arménio Losa envolveu-
se com a atividade do Sindicato Nacional dos Arquitetos, Sede Regional de 
Norte; atento aos direitos e deveres da profissão, respeitador da diferente 
ideologia das camadas mais jovens, sob influência da rutura dos CIAM. Losa 
mantém ao longo dos anos uma relação de amizade, cúmplice na defesa da 
classe profissional e da modernidade, com o arquiteto Keil do Amaral.

13 FERNANDEZ, Sérgio; Percurso da Arquitectura Portuguesa 1930/1974. Porto: Faculdade de Arquitectura Universidade 
do Porto (FAUP), 1989.

14 Informação datada de 18 de Junho de 1946 in MARQUES, Ana Isabel; As traduções de Ilse Losa no período do estado 
Novo: mediação cultural e projeção identitária. Tese de Doutoramento em Lingua e Literatura Moderna. Coimbra: Facul-
dade de Letras da Universidade de Coimbra, 2009.

15 RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

16 COUTINHO, Bárbara; op. cit. p.56

17 ALVES, Luis Ferreira; MARQUES, Ana Isabel et altri; Sob céus estranhos, uma artista chamada Ilse. Esposende: 
Câmara Municipal de Esposende, 2013

18 MARQUES, Ana Isabel; op. cit.

Fig. 23 Arménio Losa na 
inauguração da cadeira 
de Urbanística na ESBAP, 
1945.
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Cassiano Barbosa de Abreu Lima Lopes Rodrigues

Ingressou no curso de arquitetura da EBAP em 1928, dois anos depois de 
Losa, fez amizade com dezenas de alunos dos cursos de Escultura e Pintura, 
como Augusto Gomes19 (1910-1976) e Sara Alvim Pena com quem o arqui-
teto se casou, e com os quais formou em 1929 o grupo Mais Além. Conta-nos 
Losa que na EBAP:

Os professores eram bem poucos (…) Para a Arquitectura era só um que 
aparecia (…) na sala da Arquitectura, única sala onde os alunos de todos 
os anos eram encurralados (…) desde que entravam, no primeiro ano, até 
que saiam com o “canudo”. Durante todo esse tempo seis ou sete anos que 
durava o curso, eram obrigados a conviver uns com os outros, os novatos 
a ver o que faziam os mais velhos, aprendendo com eles… praticando… e 
muitas vezes ajudando a fazer o “projecto” daquele período.20

Losa e Barbosa partilharam tempos e trabalhos de escola, sendo alunos 
de Marques da Silva “e de mais ninguém.”21

No período 1930-39, ainda estudante, Cassiano trabalhou com o arqui-
teto Januário Godinho e colaborou com a Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN) intervindo no restauro da Igreja de 
Cedofeita, passando em 1939 à prática liberal.

Em parceria terminaram o projeto já iniciado por Cassiano da Fábrica de 
Sedas no Porto, com o qual fez o CODA em 1944, iniciando assim uma par-
ceria que perdurou até 1963.

Arménio Losa descreve a parceria com Cassiano Barbosa:

(…) estava na Câmara, já estava para me vir embora, e já tinha feito (…) 
um acordo com o Cassiano Barbosa para formarmos um escritório (…) 
em 45, tinha terminado a Guerra, eu tinha-me despedido da Câmara 
e tinha-me deixado de fazer urbanismo, desiludido com as pessoas que 
mandavam no sector, e dediquei-me inteiramente à arquitectura. Nessa 
altura estava já com o escritório perfeitamente montado com o Cassiano 
Barbosa, ali perto da avenida dos Aliados, e com muitos bons colabora-
dores que lá passaram (…) como desenhadores (…) iam aprendendo um 
bocadito, porque, nessa altura, a Escola era muito escassa em matéria de 
professores.22

19 Autor do Mural que existe no Rés-do-chão do Edifício Vouga/Sores&Irmãos.

20 LOSA, Arménio, S/T In CARDOSO, António; José Marques da Silva, arquitecto 1869-1947. Porto: Secção Regional do 
Norte da Associação dos Arquitectos Portugueses, 1986.

21 LOSA, Arménio; op. cit (1979) 

22 ibid

Fig. 24 Cassiano 
Barbosa.

Fig. 25 CODA de 
Cassiano Barbosa Projeto 
da Fábrica de Sedas no 
Porto, 1944 
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Não há certezas quanto ao papel de cada um dos arquitetos nos projetos 
que desenvolveram em parceria. Aníbal Soares23, filho mais velho de José 
Soares, sócio-gerente das firmas Soares & Irmãos e Sociedade Industrial 
do Vouga que encomendou o projeto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos, 
afirma que eles se apresentaram ao seu pai, informando que Arménio Losa 
era o arquiteto responsável pelo edifício, e Cassiano Barbosa teria a cargo a 
decoração de interiores. Pedro Ramalho24 tem uma visão semelhante, afir-
mando que Losa era autor do “tosco” e Barbosa projetava os interiores. Raul 
Hestnes Ferreira25, que estagiou no seu escritório em 1954, recorda que 
Losa era o arquiteto de escritório, com grandes conhecimentos de constru-
ção, enquanto Barbosa se dedicava ao acompanhamento das obras.

Com o Cassiano fizemos então umas coisas engraçadas. Estivemos jun-
tos durante 20 anos numa colaboração perfeita, clara e sem atritos (…) 
toda esta obra, todo este período é um período em que eu trabalhei com o 
Cassiano. Com algumas excepções apenas em que eu participei em traba-
lhos como consultor ou em equipas criadas expressamente para qualquer 
coisa (…) todos os trabalhos são feitos em plena participação, ela por ela: 
algumas vezes o Cassiano levava a obra até ao fim, outras vezes levava 
eu, mas sempre criticando-nos um ao outro, aconselhando-nos, cortando 
e completando-nos.26

Com a parceria entre Losa e Barbosa iniciou-se um profícuo período de 
atividade. As obras desenvolvidas entre 1945 e 1955 foram determinantes 
na definição do rumo que tomou a arquitetura moderna portuguesa. Entre 
as suas obras destacam-se alguns edifícios de habitação, comércio e serviços 
localizados na cidade do Porto:

• rua da Boavista n.ºs 571/573, 1945-1950;
• rua da Constituição n.ºs 27/63, 1950;
• rua de Olivença n.º 54, 1951;
• rua de Santos Pousada n.º 1330, 1952;
• rua de Santos Pousada n.º 1318, 1952;
• rua de Bonjóia n.º268, 1958-1962;
• rua de Diu n.º 184, 1958-1960;
• rua do Campo Alegre n.º 606, 1959-1963
• rua de Faria Guimarães n.ºs 109/115, 1961-1965;
• avenida de Fernão de Magalhães n.ºs 390/394, 1957
• rua da Alegria n.ºs 402/414, 1958-1962;
• rua dos Bragas n.ºs 1953/1961, 1947-1949;
• rua de Ceuta n.ºs 141/141 A/praça D. Filipa de Lencastre, 1950-1953.

23 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

24 RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

25 FERREIRA, Raul Hestnes; em entrevista realizada em Lisboa no dia 1 de Junho de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

26 LOSA, Arménio; op. cit. (1979)

Fig. 26 Grupo Mais Além.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 3. DA CONSTRUÇÃO 119

Mas também algumas moradias: a Casa Cassiano Barbosa (rua de Belém 
n.º 408, 1948), a Casa José Carrapatoso (rua de Tristão Vaz da Cunha 
134/136, 1948) e a Casa Fernão Vaz Godinho (rua de Fernão Vaz Dourado 
n.º 11, 1951-1953), e ainda quatro Casas na avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra 301/309 (1952), duas Casas Geminadas na avenida do Dr. 
Antunes Guimarães 628/648 (1959-1963) e  quatro Casas Geminadas  na 
rua do Dr. Luís Pinto da Fonseca 7/37 (1960).

Em 1947, Cassiano Barbosa e Arménio Losa integraram a ODAM 
(Organização dos Arquitectos Modernos)27 e posteriormente, o CIAM-
Porto28. Nos anos 50 a obra do escritório fez parte de várias exposições: em 
Lisboa, nas Exposições Gerais de Artes Plásticas (EGAP) de 1948 e 1956, 
na exposição do grupo ODAM no Porto em 1951, em que Losa apresentou 
no Ateneu a conferência “Da Profissão do Arquitecto”, no III Congresso da 
UIA em Lisboa de 1953; no mesmo ano participam na exposição Marques da 
Silva: Exposição conjunta das principais obras do mestre e de alguns discípulos.; 
e por último em 1958 na Travelling Exhibition of Contemporary Portuguese 
Architecture da Smithsonian Institution, EUA, organizada por Celestino de 
Castro.

No escritório da dupla Losa-Barbosa estagiaram os arquitetos Adalberto 
Dias, Alcino Soutinho, António Serafim Machado, António Cândido Abreu 
e Lima (irmão de Cassiano Barbosa), Rogério Barroca, Rogério Ramos, 
Renato Sampaio, Raúl Hestnes Ferreira, Augusto Amaral, Vasco Cunha e 
Vasco Mendes.29

27 Na ODAM promoveram diversas iniciativas na defesa dos principais valores da arquitetura do Moderno, como os 
boicotes às conferências de Antão de Almeida Garrett e Raul Lino na EBAP e os abaixo-assinados entregues à Assembleia 
Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, participando na organização da “primeira visita dos arquitetos 
de Lisboa ao Porto” realizada em Agosto de 1947.

28 Afirma Alexandra TREVISAN in op. cit (2013) que na primeira reunião Cassiano Barbosa entrou em ruptura abando-
nando o grupo

29 RAMOS, Rui; MARQUES, Joana; Reconstituição biográfica dos arquitectos representados na exposição de 1953: Mar-
ques da Silva – Exposição conjunta das principais obras do mestre e de alguns dos seus discípulos. Porto: FIMS, Funda-
ção Instituto Marques da Silva, 2015.

Fig. 27 Maquetes 
da Casa da Corujeira 
e do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos na 
Exposição do Grupo 
ODAM, Porto 1951.
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Fig. 28 Mapa de Arquitetura, Obras Arménio Losa / Cassiano Barbosa editado no âmbito das comemorações do centenário de Arménio Losa em 2008. 
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Fig. 29 Mapa de Arquitetura, Obras Arménio Losa / Cassiano Barbosa editado no âmbito das comemorações do centenário de Arménio Losa em 2008. 
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3.2.2. Enquadramento Histórico da obra de Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa. A segunda geração do moderno português

No livro A Arte em Portugal no século XX José-Augusto França30 propõe 
uma matriz historiográfica de leitura da arquitetura moderna portuguesa 
que foi posteriormente assumida por diversos autores. Escrita na sequência 
do seu livro A Arte em Portugal no século XIX (1966), ambas foram elaboradas 
com recurso a uma metodologia própria em que a história da arte se junta à 
sociologia e à crítica da arte, realçando-se deste modo as interpenetrações 
recíprocas entre vida e arte.

Segundo França31 em Portugal, nas primeiras décadas do século XX, o 
gosto oitocentista fin de siécle mantém-se, não se deixando substituir pelas 
novas correntes art déco dominantes em Paris, cidade tradicionalmente com 
ascendente cultural e artístico sobre a arte e o gosto em Portugal. O redu-
zido número de arquitetos que existiam nessas décadas obtinham uma for-
mação antiquada, estilista, com poucos conhecimentos técnicos e teóricos, 
com fraco prestígio social em comparação com a classe mais reconhecida 
dos engenheiros. Nove em cada dez edifícios eram projetados por amadores. 
Os valores dominantes na sociedade eram tradicionalistas e rústicos. Neste 
contexto a viragem do século não produz mudanças de maior, podendo con-
siderar-se que, cultural e arquitetonicamente, o século XIX entra pelo século 
XX a dentro, permanecendo até meados dos anos 20.

A identificação de gerações de arquitetos modernos contribui para a 
estruturação desta primeira leitura proposta por França:

(…) não restam dúvidas sobre a distinção semântica que entre elas se 
possa estabelecer, em apoio de uma cronologia de base (…) a classificação 
(…) é sobretudo operacional e visa apenas ajudar a descobrir a sucessão 
dos sentidos dessa mesma história ou melhor, uma sucessionabilidade – 
isto é, o carácter sucessório que lhe cabe, paralelo ao carácter cronológico.

O carácter sucessório entre gerações significa que o que sucede substitui 
o anterior (no protagonismo da história), partindo da situação que foi pro-
posta pelo mesmo. Ou seja, a geração sucessora é fruto da antecedente. Sem 
o pioneirismo e a acomodação da primeira geração de arquitetos modernos 
não existiria a autonomia e o racionalismo social da segunda. Sem o racio-
nalismo da segunda geração na qual se enquadram Arménio Losa, Cassiano 
Barbosa, não teria surgido em força a afirmação do humanismo e regiona-
lismo da terceira.

A primeira geração de arquitetos modernos, “os pioneiros ou a gera-
ção de compromisso que não de manifesto”32 entra em cena por volta de 

30 FRANÇA, José Augusto; A Arte em Portugal no século XX: 1911-1961. 3ª ed. Lisboa: J.-A. França e Bertrand Editora, 
1991. (1ª ed. 1974)

31 FRANÇA, José Augusto. Arquitectura do Estado Novo 1930-1948. (tradução de 1930-1940 – Le fascisme pur et dur in 
L’Architecture d’Aujord’ hui”, nº 185; Maio/Junho de 1976) in Arquitectura, ano III, 4a série, nº 142, Lisboa, Julho de 1981.

32 MENDES, Manuel; Nós. Uma modernidade de fronteira – nós para uma passagem inconclusa. In COSTA, Xavier e 
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1925. Nesta geração o “modernismo” é adotado como um novo estilo, refle-
tido sobretudo nas fachadas e nos sistemas construtivos, com a alvorada do 
betão armado. O primeiro tempo da arquitetura moderna em Portugal foi 
deste modo caracterizado pela criação e exploração de uma nova linguagem 
arquitetónica gerada pela utilização de novas tecnologias de construção, 
pelos novos programas cosmopolitas, assim como por uma por influência 
formal dos movimentos internacionais.

Esta geração envolve arquitetos nascidos na década de 1890 e que ini-
ciam a prática profissional nos anos 20, adquirindo relevância no final da 
década e início dos anos 30: Cristino da Silva (1896-1969), Carlos Ramos 
(1897-1969), Pardal Monteiro (1897-1957), Cotinelli Telmo (1897-1948) e 
Jorge Segurado (1898-1990). São diretamente influenciados pelo ambiente 
cultural centro-europeu em visitas de estudo ou, num dos casos, por estu-
dos realizados em Paris. José Augusto França refere que a história arquite-
tónica desta época se confunde com a história da cidade de Lisboa, sendo 
desta cidade os “cinco grandes” que mais se destacam.33

Foram os novos programas funcionais que vieram justificar a introdu-
ção da arquitetura “modernista” em Portugal. Em 1925 Cristino da Silva 
regressou de Paris após terminar os estudos e projetou o Cinema Capitólio 
(1925-31), considerada a obra pioneira da arquitetura moderna portuguesa. 
Carlos Ramos destacou-se com o vasto complexo do Instituto de Oncologia 
(1927) do qual foi construído apenas o Pavilhão do Rádio (1929-33); Pardal 
Monteiro projetou o Instituto Superior Técnico em 1927-35, obra na qual 
iniciou uma relação de colaboração com o futuro ministro das obras públi-
cas Duarte Pacheco. Tanto Ramos como Pardal Monteiro realizaram viagens 
de estudo ao estrangeiro para visitarem obras realizadas para albergar os 
novos programas que lhes são solicitados (escolas de engenharia, centros 
hospitalares de luta contra o cancro) 34

No Porto, Manuel Mendes35 menciona Rogério de Azevedo (1898-1983) 
autor em 1932 da Garagem do Comércio do Porto (primeira obra “moderna” 
nesta cidade, autorizada pelo município com o argumento de que seria uma 
construção provisória e pelo programa de estacionamento de automó-
veis), Manuel Marques (1890-1956) e Amoroso Lopes (1899-1953) com a 
Farmácia Vitália (1932), António Varela (1902-1963) que ficou conhecido 
sobretudo pela colaboração com Jorge Segurado, Artur Almeida Júnior 
autor da Sinagoga do Porto (1929-38), Fortunato Cabral (1903-1978) que 
formou com Cunha Leão e Morais Soares (da segunda geração) os ARS 
arquitectos, autores da Capela de Nossa Senhora de Fátima no Porto (1935) 
e do Mercado Municipal de Matosinhos (1936-39) e José Ferreira Peneda 

LANDROVE, Susana (dir.); Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico, 1925-1965. Barcelona: 
Fundació Mies van der Rohe e Docomomo Ibérico, 1997. pp. 14-25

33 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1981)

34 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1991) p.122

35 MENDES, Manuel; op.cit. (1997) 
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(1893-1940). Sem esquecer Oliveira Ferreira (1884-1957) autor do “funcio-
nal e inteligente” Edifício Heliântia (1930).

Como constatamos em 1930 existia já uma série de obras “modernas” 
tanto em Lisboa como no Porto. Coincidindo com os anos de implantação 
e afirmação política do Estado Novo, a nova imagem de modernidade da 
arquitetura foi oportunamente adotada enquanto veículo de uma ideia de 
inovação, modernidade, atualidade, coerência, marcando a diferença em 
relação às décadas da viragem do século.

O Estado Novo iniciou, na década dos 30, o lançamento de um programa 
nacional de construção de liceus, cujos projetos foram apresentados a con-
curso público. Saíram vitoriosos jovens arquitetos associados em equipa que 
propunham edifícios “modernistas” (em Lisboa, Coimbra, Beja e Lamego). 
A arquitetura modernista é chamada às exposições de belas-artes no Salão 
dos Independentes. Tudo parecia correr a favor de uma nova arquitetura em 
Portugal.36

A primeira geração de arquitetos modernos foi formada na matriz da 
arquitetura clássica, apenas assistindo à entrada das novas técnicas cons-
trutivas (betão armado, redes de infraestruturas, etc.), já em pleno exercício 
da prática profissional. Pelo contrário, a classe dos engenheiros obtém nes-
ses anos uma formação que inclui os novos sistemas de construção. Como 
refere Sérgio Fernández,37 a maior parte dos arquitetos adotam o “moder-
nismo” através da imagem, como um novo “estilo” que mostravam aos clien-
tes para escolher.

O betão armado entra progressivamente na construção, a par com os 
materiais tradicionais. As composições fazem-se estáticas segundo mode-
los herdados.38 A arquitetura nasce a partir de modelos observados, acomo-
dando-se às circunstâncias que a motiva, ainda muito enraizada na tradi-
ção. É moderno mas não é abstrato, a função não reina, o processo é de um 
mimetismo visual e construtivo.

Em 1927 surge a revista Arquitectura que vem divulgar as novas propos-
tas da arquitetura moderna, em contraponto à tradicionalista Arquitectura 
Portuguesa. Publicam-se obras com uma nova estética sem muita reflexão, 
no entanto, sobre as razões que as fundamentam. É preciso iniciativa para 
obter informação sobre o panorama internacional; alguns dos mais jovens 
procuram acompanhar o movimento internacional. Le Corbusier, Mallet-
Stevens e Gropius são “presenças míticas no seu horizonte idealista”. A 
“civilização mecânica” e o “Espírito Novo” que sopra na Europa central tra-
zem motivação para uma mudança do paradigma arquitectónico ainda rei-
nante no país. No entanto, é difícil de justificar dado o contexto sociocultu-
ral do país ainda muito agarrado aos padrões do século passado39.

36 FRANÇA, José-Augusto; op. cit. (1991)

37 FERNANDEZ, Sérgio; op.cit.

38 MENDES, Manuel; op. cit. (1997)

39 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1981)
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A principal bandeira dos jovens arquitetos é a recusa da “falsa arqui-
tetura decorativa” ensinada na escola; afirma Cristino da Silva os arquite-
tos descobrem então que “a arquitetura era feita sem dúvida do interior 
para o exterior e não a partir do exterior”, postulado que encontram jus-
tificação nos novos tempos que muito lentamente vão chegando à capital 
portuguesa.40

A génese da arquitetura moderna está naturalmente relacionada com a 
utilização de novos materiais e novas técnicas de construção, com destaque 
para o betão armado. A industrialização de meados do século XIX trouxe o 
ferro para o mundo da construção, inicialmente utilizado apenas em estru-
turas utilitárias, passando depois a edifícios correntes, tirando-se partido 
da sua maior economia e facilidade de suporte, escondendo-se depois por 
detrás de outros materiais e/ou de profusa ornamentação. As potencialida-
des da nova técnica construtiva não tinham sido ainda acompanhadas pela 
transformação do gosto. Tal como com o ferro, em finais do século XIX em 
Portugal, o betão armado começou a ser utilizado em estruturas utilitárias, 
procurando-se disfarçá-lo imitando os materiais e as formas tradicionais.41

Pela sua boa resistência ao fogo, capacidades estruturais, enorme plas-
ticidade, e maior economia de construção, o betão armado rapidamente se 
impôs como a técnica construtiva do futuro, iniciando-se em 1918 o lança-
mento de novos regulamentos de construção que visavam promover a atua-
lização do setor aos vários níveis. Deste ano data o primeiro Regulamento 
para o Emprego do Betom armado, logo seguido de diversos documentos 
de divulgação de métodos de cálculo. Em 1927 é fixado o Regulamento de 
Teatros e Outras Casas de Espectáculos exigindo-se a utilização de materiais 
incombustíveis, contando-se, naturalmente, com a utilização do betão 
armado em substituição da madeira. Nos anos 20 o betão-armado é utili-
zado nas obras de arquitetura de referência, quer explicitamente, como é o 
caso dos Armazéns Nascimento (obra pioneira de 1914) no Porto do arqui-
teto Marques da Silva, ou de modo dissimulado, como no Cinema Tivoli 
(1924) em Lisboa com projeto de Raul Lino. No final da década e nos anos 
30 a utilização do betão armado generaliza-se na construção corrente, e 
com ele, engenheiros e arquitetos vêm reconhecido um renovado papel de 
direção no âmbito da construção, “foi desta colaboração que se operou a 
mudança da antiga maneira de fazer, isto é, do tosco de madeira e da pedra 
e cal, pela edificação em cimento armado.”42

O primeiro “modernismo” português está deste modo identificado 
com a utilização correta e assumida do betão armado. A nova arquitetura 
nasce associada ao novo sistema construtivo do betão armado, utilizando 

40 ibid

41 FERNANDES, José Manuel; Arquitectura Modernista em Portugal: 1890-1940. Lisboa: José Manuel Fernandes e Gra-
diva; 1993.

42 Citação da obra Os Construtores Civis Tomarenses e o Desenvolvimento da Construção Urbana em Lisboa, de Filius 
Populi, Tomar, Ed. 1946, citado por FERNANDES, José Manuel; op. cit. (1993) p. 29.
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as suas potencialidades tanto estruturais como plásticas, usadas de forma 
criativa e livremente. De acordo com a arquiteta Ana Tostões:

O novo sistema construtivo baseado no betão armado começava gra-
dualmente a ser assumido pelos arquitectos que o passavam a reconhecer 
como feito cultural significativo. Isto é, assiste-se ao progressivo desen-
volvimento da ideia de tecnologia como padrão cultural, atribuindo-se à 
racionalidade da construção o papel eminente de “gramática” da lingua-
gem que se procura. Assim se constituindo como elemento “moderador” 
da forma e nessa medida dotado de uma autonomia estética própria.43

Como referimos anteriormente, são sobretudo os novos programas que 
afirmaram a necessidade de adoção da linguagem moderna, “programas 
urbanos, modernos, inéditos, materializando um progresso cosmopolita 
que a cidade desejava e só a custo ia adquirindo”44, juntamente com a explo-
ração das novas tecnologias e sistemas construtivos. É o caso daquela que é 
considerada a primeira obra modernista em Portugal, o Cinema Capitólio, 
inovador tanto no programa – Cinema-Esplanada e Teatro – como na sua 
forma de materialização, explorando sem limites o “potencial espacial da 
nova tecnologia.” 45 Tostões expõe ainda que foi o próprio Cristino da Silva 
a reconhecer, mais tarde, que a arquitetura moderna “apareceu apenas por 
isto: por causa dos materiais (…) ao aparecer o betão armado surgiu a pos-
sibilidade de se lançarem grandes vãos, sem ir para o arco” e foi por isso que 
“as primeiras manifestações da arquitetura de betão armado foram exata-
mente as estruturas.”46

As duas primeiras obras modernistas do Porto, anteriormente referi-
das – a Garagem do Comércio do Porto e a Clínica Heliântia – como tam-
bém o Armazém Frigorífico de Massarelos (1932-38) de Januário Godinho 
(1910-1990) em coautoria com o seu irmão engenheiro civil, são paradig-
máticas desta íntima ligação entre programa, sistema construtivo em betão 
armado e nova linguagem arquitetónica. O espaço da Garagem de Rogério 
de Azevedo é organizado em torno a dois grandes pilares. Nos amplos espa-
ços de estacionamento as vigas das lajes surgem à vista, revelando uma 
malha de geometria complexa decorrente da opção de usar a diagonal do 
lote e a rampa helicoidal no outro extremo, como matriz da composição 
arquitetónica. Na Clínica Heliântia, o arquiteto Oliveira Ferreira reinter-
preta o tema das ordens clássicas (pódio, colunas e entablamento) transpor-
tando-o para o universo do betão armado e trabalhando de modo expressivo 
as características deste sistema. O carácter mais fechado da zona dos quar-
tos responde à função destes espaços (orientados a poente e a sul), ficando a 

43 TOSTÕES, Ana (cord.); op.cit. (2004) p.106.

44 ibid. p.108

45 ibid. p.109

46 ibid p.110, citando a Entrevista publicada na revista Arquitectura n.º 119, Jan-Fev. de 1971
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planta e fachada livres reservadas para as grandes varandas que constituíam 
os espaços principais de uma clínica destinada ao tratamento por heliote-
rapia. No Armazém Frigorífico de Massarelos, os irmãos Godinho jogam 
com as potencialidades do betão armado na grande amplitude do espaço da 
lota, cujo alçado se desenha com grandes aberturas para a marginal de rio, 
nas expressivas palas que marcam e protegem as duas entradas, em amplos 
interiores pontuados por esbeltos pilares.

Este período passou sem se observar no país a entrada da questão ideo-
lógica, que veiculava a transformação radical e que teve em Le Corbusier o 
seu principal visionário. Os temas urbanos ficaram assim à margem neste 
primeiro tempo, sem se verificar nenhuma reflexão sobre os temas da habi-
tação, da circulação e movimento, da civilização maquinista, da consequente 
estandardização, como também da arquitetura enquanto lugar de “conden-
sação” das estruturas sociais.47

Esta neutralidade social e política da arquitetura possibilitou a apropria-
ção da nova linguagem modernista pelo regime fascista, que a usou como 
imagem simbólica da sua própria atualidade.48

Porém, em meados da década dos 30 dá-se uma inflexão do apoio oficial 
à nova arquitetura. As obras “experimentais” passam a ser, em geral, mal 
recebidas por todos os setores da sociedade. A corrente “tradicionalista”, 
ainda dominante, tanto em projetos oficiais como privados, consegue eli-
minar o apoio do regime à nova arquitetura. Afirma José Augusto França 
que “os rigores do “estilo internacional” correspondiam a uma mentalidade 
que a sociedade portuguesa não pôde assumir numa vida urbana hesitante, 
amedrontada pelos perigos culturais e sociais trazidos pela modernidade.”49

Os arquitetos da primeira geração aceitam a situação e seguem as orien-
tações da “encomenda”, dirigindo-se para a criação de um “estilo português 
de arquitetura moderna dando preferência a valores da cultura nacional” e a 
“permanências tradicionais.”50

O ano apoteótico de celebração do Estado Novo – 1940 – marca a con-
sagração festiva do novo rumo da arquitetura moderna portuguesa, dentro 
de uma “receita estética” descrita correntemente como “português suave”: 
a casa à antiga portuguesa formada através de uma coleção de artifícios e 
receitas rápidas e populares, facilmente copiáveis e ao gosto de uma socie-
dade pouco culta, alternando adornos domésticos com nacionalistas e rús-
ticos. A Exposição do Mundo Português realizada em comemoração do duplo 
centenário da fundação e restauração da nacionalidade (1140 e 1640), 
coincidindo com o estado de guerra na Europa central, apresenta um con-
junto de pavilhões de carácter monumental nos quais se evocam os feitos 
do passado com ênfase em histórias de heroísmo, descobertas, e tradições 

47 ibid. p.110

48 ibid. p.110

49 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1981)

50 MENDES, Manuel; op. cit. (1997)
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nacionais. Este acontecimento foi a mais importante realização cultural do 
Estado Novo, concretizada sem atrito por um conjunto de arquitetos e artis-
tas com percurso “modernista”.

A capacidade e a vontade de realização do Estado foram persuasivas, as 
quais se associou um conjunto de arquitetos da primeira geração, dando ori-
gem aos “anos de acomodação” em que se constroem, em Lisboa, os “luxuo-
sos quarteirões residenciais” sob comando do Engenheiro Duarte Pacheco. 
Por todo o país constroem-se um elevado número de escolas primárias e 
pousadas turísticas. 51

A proximidade e confiança entre o regime fascista e os arquitetos da pri-
meira geração atingiram o apogeu com a realização da Exposição do Mundo 
Português de 1940, justificando, em Março de 1941, a distinção de Salazar 
como sócio honorário do Sindicato dos Arquitectos “pelos altos serviços 
prestados por Sua Excelência à arquitectura nacional.”52

Deste modo, os arquitetos da primeira geração deixam obra que hoje 
é socialmente conotada com o período do Estado Novo: obra “bem-com-
portada” de volumes básicos com carácter adocicado, seguindo composições 
axiais, ornamentada por adereços, ora nacionalistas, ora doméstico-peque-
no-burgueses, provenientes de um catálogo trabalhado sobretudo por Raul 
Lino (1879-1974) cuja longa vida ativa foi determinante na propagação, ao 
longo do século XX, de valores e de códigos estéticos do oitocentos.

Estava criado o mito do “estilo português de arquitetura” que depois 
recaiu sobre a geração seguinte, reprimindo a sua liberdade de criação 
e impedindo-os de manifestar o rumo próprio do seu tempo e as legíti-
mas aspirações de modernidade, num período marcado pela escassez da 
construção.

Os “pioneiros” da arquitetura moderna desempenharam um importante 
papel de referência para as gerações posteriores, e contribuíram certamente 
para a formação da convicção social, cultural e política quanto à existência 
de uma “arquitetura nacional” (o português suave), e desta forma para a 
formulação de uma “arquitetura oficial” que foi acriticamente imposta aos 
arquitetos. O “português suave” permeou as mentalidades das múltiplas 
camadas de funcionários que compunham o regime, influenciando também 
o gosto social, através da propaganda do regime, o que resultou na imposi-
ção a todos os arquitetos de uma linguagem que estava a ser fabricada ao 
nível da elite do regime, com epicentro em Lisboa.

A segunda geração da arquitetura moderna portuguesa, no qual Losa 
e Barbosa enquadram-se, introduziu a questão ideológica: a arquitetura 
enquanto instrumento de transformação social e política. Recuperaram-se 
as ideologias europeias dos anos 20-30 veiculadas através dos CIAM (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne), procurando-se, por imperativo 

51 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1981)

52 FERNANDES, José Manuel; op. cit. (1993) p. 94.
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circunstancial, despi-las da conotação com as correntes utópicas orientadas 
para políticas coletivistas que haviam estado na sua origem.

Nos anos marcados pela repressão política e pela supremacia cultural do 
regime, no tempo da hegemonia do “português suave”, alguns arquitetos 
conseguiram sobressair com obras de criação livre, marcando a liderança 
daquela que se designou como a segunda geração. É o caso do arquiteto 
Keil do Amaral, que em 1937 construiu o Pavilhão Português da Exposição 
Internacional de Paris e Viana de Lima que construiu a casa Honório de 
Lima (1939-42), “obra pura (…) último eco de uma situação estética sem 
amanhã.”53 A par destes dois arquitetos surgiu Arménio Losa com uma 
importante ação social e cultural de motivação política, reconhecido pela 
luta em favor da melhoria do estatuto social da classe profissional e pelo 
rigor com que defendeu os princípios da arquitetura moderna aplicados à 
obra de construção e ao urbanismo.

A motivação da segunda geração é sobretudo enraizada em posições 
políticas de oposição ao regime: causador da estagnação do país ao nível 
sociocultural e económico, repressor da liberdade de expressão, mantendo 
o país numa situação de miséria e de atraso crónico em comparação com as 
urbes europeias e americanas.

De acordo com Mendes54, pertencem a esta geração: Mário Abreu (1908-
1969), Arménio Losa (1908-1988), Morais Soares e Cunha Leão (1909-
1990) formando os ARS arquitectos, João Simões (1908-1993), Paulo 
Cunha, Inácio Peres Fernandes (1910-1989), Januário Godinho, Keil do 
Amaral, Cassiano Barbosa, Alfredo Viana de Lima, Artur Andrade (1913-
2005), Hernâni Gandra (1914 – 1988), Raul Chorão Ramalho (1914-2002), 
Frederico George (1915-1994), Agostinho Ricca (1915-2010), entre outros.

A segunda geração não partilhava a posição dos “pio-
neiros”. Pelo contrário, a animosidade contra o regime 
era unânime e organizada. No I Congresso Nacional de 
Arquitetura55 a segunda geração de arquitetos moder-
nos declarou-se abertamente contra o sistema, de modo 
organizado, manifestando os novos princípios sobre os 
quais se devia reger a arquitetura e o urbanismo.

A relativa abertura do país e o ambiente otimista 
quanto ao fim da ditadura, permitiram e motivaram 
maior procura de informação sobre as práticas e as 
teorias da arquitetura internacional veiculada sobre-
tudo pelos CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture 

53 FRANÇA, José Augusto; op. cit. (1981)

54 MENDES, Manuel; op. cit. (1997) p. 16.

55 O I Congresso Nacional de Arquitectura foi organizado em Maio e Junho de 1948 pelo Sindicato Nacional dos Arqui-
tectos (SNA) e com apoio oficial, em simultâneo com o II Congresso de Engenharia e no quadro de uma grande exposição 
de obras públicas oficialmente organizada por iniciativa do ministro J. F. Ulrich que visava glorificar a memória de Duarte 
Pacheco, tinha como temas em debate “A arquitetura no plano nacional” e “O problema português da habitação”. Cotti-
nelli Telmo que presidia ao SNA conduziu em parte debates a par com Carlos Ramos e Pardal Monteiro. O efeito surpresa 
do teor vincadamente oposicionista das intervenções foi possibilitado pela exigência feita pelas classes jovens quanto 
à inexistência de censura prévia.

Fig. 30 I Congresso 
Nacional de Arquitectura, 
de 1948.
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Moderne, 1928-1959), criando uma massa crítica informada, que veio a 
resultar na formação de dois grupos de debate e de luta em favor das causas 
da arquitetura moderna: a ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos) 
no Porto durante os anos 1947-52 e as ICAT (Iniciativas Culturais de Arte e 
Técnica) em Lisboa em 1946, com um pendor mais político e oposicionista, 
lideradas por Keil do Amaral e que reeditaram a revista Arquitectura.

No período prévio ao I Congresso Nacional de Arquitectura discutiam-se 
sobretudo dois temas: “o problema da casa portuguesa” associado à falta de 
autenticidade da arquitetura que estava a ser imposta pelo regime e a ques-
tão social da habitação, que denunciava a falta de resposta por parte das 
políticas públicas às necessidades de habitação. A industrialização da cons-
trução, tese que Losa apresentou no Congresso, 56 era considerada também 
uma urgência tendo em vista o aumento da escala e demanda de habitação.

O jovem arquiteto Fernando Távora (1923-2005), que integrou a ter-
ceira geração, assume protagonismo na luta contra a mistificação de uma 
arquitetura pretensamente nacional:

(…) proteger o atual conceito de “Casa portuguesa” é legalizar a mentira, 
e a sociedade que assim procede, em qualquer das suas formas activas, é 
sociedade falhada. (…) Variam as condições, é diferente a circunstância 
portuguesa, os homens de hoje não são iguais aos de ontem nem os meios 
de que eles se servem para se deslocar ou viver, como diferentes são ainda 
as suas ideias sociais, politicas ou económicas. Sendo tão forte o grau des-
tas variações, porque não hão de ser outras, muito outras, as soluções a 
encontrar para os portugueses de hoje? (…) A casa popular fornecer-nos-á 
grandes lições quando devidamente estudada, pois ela é a mais funcional 
e a menos fantasiosa, numa palavra, aquela que está de acordo com as 
novas intenções.57

Esta mesma questão foi abordada em 1947 por um outro jovem arqui-
teto, Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) que se admira com a falta de 
autenticidade da arquitetura em Portugal: “O artificialismo é encorajado. 
A dissimulação é protegida. O culto da forma vazia é tido em alto apreço. 
O progresso técnico é entravado, ou, quando admitido pela força inexo-
rável das realidades vitais, é mascarado. A Arquitetura portuguesa atual 
está divorciada do Povo, da Terra e da Época (…) A Arquitetura, quando 
passou a ser só fachada, caiu sob a alçada das inexoráveis leis da moda”.58 
Distinguindo duas correntes:

56 Posteriormente será desenvolvido o conteúdo das distintas teses que Arménio Losa defendeu.

57 TÁVORA, Fernando; O problema da casa portuguesa. In Cadernos de Arquitectura, Lisboa: editorial Organizações lda. 
1947. pp. 8-11 (texto original publicado no semanário ALÉO, Lisboa 11 Novembro 1945).

58 PEREIRA, Nuno Teotónio; A Arquitectura cristá contemporânea. Janeiro 1947. In Escritos (1947-1996, seleção). Porto: 
FAUP publicações, 1996. pp. 1-10
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Uma, a que pretende ser tradicional, e é geralmente uma mascarada 
– edifícios com esqueleto de betão armado são vestidos com pináculos, 
pilastras, volutas, cimalhas, pedras de fecho, tudo formas que já nada têm 
a ver com o nosso tempo. (…) É uma arquitetura de moda: teve (e ainda 
tem) grande parte dos estímulos e aplausos do público, da autoridade e da 
crítica (…) A outra arquitetura – a que se pretende ser, ou passa por ser 
moderna – é uma arquitetura de compromisso, muitas vezes resultante 
das dificuldades levantadas por uma coligação tenebrosa, em que entram 
os caprichos do cliente, os preconceitos da autoridade, as disposições ana-
crónicas dos regulamentos, os erros dos planos de urbanização, os vícios 
arreigados na construção civil, a cega avidez de lucro dos construtores e 
mesmo a inexperiência ou a falta de sã doutrina dos arquitetos. 59

Estava assim esboçado o retrato da época que viu surgir o Movimento 
Moderno em Portugal. Teotónio reclamava um “estilo novo, de carácter uni-
versal, como o foram o Românico e o Gótico, por exemplo”. O contágio com 
um “estilo internacional” entendido como “movimento de renovação” que 
cumpria adoptar ao nível dos processos e não das formas.

A preocupação terá de ser construir bem (…) sem preconceitos (…) com 
pureza de intenção (…) uma espécie de inocência infantil. Tem de se criar 
de novo (…) As únicas premissas deverão ser funcionais (é preciso um edi-
fício que satisfaça tais e tais necessidades) e construtivas (pode contar-se 
com os materiais e as técnicas tais e tais) (…) A criação artística é incom-
patível com qualquer espécie de dirigismo: para ser autêntica, tem de ser 
livre.60

O período entre os anos 1945 e 1960 caracteriza-se pela união da 
segunda e terceira gerações numa luta comum de oposição ao regime, ao 
mito da casa portuguesa e em prol da adoção de políticas de habitação, com 
ganhos de escala na construção dos novos bairros e extensões urbanas. A 
estas reclamações juntam-se a reforma do ensino da arquitetura e o reco-
nhecimento social do arquiteto. As ideias promovidas pelos CIAM são estu-
dadas por todos com entusiasmo e aplicadas nas obras em curso. Poucos 
anos mais tarde, a partir de meados da década de 50, a fratura que ocor-
reu no seio dos CIAM, entre as também designadas primeira geração – Le 
Corbusier, Gideon, Sert, etc. – e terceira geração – Alison e Peter Smithson, 
Bakema, etc. – produziu eco na arquitetura nacional, passando-se rapida-
mente de uma aceitação integral das doutrinas veiculadas sob liderança 
de Le Corbusier, em especial a Carta de Atenas, para a recusa e crítica de 
posições declaradas como excessivamente racionalistas e pouco adaptadas 

59 PEREIRA, Nuno Teotónio; A situação da Arquitectura em Portugal. In op. cit. (1996) pp 11-16 

60 ibid
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às necessidades completas do ser humano e à diversidade das estruturas 
socioculturais.

É consensual atribuir a Arménio Losa um papel de liderança entre os 
arquitetos no Porto, a par de Keil do Amaral em Lisboa61. É bem conhe-
cida a profunda relação de amizade e cumplicidade que estes dois arquitetos 
desenvolvem a partir de 1948 e que mantêm por toda a vida, cultivada em 
visitas periódicas mútuas. Partilhavam um carácter íntegro e motivado em 
prol de causas sociais e políticas, o espírito de luta, a capacidade de mobi-
lização da classe profissional, o interesse por uma arquitetura autêntica e 
integrada nas circunstâncias reais do seu tempo.

A arquitetura de Losa e Barbosa é profundamente enraizada no con-
texto social, cultural e económico local. A questão funcional e a contribui-
ção para a evolução sociocultural, sentida como necessária e fundamentada 
na crítica de costumes locais, são temas que assumem a maior importância, 
a par do manejo inovador dos sistemas de construção modernos e de uma 
linguagem arquitetónica que se pretendia atual, informada e demonstra-
tiva de elevados níveis de qualidade. Os modelos internacionais são estuda-
dos e utilizados de modo discricionário quando justificados pelas questões 
enunciadas caso a caso, e sempre que provassem resistir a uma dura crítica 
segundo padrões elevados de qualidade construtiva e funcional.

O arquiteto Viana de Lima foi percursor na procura de uma participação 
direta nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Em Março 
de 1951 Viana de Lima escreve ao secretário dos CIAM Sigfried Giedion 
manifestando interesse em criar um grupo CIAM nacional, argumentando 
que em Portugal existia um grupo de arquitetos comprometido com os prin-
cípios dos CIAM.

Em contacto anterior com Le Corbusier, no ano 1948, Viana de Lima já 
tinha conseguido um acordo para a formação de uma delegação nacional dos 
CIAM. Poucos dias depois, recebe confirmação de Gideon quanto ao inte-
resse na formação do grupo. Viana de Lima e Távora participam no CIAM 
VIII, em Hoddesdon (Inglaterra) como observadores sob o tema The Heart of 
the City, formalizando nessa ocasião a delegação portuguesa.

Estava assim criado o CIAM-Porto que juntou poucos participantes. 
Existe o registo de uma reunião do grupo realizada em Novembro de 1952 
em que estavam presentes: Arménio Losa62, Cassiano Barbosa, Agostinho 
Ricca, Viana de Lima, Lixa Filgueiras, João Andresen e Fernando Távora. A 
primeira contribuição do CIAM-Porto deu-se num encontro preparatório 
do CIAM IX realizado em Sigtuna (Suécia) em Junho de 1952, cujo prin-
cipal objetivo era a proposta de uma Carta do Habitat que pretendia com-
plementar a Carta de Atenas no tema das expansões residenciais. Seguindo 

61 Keil do Amaral destaca-se no contexto lisboeta pela atividade ideológica sendo mobilizador das camadas mais jovens 
nomeadamente através da crítica arquitetónica da produção nacional e da divulgação de tendências internacionais 
através da revista Arquitectura e da publicação de livros, numa altura em que “ninguém escrevia”. 

62 Na agenda de Losa do ano de 1952, que conta no arquivo do CDUA-FAUP, estão registadas diversas reuniões do 
CIAM-Porto com uma frequência de uma em cada duas semanas.
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um modelo produzido pelo ASCORAL63, a 
delegação portuense defendeu a Carta como 
instrumento de carácter universal mas com 
lugar para as expressões locais. Discutidas 
algumas grelhas modelo que serviriam de 
base para as propostas nacionais no CIAM IX, 
decidiu-se criar uma comissão de 6 delegados 
para o estudo da Grelha do Habitat, da qual 
fez parte Viana de Lima.

No CIAM IX realizado em Aix-en-Provence 
(França) no ano 1953, no qual participaram 
Viana de Lima como delegado e Arménio 

Losa, João Andresen, Fernando Távora e António Matos como membros 
do CIAM-Porto64, deu-se o embate entre a geração mais velha representada 
por Le Corbusier e a nova geração, animada em especial pelos Smithson. 
Os primeiros defendiam uma abordagem universal ao tema do habitat e os 
mais novos uma abordagem mais local e diversa, criticando a visão utópica 
e abstrata do homem ideal que entendiam não existir, para focar a atenção 
no “homem da rua” e a sociedade de massas.

Os CIAM (organizados entre os anos 1928 até 1959) foram palco de 
intensos debates sobre a cidade e o habitat, terminando com a fratura entre 
gerações. A geração dos mais novos manifestou a inadequação dos esquemas 
rígidos fixados na Carta de Atenas e reclamou a escala humana das cidades, 
lidas como tecidos vivos, compostos por uma multiplicidade de redes que 
abrangem o suporte natural, às camadas históricas e culturais, assim como 
variadas formas de apropriação por parte dos habitantes.

Nos anos 50 reúne-se a atividade da segunda e da terceira geração de 
arquitetos modernos. O maior campo de experimentação disciplinar e 
profissional concentra-se na habitação coletiva65 Nesta década coincidem 
as cinco obras de habitação coletiva de referência da colaboração entre 
os arquitetos Losa e Barbosa: o Bloco de habitação da Carvalhosa na Rua 
Boavista (1945-56), o Edifício DKW na Rua de Sá da Bandeira (1946-51), o 
Edifício Vouga/Soares&Irmãos (1951-59) na Rua de Ceuta, o Edifício Lino 
(1951-53) na Rua da Olivença e o Bloco de habitação na Rua da Constituição 
(1950-52). Estas obras serão contrastadas mais a frente com o objetivo de 
descodificar o uso de um léxico próprio.

Antes dos anos 50, o programa da habitação plurufamiliar era visto com 
certa estranheza pela população, que popularmente o denominava “ilhas 
dos ricos”. Com a entrada em força do Movimento Moderno na época pós-
-congresso e com o reconhecimento por parte do Estado e dos Municípios 

63 ASCORAL (Assemblée des Constructeurs pour une Rénovation Architectural) criado por Le Corbusier em 1943 com 
vista a sistematizar normas construtivas resultantes do Modulor que tem como referencia a medida do homem: 183cm 
de altura e 226 com o braço levantado.

64 Nesse ano a delegação portuguesa apresentou no CIAM uma “grelha do habitat”.

65 TOSTÕES, Ana; Os verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997.

Fig. 31 CIAM IX, Aix-en-
Provence, 1953.
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de que a solução para o problema da habitação teria de passar pelos blo-
cos e habitação plurifamiliar, observa-se um período de intensa produção 
arquitetónica em que se testam novos esquemas de “bairros habitacionais” 
de maior escala, colocando em prática as lições do urbanismo europeu do 
período entre guerras, e sujeitando-o à crítica que estava a ser alvo no resto 
de Europa.

Ao nível tipo-morfológico ensaiam-se “novas formas de agrupamento, 
de organização interna dos fogos, de distribuição dos acessos, revelando 
uma assinalável pesquisa e destreza, acreditando, ingenuamente, no 
poder da arquitetura, transformadora do quadro de vida do quotidiano 
contemporâneo.”66

66 Ibid p.51
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3.2.3. A ODAM (Organização Dos Arquitectos Modernos)

Num local e num tempo em que os arquitetos eram poucos e todos se 
conheciam, em que era habitual reunirem-se para discutir “as boas e as más 
plantas, a arrumação dos serviços”67, numa altura em que a Escola ganhava 
um novo fôlego graças à atuação determinante de Carlos Ramos68 e em que 
dominava uma “ideologia fundamentada no mundo moderno” divulgada na 
doutrina dos CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, 1928-
1959); Arménio Losa e Cassiano Barbosa envolvem-se ativamente na for-
mação da ODAM (Organização dos Arquitetos Modernos, 1947-52), cons-
tituindo, junto com Viana de Lima, Artur Andrade e Agostinho Ricca, o 
conjunto de arquitetos já com nome e obra realizada, à volta do qual se con-
gregaram jovens arquitetos em início de carreira, como Fernando Távora, 
João Andresen, Octávio Filgueiras, Fernando Lanhas e José Carlos Loureiro, 
e outros ainda estudantes de arquitetura na Escola de Belas-Artes do Porto, 
num total de 36 membros.

Afirma Fernández que nessa altura a Escola era um 
espaço de liberdade, partilha e intenso debate cultural. 
A consciência coletiva dali resultante promoveu a cria-
ção da ODAM assim como ações de luta pelo direito a 
uma arquitetura moderna e racional, autêntica, infor-
mada pelos movimentos internacionais e enraizada na 
arquitetura vernacular local, e não na sua mistificação 
nacionalista. 69 Carlos Ramos referia-se aos arquitetos 
membros fundadores da ODAM como um “punhado de 
heróis cuja reflexão e posicionamento ético aprofundam 
o Estilo Internacional.”70

No seu Manifesto de apresentação, a ODAM assumia 
o seu objetivo:

(…) divulgar os princípios em que deve assentar a 
Arquitectura Moderna, procurando afirmar, através da pró-
pria obra dos seus componentes, como deve ser formada a 
consciência profissional, e como criar o necessário entendi-
mento entre os arquitectos e os demais técnicos e artistas.71

Apresentavam deste modo um compromisso formal 
em prol da arquitetura moderna, criando um espaço de 
informação e debate que foi essencial para a divulgação 

67 LOSA, Arménio; op.cit. (1979) 

68 Em 1940 a EBAP passou a contar no seu quadro docente com o arquiteto Carlos Ramos, que veio introduzir novos 
métodos de ensino e a referenciação ao corpo teórico-prático da arquitetura moderna. Ao longo desta década Ramos vai 
contribuir para a renovação do corpo docente. Em 1952 passará a liderar o Conselho Diretivo da escola, contribuindo no 
sentido da reestruturação integral do programa de ensino.

69 FERNANDEZ, Sérgio; op.cit. (1989) p.6

70 COUTINHO, Bárbara; op.cit. (2004) p. 52 

71 BARBOSA, Cassiano (compilado); op. cit. (1972) p.19

Fig. 32 ODAM, 
Organização Dos 
Arquitectos Modernos 
Porto, 1947-1952. 
Compilação da autoria de 
Cassiano Barbosa.
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dos princípios do CIAM no Porto do pós-guerra. Associando-se preten-
diam também ganhar força e “massa crítica” de forma a “defender e divul-
gar os pontos de vista profissionais dos seus componentes.”72 A arquitetura 
moderna era nesse tempo denegrida pelo regime que a conotava com corren-
tes políticas de esquerda, e a considerava desadequada aos padrões culturais 
nacional e tradicionalistas que pretendia impor ao país. O país de Salazar 
não tinha lugar para uma arquitetura que seguisse as correntes internacio-
nais. É neste clima de crescente contestação e de esperança, com a atenção 
focada nas liberdades e no progresso observado na Europa e América, que 
se criou no Porto a ODAM.

A divulgação dos princípios da arquitetura moderna teria como suporte, 
principalmente, as próprias obras de arquitetura dos membros, divulgadas 
em exposições, conferências e publicações. A prática profissional escolhia os 
seguintes fundamentos ideológicos:

Contribuir para a valorização do indivíduo e da sociedade portuguesa, 
estimular os técnicos e os leigos, arquitetos formados ou em formação, 
engenheiros e construtores, no sentido de um eficiente e efetivo labor em 
prol do progresso do País.
Obstar a que o amadorismo agressivo, perigoso e desonesto, alastre e 
lance a Arquitetura no caos.73

A sociedade e o meio profissional eram, em geral, conservadores, presos 
a antigos gostos e conceitos, adversos à arquitetura moderna vista como 
perturbadora e desnecessária. Num país onde a maioria das construções 
eram projetadas por amadores, os construtores usavam métodos arcaicos, 
“rotineiros e irracionais”, a indústria dos materiais de construção estava 
estagnada. Esta realidade condicionava a prática profissional, criando inú-
meros obstáculos à construção de edifícios projetados com um novo léxico 
moderno.74 Através da união de esforços, este grupo de arquitetos preten-
deu agir no sentido da resolução dos problemas técnicos e sociais que mar-
cavam esses anos, acreditando que nessa luta a arquitetura e urbanismo 
modernos detinham um papel determinante.

Em tom de manifesto Cassiano Barbosa reafirma o que foi dito 
anteriormente:

72 Ardorosamente porque se sentia o peso da repressão política e social sobre a liberdade de expressão e de pensa-
mento, sobre a liberdade de criação. In BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) p.9

73 Intitulados em 1972 por Cassiano na revista ODAM, como ingénuos e próprios das utopias da época, BARBOSA, 
Cassiano op.cit. (1972) p.19

74 BARBOSA, Cassiano; op.cit (1972).
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Fig. 33 Menbros da 
ODAM, fotografia do 
grupo na inauguração 
da exposição no Ateneu 
Comercial do Porto 1951.

Fig. 34 Maqueta 
do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, Exposição 
ODAM, 1951

Os hierofantes dos gabinetes de planeamento urbano já não confundiam 
projetos de ajardinamento com planos de urbanização, é certo, mas repu-
diavam a doutrina da Carta de Atenas que exprimira um extraordinário 
impulso ao moderno urbanismo, clarificando os seus conceitos e despindo-
-o dos mantos académicos (…) os edifícios públicos surgiam moldados 
no mais rígido academismo do séc. XIX ou ostentavam um academismo 
estéril e as moradias pretendiam imitar velhos estilos ou exibiam, osten-
sivamente, a sua banalidade (…) muito boa gente comentava com ironia 
hostil a arquitectura de Le Corbusier e conspícuos críticos acoimavam de 
futurista qualquer vivenda que não tivesse a ornamentá-la um alpen-
drezinho, beirais à moda do Minho, grades de ferro forjado e um piedoso 
painel de azulejo com a imagem do santo homónimo do dono da casa.75

A ODAM teve três grandes momentos:76 em 1948 a participação massiva 
e contestatária no I Congresso Nacional de Arquitectura; em 1949 o envio 
coletivo da carta Exposição ao Presidente da Câmara Municipal do Porto; e 
por fim, em 1951 a exposição de obras dos membros no Ateneu Comercial 
do Porto. Segundo Edite Rosa, esta última foi a manifestação mais impor-
tante deste grupo, repetida posteriormente em 1952 em Aveiro.77Ana 
Tostões refere desta Exposição da ODAM em 1951:

Sob o lema “os nossos edifícios são diferentes dos do passado porque vive-
mos num mundo diferente”, apresentavam-se as mais recentes obras e 
projetos realizados no norte, que já não se confinavam exclusivamente 
à habitação unifamiliar, estendendo-se a outros programas: blocos resi-
dências, fábricas, piscinas, pavilhão de exposição, hotel, (…) “entre nós 
já existe uma arquitetura moderna, com tal sentido de triunfo que nada 
poderá destruí-la”. De um modo dramático propunha-se recuperar mais 
de cem anos de atraso pondo fim na hostilidade à arquitetura moderna, 

75 ibid p.10

76 TREVISAN, Alexandra; op. cit. (2013)

77 ROSA, Edite Maria Figueiredo; op. cit. (2005) 
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“que não é nem moda, nem antitradicionalismo, nem expressão pura-
mente artística, desordenada e individual, mas sim pura ressonância das 
condicionantes de ordem humana, social e histórica em que se enquadram 
os homens de hoje. 78

É interessante relembrar que o projeto do edifício Vouga/Soares&Irmãos 
integrou a 1.ª exposição da ODAM realizada no Ateneu Comercial do Porto 
entre 13 e 22 de Junho de 1951, representado em desenhos e uma grande 
maqueta. Segundo Edite Rosa :

O edifício de Ceuta pode considerar-se o projeto que conclui o amadure-
cimento moderno da primeira geração do ODAM numa clara conquista 
por parte destes arquitetos do léxico Corbusiano que recorre a elementos 
arquitetónicos de eleição marcadamente modernos (Brise-soleil, grelhas 
metálicas) em fachadas que pressupõem um elevado nível técnico na pre-
fabricação de elementos standard próxima das soluções de edifício de 
grande escala da moderna arquitetura brasileira. 79

78 TOSTÕES, Ana; op. cit. (1997) p.2

79 ROSA, Edite Maria Figueiredo; op. cit. (2005) p.412
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3.2.4. Dos Manifestos e premissas de Arménio Losa

Existem poucos registos escritos que nos permitam entender quais 
seriam os fundamentos ou premissas teóricas que orientavam a prática pro-
fissional do Nosso Escritório. Entre o material escrito encontramos umas 
cuidadas e rigorosas Memórias Descritivas dos projetos realizados no escri-
tório, um ou outro Caderno de Encargo e algumas das respostas e justifica-
ções de indeferimentos das entidades supervisoras ou alterações aos proje-
tos. Este material escrito permite-nos entender os princípios construtivos 
e a definição, cada vez mais evidente, de um léxico (ou gramática) próprio.

Cassiano Barbosa assume e desempenha, na publicação da ODAM, o 
papel de divulgador e narrador das intenções deste grupo de arquitetos.

Nos anos que mediaram entre 1947 e 1952 existiu, no Porto, um grupo de 
Arquitectos que procurou, ardorosamente defender e divulgar os pontos 
de vista profissionais dos seus componentes…80

Por outra parte, encontramos maior número de escritos da autoria do 
arquiteto Arménio Losa. Estes escritos documentam, principalmente, as 
participações de Losa em congressos e conferências, como é o caso das três 
teses apresentadas no I Congresso dos Arquitetos Portugueses em 1948; a 
conferência A função social do arquitecto apresentada no Ateneu Comercial 
do Porto em 1951 e a conferência apresentada na Escola de Belas Artes do 
Porto (EBAP) no Seminário de Arquitetura no ano 1979.

Em todos os casos Losa apresenta-se como fervoroso defensor da classe 
profissional, do papel do arquiteto e da sua função social.

O I Congresso dos Arquitetos Portugueses81, celebrado em Lisboa no 
ano 1948, consagra as posições ideológicas em favor da arquitetura autên-
tica, validando princípios que passam a ser explorados na criação arquitetó-
nica. A enorme adesão por parte da classe profissional encontra-se refletida 
no número de inscrições que obteve o Congresso.82

Os dois grupos recém formados, as ICAT (Iniciativas Culturais da Arte 
e Técnica) em Lisboa e a ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos) 
no Porto, polarizaram o debate assumindo posições claramente polémicas 
em relação à situação política e cultural vigente, destacando-se as interven-
ções de Arménio Losa, Viana de Lima e outros membros da ODAM, Keil do 
Amaral, Jacobetty Rosa, Castro Rodrigues e Huertas Lobo, estes “moços em 
tirocínio – e que os mais jovens e os estudantes apoiavam.”83

Neste Congresso, Arménio Losa apresentou três teses: Arquitectura 
e Urbanismo; Arquitectura e as novas Fábricas; e Indústria e Construção; 
influenciadas pelos ideais de Le Corbusier.

80 BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) p.9

81 O I Congresso Nacional de Arquitectura foi organizado em Maio e Junho de 1948 pelo Sindicato Nacional dos Arqui-
tectos (SNA) e com apoio oficial, em simultâneo com o II Congresso de Engenharia. 

82 FRANÇA, José Augusto; op.cit. (1991)

83 ibid.
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Em Arquitectura e Urbanismo, Arménio Losa argumenta de modo con-
tundente que não pode dissociar-se a arquitetura do urbanismo: “Não é pos-
sível analisar os assuntos inerentes à arquitetura sem focar as relações dos 
edifícios entre si e o seu conteúdo social. Isto obriga à associação da arquite-
tura e do urbanismo, cuja unidade não pode, sem perigo, ser quebrada.” No 
tempo moderno a “Arquitetura actual é função das formas e soluções hoje 
adoptadas no campo do Urbanismo.” 84

Apologista da construção em altura, defende que esta constituiria a 
solução de muitos problemas das cidades: “circulação, segurança, economia, 
rendimento dos trabalhos” impondo sobre o urbanismo a exigência de que 
também adotasse os padrões do “tempo em que vivemos.”85

A situação do país era, no entanto, contrária ao cenário ideal preconi-
zado por Losa: o urbanismo era o decalque das tradições, não eram acei-
tes “as quatro funções do urbanismo”, permanecia o modelo “rua-corre-
dor”, voltavam-se as costas para o futuro e ignoravam-se as necessidades do 
tempo presente, condenavam-se os novos modelos urbanos baseados nas 
“densidades altas, circulações mecânicas, relações mais convenientes entre 
a habitação e o trabalho, o desporto acessível à população”, gerando efei-
tos negativos ao nível “económico, o funcionamento, a salubridade, as dis-
tâncias, a insegurança, o tempo perdido, o isolamento da natureza”86, limi-
tando as potencialidades da arquitetura.

Como conclusão, Losa propõe no Congresso considerar o urba-
nismo moderno como condição necessária para a liberdade de expressão 
arquitetónica:

Os planos de correcção e sobretudo os planos de expansão de aglo-
merados urbanos devem ter em conta as realidades presentes; devem 
materializar-se em realizações conformes as exigências da vida em que 
vivemos. E devem libertar a Arquitectura dos condicionamentos a que 
tem estado sujeita, permitindo-lhe que se manifeste com todas as suas 
possibilidades.87

A segunda tese Arquitectura e as novas Fábricas justificou uma apre-
sentação mais extensa. O tema é introduzido como crítica à situação exis-
tente no país: atraso industrial, atraso no progresso e muito por fazer; o 
que carrega uma grande vantagem: “pode ser concebido e realizado a par-
tir de hoje em moldes atuais, com as experiências mais recentes. Pode ser 
inteiramente contemporâneo, moderno, perfeito.”88 Os espaços industriais 
tinham o potencial de ser perfeitos!89

84 LOSA, Arménio; Arquitectura e Urbanismo. In BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) pp. 61-62 

85 ibid.

86 ibid.

87 ibid. p.62

88 LOSA, Arménio; Arquitectura e as novas fábricas. In BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) pp. 63-70

89 Losa partilha da visão de Le Corbusier, desenvolvida pela ASCORAL (Assembleia de Construtores para uma Renova-
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Esta visão preconiza a sobreposição das ocupações urbanas no territó-
rio sem interromper e destruir os sistemas naturais. A natureza surge como 
paisagem dominante na qual se pousam construções densificadas que não a 
destroem nem fragmentam. 

Losa defende nesta mesma tese que a arquitetura possui um importante 
papel na conceção dos novos espaços de trabalho, impondo ao arquiteto 
o dever de servir toda a população. As novas teorias, técnicas e materiais, 
a oportunidade de um campo ainda por explorar, aliados à criatividade, 
tinham o potencial de dar origem a espaços onde “o trabalho se realize como 
prestação voluntária e entusiasta do esforço de cada um.”90

A análise dos espaços industriais existentes no país seria reveladora de 
grandes “males”: localizações inadequadas distantes das matérias-primas, 
das comunicações apropriadas e da mão-de-obra; a dispersão ou concentra-
ção excessivas; as péssimas condições de trabalho e higiene; as grandes dis-
tâncias que os funcionários são obrigados a percorrer diariamente. Assim, 
Losa afirma: “As soluções que correspondem à civilização maquinista foram 
já propostas. Importa agora adoptá-las e pô-las em prática.” 91 A cidade linear 
industrial une arte, ciência e técnica. Há-que remover uma “série infindável 
de obstáculos (…) que impedem à Arquitectura – como ao Urbanismo – de 
entrar eficazmente ao serviço, de inteiramente intervir com o seu potencial 
de cooperação”, são eles: “o alheamento em que tem vivido o arquitecto”; “a 
falta de preparação profissional para enfrentar novos temas”; “a inconsciên-
cia dos dirigentes da indústria”; “o conformismo dos trabalhadores”; “a indi-
ferença da autoridade”.92 Mas Losa tem esperança no futuro:

(…) os obstáculos serão removidos. Lenta ou rapidamente, o ritmo 
depende quase exclusivamente de nós, arquitectos. De nós depende o 
esclarecimento da opinião e da autoridade. Mas, em primeiro lugar, cum-
pre-nos adquirir a consciência da nossa nova missão e das nossas novas 
responsabilidades. A Arquitectura será então posta inteiramente ao ser-
viço da nova civilização com todas as suas potencialidades e recursos. 93

Importava analisar os novos conceitos do urbanismo, em particular a 
“Cidade Industrial Linear” e a “Fábrica Verde” de Le Corbusier, estudando as 
possibilidades da sua adoção no nosso país. Encontramos em Losa a apolo-
gia da importação dos ideais de Le Corbusier, no campo da industrialização 
do país que entende estar ainda por explorar.

ção Arquitetónica) e publicada em Les trois établissements humains (Paris, 1945): a radical transformação dos modelos 
de ocupação do território em três tipos de ocupação, correspondentes às três principais ocupações do homem: a unidade 
de exploração agrícola, o centro industrial linear e a cidade radio concêntrica de trocas.

90 LOSA, Arménio; Arquitectura e as novas fábricas. In BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) pp. 63-70

91 ibid.

92 ibid.

93 ibid.
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Losa faz uma leitura da referida obra de Le Corbusier, contextualizan-
do-a para a situação nacional, refletindo sobre qual poderia e deveria ser o 
papel (coletivo e individual) dos arquitetos na modernização do país. 

É interessante relembrar que o CODA de Arménio Losa, apresentado 
em 1935, trata um edifício industrial projetado para a Companhia União 
Fabril Portuense (CUFP), construído na Praça da Galiza no Porto, e o CODA 
de Cassiano Barbosa, elaborado já em parceria com Losa, trata também um 
edifício industrial, a Companhia das Sedas, construída na Rua de Monte dos 
Burgos no Porto. Conhecendo o carácter reflexivo de Losa, a racionalidade 
que investia em cada projeto, revendo com desejo de modernidade e inova-
ção todas as questões programáticas, valorizando a questão social, o direito 
às boas condições de trabalho com ênfase para a garantia de boas condições 
de higiene (sol, ventilação, lotação dos espaços, áreas de vestiários e balneá-
rios, etc.) é justo concluir que a experiência dos referidos projetos o equi-
pou com uma acurada consciência da temática geral associada aos edifícios 
industriais.

No Congresso, perante a perspetiva da futura industrialização do país, 
Losa exclama:

Pode ser inteiramente contemporâneo, moderno, perfeito. Essas grandes 
tarefas incluem grandes obras de construção: erguer-se-ão edifícios para 
abrigo das máquinas que multiplicam o trabalho do homem que as faz 
movimentar; erguer-se-ão edifícios para o alojamento, a aprendizagem, 
a cultura, o recreio das populações atraídas pelas novas fontes de produ-
ção. Incluem, também, árduas mas promissoras tarefas de urbanização.94

Nesta área, tradicionalmente competência dos engenheiros ou apenas 
de construtores, os arquitetos tinham um importante papel a desempenhar.

O arquitecto será chamado a actuar em realizações que até há pouco 
lhe eram estranhas, ou onde se considerava dispensável e mesmo supér-
flua a sua intervenção. Verá ampliados os seus domínios clássicos. A sua 
colaboração será permanentemente reclamada: na barragem, na ponte, 
na autoestrada (…) será indispensável na construção da fábrica ou da 
oficina.95

Indispensável porque é o único com formação adequada à conceção de 
ambientes para o bem-estar humano.

Na edificação da fábrica tem sido sistematicamente dispensada a cola-
boração da Arquitectura. Os resultados estão patentes: as instalações 
industriais são, de um modo geral, edifícios negros e sujos, insuportáveis 

94 ibid. p.63

95 ibid. p. 64
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por dentro e por fora, nódoas na paisagem ou no panorama das cidades, 
locais onde o trabalho é, ou tortura, ou desmoralização.96

Losa explica que a arquitetura clássica não possuía as ferramentas neces-
sárias ao projeto da fábrica. As novas técnicas e a nova estética da arquite-
tura moderna, pelo contrário, estavam preparadas para projetar os novos 
espaços de trabalho industrial. O arquiteto moderno tinha como nova 
missão

(…) transformar o trabalho em satisfação; fornecer aos homens que pro-
duzem as instalações que dignificarão o seu trabalho; criar o ambiente que 
fornecerá as condições indispensáveis ao pleno rendimento das capacida-
des humanas (…) Neste campo vastíssimo e por explorar, as capacidades 
criadoras poderão expandir-se em expressões ainda não sonhadas. As 
novas possibilidades do arquitecto não têm limites (…) as fábricas, as ofi-
cinas, serão as suas grandes criações no futuro imediato – as catedrais dos 
tempos novos. 97

Este campo de atividade representava para os arquitetos a “sua nova mis-
são, mais importante e fecunda” permitindo-lhe servir não só “um número 
reduzido de senhores”, “como no passado”, mas sim “servir toda a popula-
ção, todos os indivíduos”98 Para tal a formação do arquiteto teria de passar 
a incluir novos conhecimentos: estreita colaboração com a técnica, as neces-
sidades globais do homem e do seu comportamento perante a máquina, as 
exigências das máquinas, seus males e perigos. Era crucial a seleção da loca-
lização das indústrias, próxima das matérias-primas, das grandes comuni-
cações e da residência dos operários. Estes novos desafios de trabalho impu-
nham uma mudança de paradigma.

As instalações serão limpas, higiénicas, bem ordenadas, racionais e 
alegres. E o trabalho executar-se-á com satisfação, tornando-se mais pro-
dutivo. Eliminar-se-ão ruídos, as trepidações, os cheiros e as poeiras. O 
ar-condicionado, temperatura propícia, a luz solar, a nova luz artificial, 
a electricidade, afastarão da fábrica e da oficina os males que hoje ator-
mentam o trabalhador. As necessidades da pessoa humana serão tidas em 
consideração e não apenas as máquinas e os produtos. As condições natu-
rais – o contacto com a Natureza – serão de novo reintegradas na vida 
humana. As árvores, os jardins, rodearão a fábrica, penetrarão mesmo 
nela. E o trabalho deixará de ser obrigatoriamente segregado, isolado 
na Natureza, condenado ao enclausuramento perpétuo. “A alegria de 

96 ibid. p. 65

97 ibid.

98 ibid. p. 66
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viver, fruto de um equilíbrio do corpo e do espírito, reclama a presença da 
Natureza”. A nova fábrica será a “fábrica verde”.99

A terceira e última tese, Indústria e Construção, é dedicada a um dos 
temas em discussão nos CIAM: a racionalização da construção, a otimização 
de recursos e procedimentos, o standard, os novos materiais, a construção 
em série e alojamento mínimo.

A produção industrial aplicada à construção significava maiores quan-
tidades a menores custos, aportando exatidão e novidade. Em Portugal os 
métodos de construção eram arcaicos e muitos dos operários analfabetos, a 
construção resultava morosa, cara e imperfeita.

A Arquitectura depende hoje, mais do que nunca, da Máquina. Depende 
da produção em grande escala, para ser útil e não apenas monumental ou 
decorativa; depende dos novos materiais e do emprego das novas técnicas, 
para dar satisfação às actuais exigências – aos temas novos.100

A habitação como um direito de toda a população teria de ser produzida 
em grande escala, pelo que requiriria racionalização: “só a fabricação – de 
casas como de automóveis» seria capaz de dar resposta à grande quantidade 
de alojamentos que eram precisos nesse tempo. Também nesta área: “as 
experiências estão feitas: normalização, fabricação em série, montagem”. 
No futuro “as obras do estaleiro (…) tenderão a reduzir-se à construção ou 
montagem das estruturas e à simples montagem – a seco – dos elemen-
tos pré-fabricados. E em certos casos, limitados pelas leis do Urbanismo, a 
fábrica fornecerá e colocará no lugar escolhido a própria casa com todo o seu 
equipamento, como hoje fornece um automóvel.”101 Como conclusão afirma 
que os construtores devem adquirir maiores conhecimentos técnicos, os 
métodos de trabalho devem ser mais racionais e devem criar-se indústrias 
que produzam materiais novos e elementos tipo em grande série.

Numa conferência posterior sob o título A Função Social do Arquitecto, 
proferida no Ateneu Comercial do Porto em 1951, no âmbito da exposição 
da ODAM, Arménio Losa explica a uma audiência maioritariamente com-
posta por arquitetos e estudantes de arquitetura a sua visão pessoal sobre 
a profissão do arquiteto, introduzindo um tema que considerava delicado: a 
função social do arquiteto. Questão controversa, parecia-lhe então necessá-
rio justificar a utilidade da profissão e explicar o seu carácter determinado, 
insubstituível e indispensável.102

99 ibid. p. 69

100 LOSA, Arménio; Indústria e Construção. In BARBOSA, Cassiano; op. cit. (1972) pp. 71-74

101 LOSA, Arménio; Transcrição da conferência no Ateneu do Porto em 1951 sob o título: Da Profissão do Arquitecto. 
Primeira Parte. Revista VÉRTICE vol. XI, nº 96, Agosto 1951 pp. 407-416; e Da Profissão do Arquitecto. Segunda Parte. 
Revista VÉRTICE vol. XI, nº98, Outubro 1951. Pp535-547

102 Curiosamente, o relato de Losa sobre o papel atribuído ao arquiteto enquanto profissional da construção, e os suces-
sivos obstáculos e tarefas com que se depara ao longo do projeto e obra subsistem nos nossos dias.
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Losa pretendia incentivar a classe profissional a agir publicamente na 
sua atividade diária, no sentido de melhor esclarecer e afirmar perante a 
sociedade qual era o papel dos arquitetos. O arquiteto não era o mestre-de-
-obras (e o mestre-de-obras não era o arquiteto). O arquiteto não tinha a 
mesma função do engenheiro. Não era o desenhador habilidoso, o amador 
sem estudos e sem cultura, atrevido e imitador. Naqueles anos, na cidade 
do Porto, 90% dos edifícios projetados e executados não eram da responsa-
bilidade dos arquitetos. Havia um combate desleal a travar, que impunha à 
classe uma maior atenção à qualidade e rigor dos projetos e obras. Nestes 
termos era difícil assumir que o arquiteto tivesse de facto uma função social, 
já que a sociedade não lha atribuía, distribuindo generosamente diplomas 
profissionais de construção em qualquer curso que ensinasse “rudimentos 
de desenho.”103

Ao arquitecto ordena-se: ponha ali um frontão, ponha acolá umas pilas-
tras, ponha aqui um telhadinho à portuguesa. E o arquitecto que é desta 
segunda metade do século vinte e pretende ser do seu século, que anda de 
avião e tem telefonia em casa – é constrangido a colocar um frontão velho 
de vinte e tantos séculos ou qualquer outra tolice, contra toda a lógica e 
contra tudo o que constitui a sua consciência e cultura profissionais. (…) 
Quem verdadeiramente perde é a Arquitectura – com letra grande – e é a 
sociedade. 104

Quando o arquiteto era integrado na função pública, a situação não 
melhorava. Não tinha independência para decidir sobre as questões da 
arquitetura: “verdadeiros talentos são esmagados pela imposição de crité-
rios tolos, pela falta de estímulo, pela apreciação defeituosa do seu traba-
lho. O remédio, por enquanto, é só um: a fuga do lugar público, a profissão 
liberal.”105

Losa entendia que, em parte, esta situação decorria do mau ensino da 
arquitetura. Para a admissão à Escola de Arquitetura, poucos anos antes, 
bastava ter a instrução primária; na escola o ensino incidia unicamente 
sobre o desenho e a composição arquitetónica. Caso quisesse estar à altura 
das suas responsabilidades profissionais, da sua verdadeira função social, 
o arquiteto via-se forçado a completar a sua formação por iniciativa pró-
pria, de forma autodidata. Não era assim de admirar a atribuição de lugares 
subalternos aos arquitetos, numa época em que os engenheiros completa-
vam o liceu e o ensino universitário. Estes não obtinham conhecimentos 
de arquitetura, não tinham assim, nem a capacidade, nem a legitimidade 

103 “e pior: bastava que estes diplomados assinassem os “riscos que apelidam de projeto”, feitos por eles ou por qual-
quer “amador, servente, contínuo, amanuense ou sapateiro”, para o projeto ser oficialmente válido”. In LOSA, Arménio; 
op. cit. (1951-Primeira Parte) p. 409

104 ibid. p.410

105 ibid. p.411
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para decidir sobre os seus desígnios, mas dificilmente se colocavam “sob as 
ordens ou lado a lado de um profissional com tão fracas credenciais”.106

Na mesma conferência Losa debruça-se sobre os graves problemas habi-
tacionais, procurando dar resposta às novas necessidades da vida moderna 
em meio urbano. Losa cita Alvar Alto (o único arquiteto citado e referido 
neste longo texto, sublinhe-se): “A Arquitectura é um fenómeno de síntese 
que abrange praticamente todos os ramos da actividade humana (…) O seu 
objetivo é colocar o mundo material em harmonia com a vida.”107 Para este 
desígnio impunha-se libertar o arquiteto dos constrangimentos que o sub-
metiam ao comando de outros profissionais: “que a imposição se substitua 
pela colaboração. Que onde existe hostilidade, surja compreensão. Com 
colaboração e compreensão, toda a obra, todos os resultados práticos, são 
mais fecundos e perfeitos”.108Losa sublinha nesta colaboração a utilidade e 
serviço da arquitetura por cima da sua condição artística:

(…) é preciso não esquecer: a obra de arquitectura não é só a demonstra-
ção do valor artístico do arquitecto. O arquitecto procurará, como artista, 
realizar uma obra de arte. Mas esta obra de arte tem de ser útil e servir. 
De outro modo será escultura, monumento, mas não arquitectura.109

A conferência descreve a profissão do arquiteto salientando o seu papel 
ativo, dividido em duas fases principais: projeto e obra. No projeto entram 
em jogo os problemas de comunicação com o cliente, a negociação de aspira-
ções, a explicação do trabalho, a dificuldade do cliente de perceber o projeto, 
de fazer a leitura dos desenhos… Losa defende a maqueta como o melhor 
meio de comunicação do projeto, cara, mas menos cara do que as alterações 
em obra. Relativamente à obra, Losa sublinha que no jogo dos acertos de 
custos importa não descurar o essencial e permanente da obra: a durabili-
dade, a eficiência e o conforto.

E o que poderia representar de economia – em dinheiro e em tempo – um 
projecto bem estudado? (…) Mas quantos clientes se convencerão de que 
mais um ou dois por cento creditados ao estudo e concepção podem resul-
tar em 10 ou 20 de proveito próprio?110

Um projeto bem estudado, pormenorizado e compreendido resultará na 
economia de tempo e dinheiro, evitando demolições, roços, corte de vigas, 
pilares e pisos para a abertura de chaminés, seja por falta de método do 
construtor, seja para alterar o projeto por ordem do proprietário. Mas acon-
tece que, segundo Losa:

106 ibid. 

107 ibid. p.413

108 ibid. p.414-415

109 LOSA, Arménio; op.cit. (1951 – Segunda Parte) p.538 

110 ibid p. 544

Fig. 35 Revista Vértice 
96. Transcrição da 
conferência no Ateneu 
comercial do Porto “Da 
Profissão de Arquitecto”, 
1ª parte, 1951 de Arménio 
Losa.

Fig. 36  Revista Vértice 
98. Transcrição da 
conferência no Ateneu 
comercial do Porto “Da 
Profissão de Arquitecto”, 
2ª parte, 1951 de Arménio 
Losa.
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um projeto autêntico é coisa desconhecida entre nós (…) convém portanto 
esclarecer (…) que há quem, apesar de assoberbado pelos sérios proble-
mas económicos resultantes, se esforce tenazmente por pôr de acordo a 
consciência própria com a moral profissional.111

O papel do arquiteto na direção da obra é reclamado por Losa como um 
dever e um direito de profissão, quando é assumido efetivamente.

E o que é, ou em que consiste o projeto? Quando está completo? Depois 
da concepção geral definida já no ante-projecto, o projecto definitivo 
deverá prever e incluir todos os trabalhos de especialização de que a obra 
vai ser dotada, elaborados de acordo e em colaboração com os técnicos 
competentes: as estruturas; os materiais de revestimento; os isolamentos 
térmicos e acústicos; os isolamentos contra a humidade e a condução de 
águas pluviais; os pormenores de proteção contra as vibrações; a instala-
ção de energia artificial; as redes e canalizações de água e dos esgotos; os 
sistemas de aquecimento ou refrigeração; os sistemas de ventilação natu-
ral ou forçada; a rede de sinalização; as precauções contra incêndios; os 
materiais de acabamento e a localização exacta dos vários acessórios e 
apetrechos, desde o botão da campainha e do interruptor da luz, até à 
máquina mais simples ou complexa que porventura seja de admitir.112

Para além destas teses apresentadas em conferências e congressos Losa 
escreve em distintos jornais a sua visão sobre a cidade do Porto, os seus pro-
blemas e, sobretudo, do potencial de um urbanismo moderno. Partindo da 
usa experiencia profissional na Câmara Municipal do Porto, onde fez parte 
do Gabinete de Estudo do Plano Geral e de distintas comissões, assim como 
pela sua grande convicção da relação estreita que deve existir entre o urba-
nismo e arquitetura, Losa reclama uma visão mais racional e moderna da 
cidade que permita uma maior expressão e liberdade na forma de construir 
e habitar.

A 26 de Janeiro de 1954 o jornal Comércio do Porto assinala a entrada 
em vigor do Plano Regulador da cidade do Porto de António de Almeida 
Garrett com a publicação de dois textos sobre o tema da arquitetura e a 
cidade da autoria de dois conceituados arquitetos portuenses: Arménio 
Losa e Fernando Távora. Dispostas lado a lado temos duas visões distintas 
sobre a a cidade do Porto, que demonstram a divergência do rumo seguido 
por cada um.

Losa mantém uma visão crítica sobre a arquitetura no contexto da cidade 
do Porto. Realça a luta permanente travada pelos arquitetos contra a medio-
cridade, o amadorismo e os “preconceitos tolos” das estruturas de poder da 
sociedade; obras perdidas num território disperso, sem ordem e sem forma, 

111 ibid p. 544

112 ibid p. 543
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que “cresce, cresce sempre, quase sem consciência do seu crescimento”113. 
Visão negra e vontade de transformação através do ordenamento, do pro-
fissionalismo, do trabalho rigoroso do arquiteto.

No ideário de Losa o urbanismo é sinónimo de harmonia, beleza, ordem, 
grandeza perfeição; os conjuntos urbanos coordenados, orientados, agru-
pados, como estruturas carregadas de valor artístico, em que “cada con-
junto surgiria como definidor de uma época”114. A implementação do Plano 
Regulador da Cidade do Porto traria resultados surpreendentes, contras-
tantes com o crescimento amorfo e medíocre que a caracterizava. Com 
efeitos positivos e transformadores da sociedade: constituindo um sen-
tido comum e consciente dos esforços coletivos, resultando no “despertar 
da opinião pública”, na “mobilização do interesse colectivo”, na “emulação 
entre os artistas e a seleção dos melhores, como prêmio e estímulo para os 
que não se deixam submergir na mediocridade”, significando “a eliminação 
possível e necessária do amadorismo.”115Inconformado Losa reafirma:

a cidade não pode continuar a crescer por simples somatório de mais edi-
fícios – bons ou maus, grandes ou pequenos – a implantar onde quer que 
se encontre um pedaço de terra por cobrir, onde quer que se abra um troço 
de rua ao sabor de circunstâncias mais ou menos aceitáveis. A cidade tem 
de arrumar-se e de progredir qualitativamente. Não pode crescer simples-
mente. Por isso se fizeram planos. 116

Em contraste, Fernando Távora parece encantado com o pitoresco da 
cidade:

É à cidade como escultura que queremos referir-nos neste artigo; escultura 
em permanente movimento, tomando as mais variadas formas, composta 
pelos mil e um elementos que todos os dias se apresentam perante os nos-
sos olhos (…) Para avaliar uma cidade como espaço organizado, apenas 
uma solução: percorrê-la, vivê-la, deambular pelas suas ruas, descer as 
suas encostas, subir aos seus pontos mais altos, habitar as suas casas, 
senti-la como organismo vivo que não pára, que dia a dia se altera (…) 
tudo acontecimentos plásticos (…) volumes, superfícies, cores, a que se 
acrescentam os cambiantes que a variabilidade de certos factores natu-
rais, como a luz, neles provoca.117

Távora observa a cidade e a população sem impor preconceitos, descre-
vendo poeticamente os seus traços característicos, aceitando-os, não valori-
zando nem pretendendo impor uma ordem que lhe fosse estranha.

113 LOSA, Arménio; Artigo publicado no dia 26 de Janeiro de 1954 no Comércio do Porto

114 ibid.

115 ibid.

116 ibid.

117 TÁVORA, Fernando; Artigo publicado no dia 26 de Janeiro de 1954 no Comércio do Porto
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Losa prefere acreditar na oportunidade do Plano como “um princípio de 
consciência urbanística, ponto de partida para a coordenação indispensá-
vel do seu crescimento.”118 Uma oportunidade também para a arquitetura 
encaixar-se nessa matriz reguladora evitando “que tudo se disperse e se 
misture, que tudo continue fraccionado, pulverizado e ignorado”119, saindo 
valorizada com maior harmonia e beleza através da coordenação do Plano.

Do mesmo modo que o urbanismo que despreza ou ignora a arquitectura 
não pode ser perfeito, também a arquitectura, para se realizar integral-
mente, não pode desligar-se do planeamento urbano. A arquitectura 
– ordenadora do espaço – prolonga-se sempre para fora de si mesma e 
é tanto mais completa quanto mais se harmoniza com o que a rodeia – 
a natureza, as construções vizinhas, o espaço exterior. Sozinha, isolada, 
independente, de pouco vale. Quando, pois, começarão os responsáveis a 
pensar seriamente nos grandes e pequenos conjuntos urbanos, reatando 
uma tradição perdida há duzentos anos, seguindo o bom exemplo que a 
capital aponta? Quando voltará a cidade a intervir, para poder orgulhar-
-se das suas capacidades de realização? 120

118 LOSA, Arménio; Artigo publicado no dia 26 de Janeiro de 1954 no Comércio do Porto

119 ibid.

120 ibid.

Fig. 37 Publicação dos 
textos de Arménio Losa 
e Fernando Távora sobre 
arquitetura e cidade, 
Comércio do Porto, 26 de 
Janeiro de 1954.
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Cronologia – Dos Arquitetos
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3.3. DA CIDADE À RUA DE CEUTA

A construção do Edifício Vouga/Soares&Irmãos é o resultado de uma 
conjugação de vários fatores: a afirmação dos valores de modernidade na 
arquitetura, um projeto urbano de transformação da cidade do Porto e um 
ato de manifestação de solidez e progresso de uma empresa familiar – as 
Indústrias Vouga – que optou por instalar-se no novo centro nevrálgico da 
cidade, construindo um edifício que concentrasse não só os serviços admi-
nistrativos e de gestão – a sua sede – como também as habitações dos sócios-
gerentes da nova geração.

Os proprietários idearam o Vouga como um “Edifício Moderno” que dig-
nificaria a cidade e, acima de tudo, que significaria “a moderna e prática ins-
talação de um escritório onde nada falta de útil e eficiente para servir a vida 
complexa de duas grandes empresas industriais”1.

Mas o Edifício Vouga/Soares&Irmãos é também uma das partes que 
compõem a Rua de Ceuta, uma das principais já que constitui o difícil e 
muito bem conseguido remate da nova via com a Praça D. Filipa de Lencastre 
e Rua da Picaria. 

Arménio Losa é o autor dos dois projetos, coincidindo assim dois 
momentos distintos do seu percurso profissional. Losa elaborou o pro-
jeto da rua de Ceuta enquanto funcionário da Câmara Municipal do Porto 
seguindo estudos anteriormente elaborados, aos quais acrescentou uma 
síntese pessoal indissociável do corpo teórico-prático de âmbito urbanístico 
que nessa época se construía a propósito da elaboração do Plano geral de 
Urbanização do Porto. O Edifício Vouga/Soares&Irmãos foi projetado por 
Losa em coautoria com Cassiano Barbosa, como profissional liberal empe-
nhado na construção e defesa de uma nova prática profissional rigorosa, 
inovadora e atenta ao espírito da época. O Vouga é indissociável do con-
texto urbano para o qual foi concebido, como também é indissociável do 
programa encomendado por José Caetano Soares, o jovem administrador 
das Indústrias Vouga.

A história da rua de Ceuta tem início no séc. XIX, época em que se lança-
ram as bases para a renovação da área central da cidade do Porto e em que 
se identificou como necessária a abertura de um novo eixo nascente-poente, 
alternativo à rua dos Clérigos e rua 31 de Janeiro. Importa compreender o 
contexto que lhe deu origem e em que participou Arménio Losa, que resu-
mimos em três etapas nas quais foram fixando-se os fundamentos e traços 
deste novo arruamento:

• O plano de melhoramentos e a criação de um novo centro cívico
• Transformação e Expansão da área central da cidade
• O projeto da rua de Ceuta

1 SOARES, José; Um edifício Moderno in JORNAL VOUGA, Dezembro 1954; p.4
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3.3.1. O plano de melhoramentos e a criação de um novo centro cívico

Decorrente do projeto regenerador de Fontes Pereira de Melo, e com a 
criação do Ministério das Obras Públicas, foram decretadas em 1864 novas 
regras relativas à construção de vias públicas e de construções marginan-
tes, estabelecendo-se a obrigatoriedade de elaboração de Planos Gerais de 
Melhoramentos para as cidades de Lisboa e Porto. Estes planos tinham 
como principais questões a resolver: a circulação, a melhoria das condições 
de salubridade da cidade antiga e o planeamento de áreas de expansão, dada 
a tendência de forte crescimento urbano que então se verificava.

Na cidade do Porto, no ano 1881, o Presidente da Câmara Municipal 
José Augusto Correia de Barros, apresentou o Plano de Melhoramentos 
da Cidade do Porto, incidindo sobre a qualificação do sistema viário e da 
salubridade das construções com um documento operativo que incluía uma 
estratégia de gestão e de execução das ações propostas. 2

Anos mais tarde, em 1889, foi proposta a formação de uma comissão de 
“engenheiros hábeis” tendo em vista o estudo de uma nova localização para 
os Paços do Concelho e um novo Mercado Municipal. Dos estudos desta 
comissão resultou a reestruturação da rede viária do centro da cidade, com 
a criação de novos eixos, visando melhorar a articulação de três novos equi-
pamentos cívicos de referência que se propunham construir: os Paços do 
Concelho, o Mercado das Carmelitas e a Estação ferroviária de S. Bento. 
A comissão entendeu que a rede viária existente na área central da cidade 
era demasiado estreita e sinuosa, sendo incompatível com a imagem dig-
nificante e de prestígio que se pretendia dar ao novo centro do Porto. Para 
tal foi proposta a retificação e o alargamento das vias que existiam junto 
aos equipamentos cívicos existentes e a criar, identificando, como questão 
essencial, a melhoria das comunicações entre as partes oriental e ocidental 
da cidade, concretizada através da proposta de abertura, segundo Tavares:

(…) de uma nova rua espaçosa, com 16 m de largura, no prolongamento 
da rua de Passos Manuel, atravessando as ruas de Sá da Bandeira, 
Bonjardim, D. Pedro e Laranjal, seguindo pela rua dos Lavadouros, cujo 
alinhamento do lado norte, se aproveita, e cruzando as ruas da Picaria, 
da Sá Noronha e das Oliveiras, vai terminar na Praça de Carlos Alberto, 
no local hoje ocupado pela casa do Conde da Trindade3.

Surge assim a ideia de criar uma via de articulação transversal de atra-
vessamento do centro da cidade que se manteve constante em todos os 

2 GRAVATO, Maria Adriana; Trajecto do risco Urbano. A arquitectura na cidade do Porto, nas décadas de 30 a 50 do séc. 
XX, através do estudo do conjunto da Avenida dos Aliados à rua Ceuta. Tese Mestrado em História da Arte em Portugal, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2004

3 TAVARES, Rui; Recentrocidade. Memória e Refundação Urbana. Tese de doutoramento. Faculdade de Letras da Univer-
sidade de do Porto, 2013. (Consultada em http://hdl.handle.net/10216/70355). 14 de Novembro de 2014. O autor cita o 
Relatório da Comissão em 1891, p. 17.

Fig. 38 Praça da 
Liberdade, 1913.

Fig. 39 Planta do Porto 
de Joaquim da Costa 
Lima Sampaio, 1839
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planos posteriormente elaborados para a cidade. Este será, no entender de 
Rui Tavares4, o maior contributo da comissão de engenheiros.

Na viragem do século prosseguiu a discussão sobre os novos Paços do 
Concelho, no âmbito de uma visão transformadora da zona central de uma 
cidade em crescimento, que se pretendia à imagem das metrópoles euro-
peias. O centro simbólico da cidade foi deslocado para a praça de D. Pedro IV 
(atual praça da Liberdade), onde se foram concentrando, progressivamente, 
as atividades ligadas ao poder político, financeiro, bancário, comercial, e cul-
tural. Esta Praça concentrou a maior movimentação de pessoas e veículos, 
justificando o surgimento de diversas propostas de renovação, com objetivo 
de conferir-lhe uma dimensão adequada ao novo estatuto de centro e de 
garantir francas ligações com os diferentes setores da cidade.

Em 1914 o Vereador do Pelouro de Obras da Câmara Municipal do Porto, 
Elísio de Melo, lançou um concurso público para a elaboração do Plano de 
Melhoramentos e Ampliação da Cidade do Porto, estipulando que deveria 
ser:

(…) elaborado em conformidade com os princípios da moderna arte de 
construção das cidades, tendo-se em vista as circunstâncias locais…” e 
que as propostas seriam apreciadas “…em mérito absoluto e relativo sob 
o quíntuplo ponto de vista higiénico, técnico, artístico, económico e social 
por uma comissão idónea (…) da qual fará parte, se esta comissão exe-
cutiva o tiver por bem, um profissional estrangeiro de nome consagrado 
nesta arte 5.

Sob orientação de Elísio de Melo, e na continuidade de estudos anterio-
res6, a Repartição Técnica dos Serviços Municipais elaborou um projeto para 
a abertura da nova avenida central da cidade. Este projeto foi apresentado 
a uma comissão técnica7, constituída para o debater, aprofundar e desen-
volver, onde participava um “profissional estrangeiro de nome consagrado 
nesta arte” o arquiteto e urbanista inglês Barry Parker.8

Parker propôs a construção de uma praça alongada, cruzada na zona 
central pelo prolongamento da rua de Passos Manuel, tratando-se do eixo 
transversal de ligação nascente-poente proposto em 1889 pela comissão de 
engenheiros, único arruamento que deveria resolver todas as ligações com 
a malha urbana, de ambos os lados da avenida. A praça seria desenhada em 

4 TAVARES, Rui; op. cit. (2013)

5 TAVARES, Rui; op. cit. (2013) citando Sessão de 31 de Dezembro de 1914 (A.H.M.P. – Actas da Comissão Executiva. 
Livro 6, fl. 103).

6 Sobre Pezerat (nomeadamente o projeto que Carlos Pezerat ofereceu ao Município em 1889),

7 Esta comissão técnica estava formada por Gaudêncio Pacheco (Chefe da Repartição Técnica dos Serviços Municipais), 
Casimiro Barbosa, Aníbal de Barros, Ventura Terra, os membros de Conselho de Estética e Urbanização (entre eles Mar-
ques da Silva), Correia da Silva (funcionário municipal, primeiro oficial arquiteto) 

8 O arquiteto e urbanista inglês Barry Parker (1867 – 1947) era sócio de Raymond Unwin, (1863 – 1940) sendo respe-
tivamente o planeador e o arquiteto das primeiras Cidades Jardim inglesas, Letchwoth, em 1903-1904, e Hampstead 
Garden Suburb, em 1905-1907. Faziam parte do Movimento Arts and Crafts e defendiam o “pitoresco” da mescla de 
cidade e campo. in GRAVATO, Maria Adriana; op. cit. (2004)
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Fig. 40 Sobreposição 
malha oitocentista /plano 
de Barry Parker

Fig. 41 Segundo Projeto 
de Barry Parker

Fig. 42 Planta 
apresentada na Memória 
do segundo projeto de 
Barry Parker
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função de uma escala adequada ao peão, animada por zonas comerciais e 
por arcadas com passagem para as ruas do Almada e da Formosa abertas em 
edifícios com planta em crescente. Os Paços do Município ficariam em posi-
ção lateral à avenida.

O Chefe da Repartição Técnica dos Serviços Municipais, Gaudêncio 
Pacheco, foi de opinião de que a avenida de Parker era demasiado fechada 
em si mesma, não se articulava de modo suficiente com a malha envolvente, 
argumentando que assim ficaria afastada das “grandes correntes de tráfico” 
que percorriam o centro da cidade, resultando num provável “insucesso 
comercial”, e não resolvendo a excessiva concentração de movimento que 
então congestionava o eixo Batalha/Clérigos. De modo a quebrar este isola-
mento Pacheco sugeriu:

(que se rasgassem) duas outras avenidas radial ou diagonalmente dis-
postas, uma partindo de um ponto da rua de Fernandes Tomás, vizinho 
do mercado do Bolhão e terminando na antiga Praça de Santa Teresa, a 
outra partindo da rua de Sá da Bandeira, em frente à de Passos Manuel, 
para terminar em um ponto vizinho do Largo do Coronel Pacheco. 9

Na segunda versão do projeto, Barry Parker explorou a abertura de 
novas transversais: duas vias diagonais, de ambos os lados da avenida, pro-
curando um traçado que garantisse pendentes longitudinais pouco acen-
tuadas e alterou a localização dos Paços do Município, implantando-os no 
topo norte da avenida, dignificado pela posição elevada e pela exposição a 
sul. Parker desenhou com pormenor o espaço público e todos os edifícios 
que definiam as novas praças, avenidas e ruas, adotando uma linguagem 
monumental/beaux arts, na linha do gosto dominante da época, e conso-
nante com as preferências dos membros da comissão técnica, nomeada-
mente Marques da Silva.

O projeto da avenida central de Barry Parker foi aprovado pelo Município 
em Novembro de 1915. O urbanista foi convidado para colaborações futu-
ras, nomeadamente como consultor de trabalhos urbanísticos em estudo10 
nos serviços técnicos municipais.

9 ibid

10 Encontrava-se nessa época em estudo a ligação entre a ponte D. Luís (cota alta) e a praça da Liberdade, ou seja, a 
entrada na cidade a partir de sul), como também a expansão das vias estruturantes para norte 
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Fig. 43 Paços do 
Concelho em construção
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Fig. 44 Esquiço da 
reforma do centro actual 
da cidade do Porto, 
Ezequiel de Campos, 
1932.

3.3.2. Transformação e Expansão da área central da cidade

A obra de construção da avenida central iniciou-se em fevereiro de 
1916 com a demolição do edifício em que estavam instalados os Paços do 
Concelho, prosseguindo em abril do mesmo ano, com o lançamento, ainda 
por Elísio de Melo, de um concurso para a elaboração do projeto de arquite-
tura dos novos Paços do Concelho. Em dezembro de 1919 foi decidido que 
o projeto seria entregue ao arquiteto municipal António Correia da Silva 
(1880-1963)11, no sentido de minimizar custos.

A partir de 1917/8 uma nova administração municipal iniciou os proces-
sos de expropriação, loteamento e venda dos terrenos marginantes à ave-
nida central. Marques da Silva desempenhou um papel central na direção da 
obra de arruamentos, e na orientação da elaboração dos projetos dos edifí-
cios, por parte de vários arquitetos portuenses, colocando especial atenção 
na estética das fachadas.12

As décadas de início do século XX ficaram marcadas pela transforma-
ção da área central da cidade. Uma malha urbana consolidada, edificada nos 
séculos XVIII e XIX, foi sendo rasgada, demolida, dando lugar à constru-
ção de novos eixos viários com preocupações higiénicas, funcionais e sim-
bólicas. Estas operações trouxeram grande visibilidade à arquitetura que se 
praticava na época, precisamente num tempo de transição em que a nível 
europeu, permanente referência cultural dos arquitetos nacionais, os estilos 
historicistas do séc. XIX e os velhos métodos construtivos se começavam a 
abandonar em favor de uma arquitetura moderna.

Construída a grande avenida central, continuaram-se os trabalhos com 
a abertura das vias transversais previstas no traçado de Parker. Em 1929 foi 
aprovada a construção da rua Elísio de Melo, inicialmente designada como 
Prolongamento da Rua Passos Manuel.

No Porto, era recente a deslocação da vida comercial e bancária da zona 
ribeirinha primeiro para a praça da Liberdade e depois para a avenida dos 
Aliados. O comércio estava concentrado nas ruas Mouzinho da Silveira, Sá 
da Bandeira, eixo Carmelitas – Clérigos – 31 de Janeiro, ruas do Almada e 
de Santa Catarina.

Na perspetiva do engenheiro Ezequiel de Campos13 a cidade do Porto 
não tinha um verdadeiro centro administrativo, os equipamentos e monu-
mentos representativos estavam demasiado dispersos; defendeu assim a 
concentração de equipamentos públicos e de ensino superior na praça dos 

11 O arquiteto Correia da Silva é também autor do projeto do Mercado do Bolhão, construído entre 1914 e 1917.

12 com vista a garantir o carácter monumental do conjunto, segundo uma linguagem ao gosto beaux-arts de influência 
francesa, com preocupações de simetria, de nobreza dos materiais das fachadas (foi exigido o granito), e de qualidade 
dos motivos decorativos, que deviam estar presentes.

13 Ezequiel Pereira de Campos (Póvoa de Varzim, 1874 – Lisboa, 1965) foi engenheiro, economista, escritor e político. 
Em 1932 o engenheiro Ezequiel de Campos publicou o Prólogo ao Plano da Cidade do Porto apresentando uma visão 
integrada de ordenamento territorial, inovadora para a época, considerando as diversas funções do espaço urbano (habi-
tação, atividades económicas, circulação, trocas comerciais, espaços verdes, áreas de lazer, etc.) e lançando a ideia de 
área metropolitana – ao juntar numa mesma análise o sistema urbano do concelho do Porto e dos concelhos limítrofes. 
Nele defendia o modelo centralizado da cidade: reforço dos equipamentos na área central e melhoria da rede viária de 
interligação entre núcleos existentes.
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Fig. 45 Rua Dr. Ma ga-
lhães de Lemos e Rua 
Elísio de Melo (anos 
30/40).

Fig. 46 Rua do Almada; 
Garagem do Comércio do 
Porto (anos 30/40).

Leões e a centralização de serviços municipais no topo norte da avenida 
dos Aliados.

Os arruamentos em diagonal, previstos no projeto de Parker, de ligação 
ao topo norte da avenida dos Aliados, foram defendidos como essenciais 
para uma maior articulação da zona central, e o descongestionamento das 
ruas dos Clérigos e de 31 de janeiro.

No rescaldo da Exposição Colonial de 1934 14, o Município retomou a 
execução das obras de melhoramentos da rede viária da área central, intro-
duzindo uma nova ênfase na questão da circulação, em particular do trá-
fego automóvel. Na proposta de construção do Projeto do Prolongamento 
das Ruas de Ramalho Ortigão e de Elísio de Melo, apresentada à Comissão 
Administrativa do Município em 25 de Outubro de 1934, encontramos 
uma chamada de atenção para o tráfego que naquela época apresentava 
sérias dificuldades, entendendo que era urgente agir no sentido de facilitar 
o acesso ao centro da cidade. Era imprescindível iniciar, com a maior bre-
vidade, a construção das vias de comunicação e acesso à parte central da 
cidade.

O traçado proposto baseia-se no projeto de Parker; os dois arruamentos 
a executar de cada lado da avenida (prolongamentos de Ramalho Ortigão 
e Elísio de Melo) deixam de confluir ambos na praça Guilherme Gomes 
Fernandes, passando a juntar-se numa praça de forma triangular, ligada à 
referida praça por um terceiro arruamento.

No final de Dezembro de 1934, o Governo, por iniciativa do engenheiro 
Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas, decretou15 a obrigatorie-
dade de elaboração de Planos Gerais de Urbanização nas cidades de Lisboa 
e Porto, em todas as localidades com população acima de 2.500 habitantes 
e com tendência de aumento populacional superior a 10%, e em locais de 
interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, espiritual, histórico 
ou artístico, tendo em vista a criação de áreas urbanas consonantes com a 
ideologia do Estado Novo16. Impunha-se deste modo a supervisão do poder 
político (central) na administração dos territórios urbanos, atribuindo-se 
aos municípios a exclusividade dos trabalhos de urbanização, conduzidos 
até então pela iniciativa privada.

Entre os anos de 1935 e 38 inicia-se a preparação do Plano Geral de 
Urbanização do Porto com a realização de estudos de diagnóstico da cidade 
e trabalhos de levantamento cartográfico. Em finais de 1938, dada a obri-
gatoriedade de conclusão do Plano17, o Município “resolve, com a anuên-
cia superior, procurar um urbanista estrangeiro idóneo para, como 

14 A presença de milhares de visitantes veio animar a cidade durante todo o verão de 1934, agudizando conflitos de 
tráfego na zona central da cidade (centro da rede de transportes) e gerando forte confluência entre o centro e o Palácio 
de Cristal, através da antiga praça da Universidade, largo do Carmo, Hospital de Santo António e jardim do Carregal. 

15 Decreto 240 802, de 21-12-1934

16 LOBO, Margarida; Planos de Urbanização – A época de Duarte Pacheco. Porto: FAUP Publicações; 1995.

17 Em 1938 foi decretado pelo Estado um prazo máximo para a conclusão do “Plano geral de Urbanização e Expansão 
da Cidade” do Porto, até 31 de Dezembro de 1939.
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Fig. 47 Estudo de 
Piacentini para a área 
central, 1939.

consultor, guiar os estudos do plano geral da Cidade, a realizar nos seus 
Serviços Técnicos”18.

O engenheiro chefe do gabinete no Plano foi enviado a Roma onde sele-
cionou “o Académico de Itália Prof. Marcello Piacentini, urbanista de grande 
prestígio, que disse ao enviado a Roma estar disponível para aceitar o encar-
go”19, aceitando formalmente o convite em Fevereiro de 1939. Piacentini 
informou que lhe faltava disponibilidade imediata para se deslocar ao Porto 
e fez-se representar por dois colaboradores: o jovem arquiteto Giorgio 
Calza Bini20 e o engenheiro especialista em tráfego e vias de comunicação 
Vincenzo Cívico.

Calza Bini e Vincenzo Civico chegaram ao Porto em 29 de Março de 
1939, e durante dez dias desenvolveram trabalhos de reconhecimento da 
cidade, sintetizados em esquemas de diagnóstico que impressionaram 
as chefias municipais. No mês seguinte enviaram a primeira proposta de 
expansão e densificação da rede viária da cidade e também propostas para o 
eixo Aliados-Ponte D. Luís I, incluindo a renovação da área envolvente da Sé 
Catedral. As propostas refletem o estilo característico de Piacentini: monu-
mental, neoclássico simplificado e racional, intervencionista e renovador 
no que respeita à malha urbana histórica consolidada, não se coibindo de 
demolir partes de centros históricos de cidades para a introdução de novos 
espaços monumentais.

Para a elaboração deste Plano, o Município formou em 1939 o Gabinete 
de Estudo do Plano Geral de Urbanização, ao qual ficaram afetos o enge-
nheiro Antão de Almeida Garrett, como diretor, e o arquiteto Arménio Losa 
que fazia a ligação entre o Plano e a gestão corrente do urbanismo munici-
pal. Losa integrou, no mesmo ano, o Conselho de Estética e Urbanização, 
participando ainda, por vezes, em reuniões da Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia, em substituição do arquiteto municipal Correia da 
Silva 21. Losa não tinha formação específica nem experiência profissional 
em urbanismo. A participação na elaboração do Plano deu-lhe uma forma-
ção prática, que procurou complementar com alguma literatura teórica, 

18 Prof. A. de Almeida Garrett – História da Evolução dos Planos Gerais de Urbanização da Cidade do Porto – FEUP – 
Boletim n.º 14 Junho de 1974, citado por FIGUEREIDO, Ricardo; Os Planos para o Porto – dos Almadas aos nossos dias” 23 
Agosto de 2010 in blog “do Porto e não só…” http://blogspot.pt/201/08/os-planos-para-o-porto--dos-almadas-aos_23.
html

19 Piacentini é descrito na Reunião de Câmara de 9 de Março de 1939 como sendo “membro ilustre da Reale Accademia 
de Italia, é catedrático de Urbanística na Universidade de Roma desde a fundação desta cadeira em 1920, tendo sido 
o relator da comissão que elaborou o Plano de Urbanização da cidade de Roma actualmente em execução; e está-lhe 
hoje confiada a alta missão de dirigir os trabalhos de arquitectura, parques e jardins da Exposição Universal de Roma 
para 1942” 
FIGUEREIDO, Ricardo (Ed.); In Blog, 2010 (Consultado em http://doportoenaoso.blogspot.com). 24 de Abril de 2017

20 Informação comunicada pelo Presidente da Câmara na Reunião de 9 de Março de 1939 “O jovem arquiteto Calza Bini, 
assistente de Piacentini na cadeira de “Urbanística” e seu colaborador directo no projeto e construção de alguns dos 
edifícios da Cidade Universitária de Roma, tem o seu nome já ligado também a outras interessantes obras arquitectóni-
cas, como a Estação de camionagens de Génova, o Palácio corporativo da Provinda de Cosenza e modernos quarteirões 
de habitações colectivas de Roma, assim como o Plano de Urbanização de Savona, Aprillia e outras cidades. E ao 
considerado engenheiro Vicenzo Civico, Secretário Geral do “Istituto Nazionale di Urbanística” e da “Reggensa Nazionale 
Gruppi Urbanistici”, deve também já a Itália realizações notáveis como, entre outras, o plano de urbanização de Rimini 
e estudos dos projetos para Catania, Sassulo, Pordenone, etc. São estas as individualidades de relevo, de cujo conselho 
muito tem a esperar a cidade do Porto na elaboração do seu Plano de Urbanização” FIGUEREIDO, Ricardo; op.cit. (2010)

21 TREVISAN, Alexandra op. cit. (2013)
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Fig. 48 Rua da Picaria; 
à direita Edifício da 
Companhia dos telefones 
(anos 30/ 40).

Fig. 49 Travessa da 
Picaria e Travessa da 
fábrica (anos 30/ 40).

Fig. 50 Local da futura 
praça D. Filipa de 
Lencastre, 1939.

vindo uns anos mais tarde a ser-lhe atribuído, pelo Município, o título de 
arquiteto-urbanista.

A impossibilidade de diálogo direto entre o consultor italiano e os técni-
cos do Gabinete de Estudo do Plano dificultava a desejada e necessária cele-
ridade dos trabalhos. Piacentini enviou um terceiro colaborador, o jovem 
arquiteto Augusto Baccin que trabalhou, integrado no Gabinete de Estudo 
do Plano entre 7 de Julho e 17 de Agosto, tendo nesta altura sido revista 
toda a rede de comunicações anteriormente proposta, elaborando-se um 
Estudo das vias fisicamente possíveis. Contrariamente ao acordado, Piacentini 
nunca se deslocou ao Porto, nem lhe foram enviados os elementos que havia 
solicitado.

O Município endureceu a posição, comunicando ao urbanista italiano 
que a demora da sua vinda ao Porto justificava a desistência relativamente 
à encomenda do plano, passando este para o Gabinete de Estudo do Plano. 
Em Abril de 1940 voltará ao contacto pedindo que entregasse o processo ao 
“académico arquiteto Giovanni Muzio.”22

As propostas de Piacentini para a área a poente da avenida dos Aliados 
resumia-se na manutenção do eixo transversal nascente/poente até à praça 
Guilherme Gomes Fernandes, anulando-se a via diagonal que a ligaria dire-
tamente à praça frente aos novos Paços do concelho (futura rua Ramalho 
Ortigão). Recordemos que nesta altura (1939) já se havia procedido à expro-
priação dos edifícios necessários à execução do Projeto do prolongamento 
das Ruas de Ramalho Ortigão e de Elísio de Melo, e já se haviam iniciado as 
demolições. 23

O contexto de guerra – a guerra civil de Espanha entre 1936-1939 e a 
2.ª grande guerra entre 1939-1945 – trouxe escassez económica, obrigando 
a concentrar esforços no atendimento de carências básicas da população, o 
que veio dificultar a conclusão do Plano Geral de Urbanização, bem como a 
execução dos arruamentos nas áreas laterais aos Aliados.

No ano 1940 faziam parte do Gabinete de Estudo do Plano Geral de 
Urbanização os arquitetos Arménio Losa e Agostinho Ricca Gonçalves, 
o desenhador Artur Vieira de Andrade e os engenheiros Luís C. Noronha 
Távora, Francisco Lima Ribeiro e Miguel Resende, sendo Diretor o enge-
nheiro Antão de Almeida Garrett24. Os estudos do Plano constituíram para 
estes técnicos uma verdadeira escola de iniciação ao urbanismo, também 

22 FIGUEREIDO, Ricardo; op.cit. (2010)

23 As expropriações com vista à construção do prolongamento das ruas de Ramalho Ortigão e de Elísio de Melo inicia-
ram-se em 1936. Foram adquiridas, com vista à demolição, as edificações de ambos os lados da Travessa da Fábrica 
(terminando no edifício adjacente ao da Companhia dos Telefones Anglo-Portugueses), frente sul da Travessa da Picaria 
e rua do Almada, frente poente, entre a Travessa da Picaria e o alinhamento com a rua Elísio de Melo, não se chegando a 
avançar para a rua do Almada, troço a norte da Garagem do Comércio do Porto.

24 Antão de Almeida Garrett (1896-1978) foi engenheiro civil, oficial de artilharia, urbanista e professor. Licenciado na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde foi docente de Construções Civis. Catedrático desde 1934, ten-
do-se doutorado em engenharia em 1943. Publicou obras sobre urbanismo e produziu trabalhos nas áreas da engenharia 
civil e do urbanismo – o Plano Regulador da Cidade do Porto (1947-1952), o Anteplano da Região do Porto (1952), o Plano 
Regulador da Cidade de Coimbra (1955). Ficaram por concluir os estudos preliminares do planeamento urbanístico da 
Região Noroeste. Fonte consultada em Março 2016:
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=antigos%20estudantes%20ilustres%20-%20ant%-
C3%A3o%20de%20almeida%20garrett
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Fig. 51 Esboço de 
Arménio Losa para a 
futura via Palácio.

com uma componente teórica: há registos no Município da aquisição de 
bibliografia de referência do urbanismo: Piano Regolatori in Itália, a revista 
Urbanística do Instituto Nazionale di Urbanística, e dois volumes do Manual 
de Urbanismo de Karl Brunner.25

No dia 7 de maio de 1940 o Gabinete de Estudo do Plano enviou ao 
arquiteto Giovanni Muzio o 1.º Estudo composto por um relatório e duas 
plantas gerais de escala regional e municipal. Nestes documentos estão 
espelhadas as convicções urbanísticas do Gabinete Municipal, sendo o con-
tributo do consultor necessário no sentido da conclusão do Plano a subme-
ter à aprovação do Ministério das Obras Públicas.

No relatório os técnicos municipais apresentaram uma síntese dos 
resultados dos inquéritos efetuados, expondo as grandes propostas do 
Plano Geral, incidindo sobre a expansão da rede viária de escala regional 
e intermunicipal e a articulação desta rede com a malha urbana da cidade; 
avançaram um zonamento de atividades tendo em vista “a boa disciplina da 
cidade e consequente comodidade dos seus habitantes”26 e concluiram com 
a explicação do Problema Social – Casas Baratas, preconizando a constru-
ção de 8.000 casas a disponibilizar com “rendas muito mais baixas que as 
actuais condições de construção permitem”27, endereçando deste modo um 
dos problemas urbanísticos centrais na época, para o qual a arquitetura pro-
punha como solução a adoção de novos modelos habitacionais constituídos 
por blocos de média/grande escala, a construir com recurso aos novos siste-
mas construtivos, mais económicos do que as técnicas tradicionais.

O estudo da malha central da cidade evoluiu revelando partes consoli-
dadas (malha urbana a nascente e poente dos Aliados) e outras em aberto 
(eixo Ponte-Sé-Aliados). A poente dos Aliados, a praça D. Filipa de Lencastre 
apresentava já uma configuração retangular. A futura rua de Ceuta consti-
tui aqui um prolongamento direto da rua Elísio de Melo, já não se dirige à 
praça Guilherme Gomes Fernandes, mas à praça Carlos Alberto, com conti-
nuidade para poente.

A 8 de Maio de 1941, um ano após o início da colaboração, o Gabinete de 
Estudo do Plano enviou a Muzio as plantas de estudo da via de ligação entre 
as praças Filipa de Lencastre, Carlos Alberto, e Carrilho Videira, elaboradas 
por Arménio Losa, comunicando que havia urgência em dar aprovação ao 
Plano, pois o Município pretendia enviá-lo para aprovação do Governo.

Surgiu assim a primeira referência aos estudos de Losa para a rua de 
Ceuta. São enviados a Muzio estudos da “última solução para a via Palácio 
– Praça: troço Carlos Alberto – Carregal” e “troço Carlos Alberto – Praça D. 
Filipa de Lencastre”, assinados por Losa e datados de 7 de Maio de 1941. Na 
carta de envio, Antão de Almeida Garrett não faz referência a estes estudos, 

25 TREVISAN, Alexandra op. cit. (2013)

26 GRAVATO, Maria Adriana (2004) op.cit. ou TREVISAN, Alexandra (2013) op. cit.

27 Ibid.
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mencionando apenas o envio de outras propostas para o Campo Alegre e 
para a Foz. Muzio não os terá nunca comentado.

Na designação dada por Losa – via Palácio /Praça – encontramos a con-
firmação da importância que o Palácio de Cristal tinha ganho na década de 
30, enquanto área charneira de articulação entre diferentes zonas da cidade.

Neste primeiro estudo Losa representou a cheio os edifícios a demolir, 
desenhou as vias de circulação marcando os sentidos e as áreas de estacio-
namento, e definiu com linha grossa as frentes de construção futuras, dis-
tinguindo os edifícios antigos a manter (trama mais clara) dos novos edifí-
cios propostos. A via já havia adquirido a direção perpendicular à rua José 
Falcão, e encontrava-se posicionada mais a sul (em relação à localização 
final), com o eixo central alinhado sensivelmente pelo eixo da praça Filipa 
de Lencastre.

O lote onde seria posteriormente construído o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos encontrava-se mais afastado do edifício da Companhia dos 
Telefones (CT), e possuía um topo (para nascente) voltado para a praça. Era 
proposta a ampliação do edifício CT de modo a formar um novo alçado (para 
sul) de frente para a praça.

Da proposta destacava-se a racionalidade das circulações viárias, a exis-
tência de estacionamento na via pública e a preocupação com a salubri-
dade dos novos edifícios, distanciados dos preexistentes. Segundo Pedro 
Ramalho28 Losa defendeu que este novo eixo viário deveria ser marcada-
mente moderno, em contraste com a malha preexistente.

Na sequência dos estudos anteriores, a reforma proposta para a área 
não se limitava à abertura de um novo eixo viário, incluía também a liga-
ção deste à rua Ramalho Ortigão e uma praça de articulação entre ambos, 
anteriormente de configuração triangular, passando, com Losa, a ter planta 
retangular.

Em Outubro de 1941 Muzio fez a sua segunda visita ao Porto. Com o seu 
aval, o Plano Geral de Urbanização foi enviado para aprovação pelo Governo. 
A morte prematura de Duarte Pacheco suspendeu o processo de aprovação, 
que nunca veio a ser apreciado pelo seu sucessor, tendo terminado deste 
modo a colaboração do Município com Giovanni Muzio. Anos mais tarde 
Antão de Almeida Garrett será chamado a concluir o Plano Regulador da 
Cidade do Porto, concluído em 1952 e aprovado pelo Município em 1954.

Quatro anos de colaboração com os académicos italianos deixaram mar-
cas no urbanismo da cidade mas também nas convicções teóricas dos téc-
nicos municipais envolvidos na elaboração Plano, entre eles o arquiteto 
Arménio Losa.

28 RAMALHO, Pedro em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

Fig. 52 Variante ao 
Projeto de prolongamento 
da Rua Elisio de Melo, 
Arménio Losa, 23 Out. 
1491 (planta e extrato)

Fig. 53 Projeto de 
prolongamento das Ruas 
Elisio de Melo e Sá de 
Bandeira, Arménio Losa, 
1942.
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Fig. 54 Praça D.Filipa 
de Lencastre, novos 
alinhamentos,1944.

Fig. 55 Praça D.Filipa de 
Lencastre, 1944.

3.3.3. O projeto da rua de Ceuta

Em Outubro de 1941 Arménio Losa concluiu a “variante ao projeto do 
prolongamento da rua Elísio de Melo”, alterando o traçado aprovado em 
192929. Entendeu-se que este traçado não se coadunava com o rumo que 
estava a ser traçado pelo Plano Geral de Urbanização, salientando-se como 
inconveniente o facto de não permitir a construção numa das frentes da via, 
o que traria “graves consequências de ordem estética e económica”30.

O objetivo já não era, como acontecia no final do séc. XIX, ligar a ave-
nida dos Aliados à praça dos Leões (então praça da Universidade). Em 1941 
o objetivo era ligar a avenida dos Aliados que constituía o centro político, 
financeiro, comercial, de serviços e cultural, à zona ocidental da cidade, 
através do Palácio de Cristal, em direção ao Campo Alegre e rotunda da 
Boavista. As diretrizes de Piacentini e de Muzio já haviam validado a nova 
amarração desta grande via de trânsito ao Jardim de Carrilho Videira (atual 
Carregal), local onde não existiam problemas de congestionamento de trân-
sito. Na Memória Descritiva Losa afirma:

O traçado primitivo conduzia todo o trânsito desta via à Praça da 
Universidade onde iria encontrar todas as dificuldades de escoamento 
hoje verificadas. Sendo o prolongamento da Rua de Passos Manoel e por-
tanto a melhor artéria para atravessamento do centro da cidade, será 
igualmente a mais própria para ligar aquele centro com toda a parte 
ocidental.31

Losa invocou como segunda razão, evitar que a frente edificada sul se 
encostasse demasiado aos edifícios existentes na rua da Fábrica, ficando 
todas privadas de sol e luz numa das suas fachadas, fazendo com que a 
nova frente urbana saísse desvalorizada, com prejuízo para a cidade e para 
o Município.

Na praça Carlos Alberto Losa teve a preocupação de evitar a expropria-
ção do edifício da Ordem do Carmo propondo a construção de um pórtico 
no eixo da fachada, através do qual fluiria o tráfego, o que constituía uma 
estrutura de valorização arquitetónica do edifício existente. A frente lateral 
norte do Hospital de Santo António seria protegida por uma faixa arbori-
zada de modo a mitigar os efeitos de intrusão da nova avenida, prevendo-
se uma subida de cota da via em relação ao existente, de modo a suavizar a 
pendente do tramo de ligação à praça Carlos Alberto.

Comparando com o anterior estudo de 7 de Maio de 1941 observamos 
que houve a alteração da diretriz da via: tendo como ponto fixo a área de 
amarração no cruzamento com a rua José Falcão a diretriz foi desviada do 
eixo da praça D. Filipa de Lencastre, passando a ficar quase alinhada com a 

29 Projeto n.º 82 aprovado em sessão de 8/XI/1929 In GRAVATO, Maria Adriana; op. cit. (2004) p. 37, Vol. III

30 ibid.

31 ibid.
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futura frente norte da praça. Este novo alinhamento fazia com que deixasse 
de haver continuidade entre a rua Elísio de Melo e a nova via. Esta ques-
tão, juntamente com a forte pendente que a via deveria vencer, justifica-
ram a não aprovação do projeto por parte do Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações/Secção de Melhoramentos Urbanos, em parecer emitido a 
24 de Setembro de 1942, onde indicava que o projeto “carecia de justificação 
especial, quanto à diretriz escolhida, como quanto às cotas altimétricas, que 
não se encontravam suficientemente explícitas”32. Este parecer do governo 
central impossibilitou o prosseguimento do processo de construção, dado 
que seriam necessárias expropriações e para tal era vinculativa a aprovação 
central. A construção da rua de Ceuta ficou assim a aguardar melhores dias, 
ficando a Câmara Municipal com a incumbência de rever e melhor justificar 
a solução.

Importa ainda sublinhar alguns aspetos do projeto de Arménio Losa de 
23 de Outubro de 1941. A localização da via é praticamente idêntica à que 
foi executada em 1950. Nota-se que na esquina da rua de Ceuta com a rua 
da Picaria houve uma correção posterior da área edificada (com desenho a 
lápis), passando o alinhamento do edifício na esquina da nova frente pro-
posta para a praça a ficar tangente ao extremo da fachada do edifício da 
Companhia dos Telefones. 

A nova via teria 20 metros de largura, dois sentidos de circulação, esta-
cionamento em ambos os lados e passeios de quatro metros de largura. O 
projeto de Losa foi depois desenvolvido por um técnico da secção de obras, 
que desenhou os perfis longitudinais calculando a pendente da via, e repre-
sentando o alçado do lado sul.

O projeto compreendeu a definição dos edifícios que fariam as frentes 
da nova artéria, para os quais Losa propunha uma profundidade máxima de 
treze metros, que considerava o limite para além do qual seria difícil garan-
tir boas condições de salubridade. O projeto delimitou 5 lotes para cada um 
dos lados. Foram desenhados os alinhamentos e as cérceas para os edifícios 
que deveriam ocupar estes lotes determinando um padrão de rés-do-chão e 
cinco pisos para cada um deles e com um uso misto com comércio no rés-do-
chão e habitação ou escritórios nos pisos superiores.33

O regulamento de urbanização da rua de Ceuta definia as cotas de solei-
ras e dos pisos – o acentuado declive obrigou a um estudo aprofundado des-
tas cotas – e a utilização de cobertura plana, os materiais das fachadas e, 
inclusive, algumas opções de cor.34Tal como refere Barata, “o dimensiona-
mento das frentes dos novos edifícios e da sua articulação revela a intenção 
de se disciplinar geométrica e morfologicamente o conjunto de cada umas 
das fachadas norte e sul.” Observando-se atualmente o conjunto das duas 

32 GRAVATO, Maria Adriana; op.cit. (2004)

33 BARATA, Francisco; PINTO, Rui. Rua de Ceuta. opúsculo nº8 in FIGUEIRA, Jorge; PROVIDÊNCIA, Paulo e GRANDE, Nuno 
(comissariado); Guia da Arquitectura Moderna. Porto 1901-2001. Porto: Ordem dos Arquitectos e editorial Civilização, 
2001.

34 Ibid.

Fig. 56 Câmara 
Municipal do Porto, 
Gabinete de Urbanização; 
perfil transversal da Rua 
de Ceuta, Outubro de 
1948.

Fig. 57 Galeria Rua de 
Ceuta.

Fig. 58 Câmara 
Municipal do Porto, 
Gabinete de Urbanização. 
Rua de Ceuta divisão em 
talhões 1949.
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frentes da Rua Ceuta, “verifica-se a adopção de temas de arquitectura do 
Movimento Moderno – tais com o brise-soleil nas fachadas expostas a sul 
e a alternância de varandas reentrantes e salientes na fachada exposta a 
norte”; particularmente, no lado norte da Rua onde:

(…) verifica-se que as regras definidas para a composição das fachadas dos 
seus edifícios foram eficazes, já que o controlo da continuidade das linhas 
horizontais de todo o conjunto não poderia ter sido conseguido sem prévia 
definição de objectivos e geometrias. A própria modulação da estrutura 
em brises-soleil tem implícita uma proporção que serve de base a toda a 
composição. Tal facto é importante uma vez que se consegue conjugar um 
sistema global de associação de elementos e proporções arquitectónicas 
simples com as propostas individuais de cada um dos intervenientes. 35

Em 1950 iniciam-se as obras da Rua Ceuta com a intenção de realizar 
todo o prolongamento até a Praça Carlos Alberto mas por falta de verbas, 
em 1952 finalizam-se os trabalhos. No Plano Regulador da Cidade do 1952 
Almeida Garrett assume a Rua Ceuta como hoje se apresenta, inacabada.

Na rua de Ceuta encontram-se edifícios da autoria de alguns arquitetos 
que desempenharam um papel importante, embora com posicionamentos 
distintos, no debate e na defesa do Movimento Moderno no Porto, tendo 
sido membros da ODAM como o próprio Arménio Losa, Cassiano Barbosa, 
Mario Bonito e Agostinho Ricca.

35 Ibid.

Fig. 59 Postal pintado da 
Rua de Ceuta na década 
de 50.
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Cronologia – Dos planos da cidade
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Cronologia – Da cidade à Rua de Ceuta
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3.4. DO PROJETO DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES&IRMÃOS

O Edifício Vouga/Soares&Irmãos foi construído no talhão n.º 3 da rua 
de Ceuta, “ampliado depois com a integração do terreno contíguo, de forma 
irregular e de escassa superfície”.1 Estes talhões foram vendidos em hasta 
pública pela Câmara Municipal, com obrigação de cumprimento de determi-
nadas condições predefinidas.

O referido talhão n.º 3 destinava-se à construção de um prédio de rés-do-
-chão e 5 andares, com cave facultativa. A cobertura deveria ser, obrigato-
riamente, constituída por terraço à altura de 20m acima da raiz do passeio, 
medida no cunhal sudeste. Os diferentes pavimentos seriam constituídos 
em betão armado e com às seguintes alturas: 5m, 8m, 11m, 14m e 17m 
medidos com o mesmo método. A altura de 5m da primeira laje resultava 
da pendente acentuada da rua. Arménio Losa tinha participado no projeto 
deste arruamento sendo bastante provável que já conhecesse estas regras e 
compreendido a sua razão de ser. Como alteração, foi proposta a junção do 
terreno triangular adjacente, de escassa superfície, para o qual estava pre-
vista a colmatação do edifício vizinho da Companhia dos Telefones, talvez 
com a construção de uma nova fachada lateral.

Losa acompanhou a elaboração dos projetos dos restantes talhões deste 
lado da rua acordando com os projetistas a opção de fachadas com estrutu-
ras semelhantes e constituídas por varandas que fariam a proteção solar 2.

Recordemos que o projeto de execução da rua de Ceuta data de Novembro 
de 1948, tendo o projeto da divisão em talhões dos terrenos marginantes 
sido elaborado em abril de 1949. A obra da rua ter-se-á executado nesse ano, 
prolongando-se até 1950. A colocação em hasta pública dos talhões n.º 2 e 3 
data de 14 de Outubro de 1950.

A Soares & Irmãos Lda. apresentou em 14 de Novembro a proposta 
de compra do talhão n.º3 e terreno adjacente, a qual foi aceite. Em 16 de 
Novembro a Câmara Municipal do Porto elaborou a planta topográfica do 
talhão n.º 3, já incorporando o terreno adjacente, com vista à elaboração 
do respetivo projeto de arquitetura. Os arquitetos apresentaram o Cálculo 
Provisório dos Honorários para o edifício (não incluindo o projeto de deco-
ração) em 9 de Fevereiro de 1951, considerando 5% do valor global da obra, 
cujo valor resultou de uma estimativa realizada com base nas áreas de cons-
trução previstas em estudo prévio (cujo esquema funcional e formal se man-
teve até ao final), num total de 2.111.400$00. Finalmente em Abril de 1951 
foi apresentado à Câmara Municipal o pedido de licenciamento, com o ante-
projeto à escala 1/100.

1 LOSA, Arménio; Memória Descritiva apresentada na CMP, datada de 17 de Abril de 1951 é referido que o edifício para 
a firma Soares & Irmão será construído “no terreno adquirido em hasta pública-talhão nº3 da rua de Ceuta, ampliado 
depois com a integração de terreno contíguo, de forma irregular e de escassa superfície.” O mesmo documento é carim-
bado com Aprovado em 26 de Março de 1952.
(consultado em Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP)

2 Apenas Agostinho Ricca não aceitou esta definição, tendo optado por corpos balançados e varandas. 
RAMALHO, Pedro; em entrevista realizada no Porto no dia 11 de Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

Fig. 60 Informação 
integrante do Processo da 
rua de Ceuta. Condições 
da venda dos talhões nº 
2 e nº 3.

Fig. 61 Planta 
topográfica- Câmara 
Municipal do Porto, 1951.
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3.4.1. Anteprojeto e a definição do programa do Edifico Vouga/
Soares&Irmãos

A sede das firmas Soares & Irmãos Lda. e Sociedade Industrial do Vouga 
Lda. foi instalada nos quatro pisos inferiores: na cave dispõem-se o labora-
tório, arquivo e armazém, caixa forte e áreas técnicas, incluindo uma central 
de aquecimento de todo o edifício; no rés-do-chão as áreas de atendimento 
ao público, zona de expediente diretamente relacionado com o público, cen-
tral telefónica (PBX), vestiários de funcionários e uma área de exposições 
dos produtos fabricados pelas firmas; na galeria, com varanda aberta sobre 
a área de expediente, dispõem-se as áreas de trabalho da contabilidade; 
o 1.º piso é dedicado à gerência, incluindo o gabinete de trabalho do Dr. 
José Soares, sala de receção (visitas), sala da gerência com várias secretá-
rias, sala da estatística e sala da correspondência, instalações sanitárias e 
arquivo de impressos. Estes quatro pisos estavam ligados entre si por uma 
escada helicoidal com iluminação natural. A entrada ao público é feita pela 
praça D. Filipa de Lencastre, dando uso, ao nível do arruamento público, ao 
ressalto produzido no edifício pelo diferente alinhamento das duas partes 
que compõem o terreno de construção, ou seja o talhão n.º 3 e a área ane-
xada posteriormente, correspondente à colmatação da empena do edifício 
da Companhia dos Telefones. 

As condições do talhão n.º 3 impunham a implantação da laje do 1.º piso 
à altura de 5m, medidos a partir do extremo NE (desse talhão), resultando 
numa altura de cerca de 3m no outro extremo; esta grande altura é aprovei-
tada por Losa para ampliar a área de construção, concebendo ao nível do 
R/C áreas de trabalho e receção ao público em planta livre compostas por 
espaços com um grande pé-direito (4,6m) envolvidas por áreas de menor 
pé-direito. Também em planta livre, sobre as quais propõe uma galeria,

(…) todas as áreas sob ou sobre a galeria participam do mesmo espaço e 
volume da ampla sala (…) a galeria apenas intercepta a grande altura da 
sala em dois dos seus lados; os dois lados restantes afirmam o pé-direito 
excepcional de 4,60 m, contribuindo para que se mantenha a sensação 
visual de grande altura de qualquer dos pontos onde se situa o observador, 
mesmo de sob a galeria.3

Ao nível formal a grande altura é também enfatizada pela existência de 
pilares soltos que contrastam com as linhas horizontais da galeria, disposta 
em varanda sobre o R/C.

A área coberta pela galeria, que resulta de baixa altura, corresponde 
às áreas de entrada e circulação do público, “não sendo portanto local de 

3 LOSA, Arménio; Memória – Exposição do Aditamento ao projeto de Arquitectura. Porto 03 de Julho de 1953 (consultado 
em Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP)
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trabalho ou de permanência; o público é, de resto, atendido sempre ao bal-
cão onde termina a galeria e se olha livremente o tecto elevado da grande 
sala”.4

A planta de cada piso divide-se em duas partes correspondentes ao 
talhão n.º 3 (corpo principal) e ao “terreno de área exígua posteriormente 
anexado” (corpo secundário); a área diminuta deste 2.º corpo faz com que 
os espaços aí localizados se subordinem ao corpo principal. A escada que 
articula os quatro pisos das firmas é localizada na faixa nascente deste 
corpo principal garantindo, simultaneamente, a autonomia e a centralidade 
do corpo secundário. A faixa poente do corpo principal, que encosta ao edi-
fício vizinho na rua de Ceuta, é dedicada às circulações verticais de todo o 
edifício (elevador, escada, entrada), e a compartimentos de exceção; aqui, o 
piso que corresponde ao R/C está disposto em cave, sobre a qual se localiza, 
ao mesmo nível que a galeria, 3 degraus acima do arruamento, a área de 
entrada para os pisos superiores do edifício, destinados a habitação. Nesta 
cave e na inferior é colocada a central térmica do edifício, recebendo com-
bustível5 diretamente da rua através de uma abertura na fachada principal, 
ao lado dos degraus da entrada. A planta livre do R/C possui aberturas para 
a fachada principal e para a fachada de tardoz, através de um pátio inglês, 
estando assim garantida a ventilação cruzada.

No corpo secundário, os pilares de suporte têm uma secção circular 
(pilotis) e encontram-se recuados em relação à fachada; adotando o léxico 
moderno da fachada livre na qual se rasgam grandes janelas horizontais. 
Este afastamento dos pilares responde também a uma condicionante do 
projeto: são colocados no limite do terreno, permitindo o avanço da fachada 
com um corpo balançado sobre a via pública;6 transformando uma condicio-
nante numa qualidade que valoriza o projeto.

A sede das firmas dispõe de instalações autónomas em relação aos res-
tantes pisos do edifício, com uma entrada orientada para a praça D. Filipa 
de Lencastre, com ótima exposição pública, em especial para quem che-
gue através dessa praça. Em fases posteriores do projeto esta entrada será 
enfatizada através de letreiros colocados na fachada, como também pela 
introdução de um painel de cavan (cimento colorido) da autoria de Augusto 
Gomes, alusivo aos trabalhadores das Indústrias Vouga.

O 1.º piso (gerência) constitui uma área de transição funcional entre a 
sede das firmas e as habitações, estando funcionalmente ligado aos pisos 
inferiores através da escada helicoidal, e aos pisos superiores através das 
circulações verticais comuns, elevador e uma segunda escada helicoidal. 
Deste modo, os gerentes com habitação nos pisos superiores, dispunham de 
acesso direto ao seu local de trabalho. 

4 ibid.

5 (em projeto prevê-se gasóleo, segundo Aníbal Soares o combustível seria nafta)

6 LOSA, Arménio ; Memória Descritiva do Anteprojecto. op. cit.
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Nos pisos superiores desenvolvem-se duas habitações iguais ocupando 
um piso cada, atribuídas a Aníbal Augusto Soares e a José Júlio Soares, 
e uma habitação de exceção nos dois últimos pisos e terraço, destinada à 
numerosa família de José Soares. 

A polifuncionalidade deste edifício constitui uma resposta às necessi-
dades específicas do cliente. Verificando-se já nesses anos a existência de 
congestionamento automóvel na zona central da cidade do Porto, como já 
referimos anteriormente, a convivência das habitações com o local de tra-
balho constituía uma comodidade para os sócios, garantindo a presença e o 
controle permanentemente.

A Memória Descritiva do Anteprojeto explica o esquema funcional das 
habitações:

(…) cada habitação é dividida em três sectores, ou zonas: zona de serviço, 
zona de vida comum e zona de dormir.
A primeira, com entrada própria, compreende todas as dependências 
indispensáveis ao serviço doméstico, incluindo quarto de criada com as 
respectivas instalações sanitárias.
A remoção dos lixos é feita através de uma conduta vertical que ter-
mina num compartimento adequado, situado ao nível da entrada. Para 
a lavagem de roupa das duas primeiras habitações criou-se uma pequena 
dependência dentro da zona de serviço; a habitação maior tem, para o 
mesmo fim, uma área mais desenvolvida anexa à sala de costura e de 
passar a ferro. A zona de estar compreende várias dependências que, con-
forme as conveniências dos inquilinos, se podem ligar ou isolar-se. A zona 
dos quartos, como as demais zonas, é sempre independente.
Os quartos e todos os compartimentos principais das habitações ficam 
voltados ao sul e, assim, expostos ao sol. Apenas as dependências de ser-
viço e algumas instalações sanitárias são voltados para norte. O terraço, 
privativo, da última habitação, é um amplo solário, inteiramente conce-
bido como área de recreio.
As instalações sanitárias (…) foram situadas nos locais de mais fácil 
acesso, relativamente às zonas e às pessoas a quem servem.
Não foi possível estabelecer a iluminação directa para todas as retretes, 
o que não é considerado essencial. A ventilação porém foi estudada com 
todo o cuidado e assegurada para cada caso, por meio de chaminés de 
grande secção.7

Note-se o destaque dado aos aspetos funcionais da habitação. As zonas 
de serviço, ou seja, aquelas zonas que constituem a “engrenagem” da casa, 
que permitem que funcione como uma máquina, são explicadas com maior 

7 ibid.
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detalhe e em primeiro lugar, relegando as zonas sociais e de dormir para um 
segundo plano de argumentação. 

Os arquitetos dedicam acurada atenção a todos os aspetos técnicos, fun-
cionais e construtivos do projeto enquanto que a questão estética e espacial 
não é referida na Memória nem em textos e conferências, o que não signi-
fica que não sejam questões que lhes mereçam reflexão e trabalho.

As habitações são claramente divididas em zonas independentes, 
segundo uma conceção racional/funcionalista. Nas plantas do anteprojeto 
os fogos são representados com o mobiliário principal, ilustrando o modo 
previsto para a utilização dos diferentes espaços. 

As distribuições da habitação tipo (repetida duas vezes) e a da habitação 
de exceção (dos últimos dois pisos) são organizadas num corredor central 
que distribui para compartimentos com aberturas na fachada sul, e com-
partimentos de serviço/secundários com aberturas para as traseiras, sendo 
rematado no topo nascente por compartimentos de exceção ocupando o 
“volume secundário” acima descrito. 

Segundo Rui Ramos, a arquitetura do Movimento Moderno encara o 
corredor como um dispositivo arquitetónico:

Se, por um lado, é considerado espaço perdido, não útil, sinónimo de um 
desenho não eficaz à luz do paradigma da continuidade espacial moderna, 
por outro é um dispositivo incontornável para o acesso a compartimen-
tos repetidos extensivamente. Esta última situação é ainda acrescida do 
interesse moderno pela repetição, pela produção em série, pela unifor-
mização, capaz de responder às necessidades do homem moderno. Como 
exemplo, podemos reparar como os mestres do Movimento Moderno esta-
belecem comparações entre a casa e o transatlântico com as suas cabinas, 
ou entre esta e o comboio com os wagon-lits, como sistemas de produção 
industrializada sujeitos à repetição, e capazes de satisfazerem a neces-
sidade moderna de conforto. O próprio Le Corbusier (…) com Pierre 
Jeanneret (…) no projecto da Maison du second type, construída em 1927 
para a exposição do Weissenhofsiedlung em Stuttgart, exploraram esta 
dualidade, entre a ideia de espaço contínuo, que faz comunicar e ligar as 
diferentes unidades espaciais do quarto, e a necessidade do corredor como 
sistema racional de distribuição e acesso privado a cada quarto/cabina. 8

Nas referidas habitações-tipo, Le Corbusier e Pierre Jeanneret levam ao 
limite a exploração da nova espacialidade da habitação, colocando em mani-
festo os Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura: pilotis, cobertura-jardim, 
planta-livre, fenêtre en longueur e fachada livre, e propondo como inova-
ção o espaço de estar transformável passível de ser subdividido em múlti-
plos compartimentos de dormir através de painéis e de camas deslizantes 

8 RAMOS, Rui; Edifício Soares&Irmão: escritórios e habitação na Rua de Ceuta, Porto. Arménio Losa e Cassiano Barbosa, 
1950-1955. In AA.VV.; Penthouse. Uma ocupação temporária. Porto: Virose 2005; pp 10-34. Cita in pp 18-19.

Fig. 62 Houses 14-16, 
Weissenhofsiedlung, 
Stuttgart, 1927, Le 
Corbusier & Pierre 
Jeanneret.
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acomodados em blocos de armários. Um longo corredor atravessa em com-
primento todo o piso central da casa, articulando o volume posterior da 
escada e espaço de trabalho, ao meio, a cozinha e instalação sanitária no 
topo e possibilitando a ligação entre compartimentos, quando fechados. 
A dimensão exígua deste corredor (69,85 cm) foi largamente criticada por 
visitantes, fazendo lembrar as dimensões do corredor de um comboio. É 
de notar que uma intenção puramente funcional da planta livre teria cer-
tamente eliminado o corredor, resolvendo-o também através de elementos 
móveis. Não foi no entanto este caso. Le Corbusier introduz o corredor como 
compartimento bem delimitado, e de carácter fechado, como espaço con-
trastante em relação à área de estar e dormir. A largura exígua do corredor 
enfatiza a função: serve para circular, a sua dimensão corresponde à dimen-
são do corpo em movimento, serve mesmo só para circular de comparti-
mento em compartimento, expressando arquitetonicamente, no ambiente 
da casa, a ideia de movimento. Em outras habitações tipo em especial na 
exploração do objetivo de construir o máximo número com áreas mínimas, 
de modo a garantir o direito social de alojamento de qualidade para todos, o 
Movimento Moderno tenderá a anular o corredor, dedicando toda a área a 
espaços habitáveis e aos serviços.

No Edifício Vouga/Soares&Irmãos, os corredores também são o espaço 
central da habitação. Na habitação tipo (de um piso) o corredor é o prolon-
gamento do átrio de entrada, sendo visível para quem entra, revelando de 
imediato a grande dimensão da habitação e ligando entre si todos os seus 
compartimentos; termina num segundo átrio individualizado através de 
paredes de fole, dando em sequência acesso a um outro corredor (separado 
por porta) que faz a ligação entre o quarto principal, um armário e a sala da 
mulher (de costura). Esta composição espacial do corredor irá ser alterada 
em fases posteriores do projeto, o que revela o acurado trabalho de defini-
ção de que foi alvo.

 O projeto sugere, por um lado, a abertura dos espaços mas, por outro, 
acomoda usos fortemente segregados expressando a convivência de dois 
tempos: a aspiração progressista e a ordem social ainda vigente. 

O terraço faz parte da grande habitação dos dois últimos pisos, pensado 
como um “amplo solário, inteiramente concebido como área de recreio”, 
numa referência direta às coberturas jardim do ideário moderno propostas 
por Le Corbusier. 

As zonas de serviço, com entrada própria, são concebidas com atenção 
à funcionalidade, demonstrando uma certa preferência e um brio em ino-
var no que respeita aos equipamentos incorporados na habitação, como é o 
caso do tubo para o depósito de lixos. Testado pela primeira vez no Bloco da 
Carvalhosa, sem sucesso dado que não havia sido previsto o mau cheiro que 
espalharia em toda a cozinha, foi aqui aperfeiçoado, colocando-se a boca do 
depósito numa varanda de serviço, protegendo assim o interior da casa do 
mau cheiro. 
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A matriz espacial de cada piso é configurada através da grelha definida 
pela estrutura, presente no espaço através dos pilares de betão armado. A 
arquitetura assume na íntegra, as condições morfológicas e construtivas 
impostas pelo Município, jogando com as possibilidades que dela resultam. 

A mesma matriz espacial responde perfeitamente quer ao uso empre-
sarial que ocupa os quatro primeiros pisos, como também aos dois tipos de 
habitação que ocupam os pisos superiores.

A volumetria exterior insere-se num quarteirão urbano, expondo-se à 
observação apenas na fachada sul. A partição em dois corpos diferenciados 
estabelece um diálogo com a envolvente urbanística: o corpo principal faz 
parte da rua de Ceuta, e estabelece o seu arranque. O corpo secundário faz 
parte da praça D. Filipa de Lencastre, garante a ancoragem da rua à praça, e 
articula-se com o edifício preexistente, com linguagem clássica de início do 
século XX, à nova frente urbana. Sendo uma fachada “rigorosamente” vol-
tada a sul, afirmou-se a necessidade de a proteger do excesso de luz solar, 
passando este a ser um dos temas mais explorados para a sua composição e 
valorização.

Segundo Losa:

quando uma fachada está voltada a sul é fácil de a proteger contra o sol, (…) 
nós aqui fizemos essa protecção metendo-lhe quebra-luzes. Simplesmente 
já estava em funcionamento o tal regulamento sobre as saliências e já 
não pudemos cobrir a fachada toda com os quebra-luzes, tivemos de os 
afastar.9 

Na Memória Descritiva do Anteprojeto também se explica:

A fachada principal é valorizada apenas pelos elementos funcionais de 
proteção contra o sol que são finas lâminas de betão colocadas de topo 
contra os planos simples das janelas e dos peitoris. Estes elementos cons-
tituem saliência do alinhamento da rua (…) O envasamento do edifício é 
ainda valorizado esteticamente com materiais nobres: cantarias de gra-
nito nos socos, granito polido nos pilares.10

No desenho da grade quebra-luz é notória a referência a um recém 
publicado edifício moderno brasileiro: o Ministério da Educação e Saúde, 
no Rio de Janeiro, da autoria de uma equipa coordenada por Lúcio Costa 
(1902-1998), que contou com assessoria de Le Corbusier. Construído entre 
1937 e 1943, este edifício mereceu destaque na exposição e respetivo catá-
logo Brasil Builds realizada nesse ano no MOMA de Nova Iorque, livro que 
iria tornar-se “um livro de fundamental importância para os arquitetos 

9 LOSA, Arménio; Seminário ESBAP 30 Maio 1979. op.cit. p16.

10 LOSA, Arménio; Memória Descritiva do Anteprojecto. Porto. 1951
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Fig. 63 Estudo de 
mecanismo de controle 
dos Brise Soleil 
desenhado para o MES do 
Rio de Janeiro

Fig. 64 Ministério da 
Educação e Saúde, Rio de 
Janeiro, 1947.

portugueses a partir de 1950”11, como também na edição de Setembro de 
1947 da mais importante revista de divulgação da arquitetura moderna da 
época, a Architectures d’Aujourd’hui. Em Brasil Builds Goodwin argumenta 
que a grande contribuição do Brasil para a Nova Arquitetura estava nas “ino-
vações destinadas a evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de 
vidro, por meio de quebra-luzes externos, especiais (…)” e acrescenta:

Tendo que receber de chapa o rude sol das tardes de verão, os grandes 
edifícios, em geral, ficam como um forno, dada a proteção insuficiente 
de suas janelas de folhas semi-cerradas. As oficinas modestas então têm 
que escolher uma dentre duas alternativas: ou assar-se ou proteger-se 
escassamente por meio de toldos ou venezianas, proteção fraca porque 
nada podem contra os reflexos do sol nas vidraças. (…) Já em 1933 Le 
Corbusier recomendava o uso de quebra-luzes móveis, externos em seu 
projeto inexecutado para Barcelona, mas foi no Brasil onde, primeiro, 
essa teoria se pós em prática.12

A grelha quebra-luz permitia a regulação variável das lâminas de prote-
ção solar, impedindo a entrada do sol no edifício e a existência de reflexos 
para o espaço envolvente, possibilitando, simultaneamente, a abertura de 
toda a fachada para ventilar. Um dispositivo essencial para a regulação da 
temperatura interior dos grandes edifícios modernos.

No âmbito do Movimento Moderno a adoção do quebra-sol (brise-soleil) 
resultou de investigação proposta por Le Corbusier na década de 30:

(…) iniciada no edifício Clarté em Genebra (1928- 1932) e sucessiva-
mente desenvolvida nos projetos não construídos para uma casa em 
Cartago (1928), para os blocos habitacionais para trabalhadores cam-
poneses em Barcelona (1933), nas casas prefabricadas da Urbanização 
do Oued-Ouchaia, em Argel (1933-1934), e no edifício de rendimento 
para a mesma cidade (1933). A primeira aplicação de um brise-soleil na 
fachada norte do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública do 
Rio de Janeiro (1936-1945) não esgotou esta pesquisa: Le Corbusier pro-
longou-a ainda criando novos sistemas de sombreamento nos projetos 
não executados para o Palácio de Justiça e para o arranha-céus da Cidade 
de Negócios – ambos localizados no Quarteirão da Marina (1938-1942), 
centro cívico do Plan Obus para Argel –, e para a Estação Biológica de 
Roscoff, em França (1939).13

11 NEVES, António; Arménio Losa e Cassiano Barbosa, Arquitectura no segundo pós-guerra. Arquitectura moderna, 
nacionalismo e nacionalização. Tese de Doutoramento pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), 
2016.

12 GOODWIN, Philip Lippincott; Brazil Builds: architecture new and old 1652-1942. Nova Iorque: MOMA, 1943..

13 MIRANDA, Elisário; Liberdade e Ortodoxia. Infraestruturas de arquitectura moderna em Moçambique (1951-1964). 
Tese de Doutoramento pela Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (EAUM), 2013.
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No Edifício Vouga/Soares&Irmãos a grelha quebra-sol não cobre toda a 
fachada sul. Como explica Losa,14 o regulamento municipal das saliências 
das fachadas, da sua própria autoria, impedia o prolongamento desta grelha 
até ao extremo da fachada, nem da fachada do “corpo secundário”, prote-
gendo as grandes aberturas por meio de palas. 

A forte expressividade desta grelha, juntamente com o recuo da fachada 
do “corpo secundário” e de uma linguagem diferenciada, fazem parecer que 
se trata de dois edifícios independentes, impressão apenas contrariada pela 
continuidade proposta ao nível do piso da galeria. No Anteprojeto, o dese-
nho das aberturas do extremo poente, sem quebra-sol, é igual ao desenho 
do corpo nascente, dispondo de palas de proteção solar. A grelha é inter-
rompida no topo superior nascente, com a projeção de uma varanda corres-
pondente ao terraço-jardim, afirmando-se enquanto definidor do coração 
da habitação principal. É estudado o mecanismo deste dispositivo, afirman-
do-se enquanto máquina aplicada ao ambiente doméstico.

Na decisão de adotar a grelha quebra-sol pesou certamente o desejo 
de experimentação de novos dispositivos de proteção solar, que não seria 
neste caso essencial, dado que foi dispensada em parte da fachada, e que, 
segundo os próprios autores, sendo a fachada orientada a sul, uma simples 
pala garantiria a mesma função. António Neves e diversos autores salien-
tam a importância conferida por Losa e Barbosa ao tema da proteção solar, 
que merecia estudos minuciosos, em desenhos e com apoio de um “pequeno 
aparelho que inventaram (os arquitetos) para calcular os ângulos de inci-
dência solar” 15. 

Importa relembrar o ambiente de luta em prol da arquitetura moderna 
em que os dois autores estavam envolvidos na altura. Este foi mais um dos 
edifícios-manifesto produzidos no contexto da ODAM. O ideário da arqui-
tetura moderna em assimilação pelos arquitetos portuenses era entusiasti-
camente colocado em prática. A corrente mais plástica da arquitetura corbu-
siana está ativa nesta obra; aqui não pesam apenas as questões funcionais 
mas também procuram-se efeitos estéticos que cativem o observador. O tra-
tamento cuidado dado ao rés-do-chão é revelador desta vontade de sedução.

Este edifício constitui também uma afirmação de poder das Indústrias 
Vouga. É a representação arquitetónica, no centro da cidade do Porto, da 
marca Vouga. Assim, todo o edifício é concebido com uma imagem moderna 
e unitária que integra as áreas dedicadas à sede da empresa e às habitações; 
uma nova forma de trabalhar e de habitar. O letreiro e as luzes néon colo-
cados na fachada são expressivos quanto à propriedade integral do edifício. 
O cliente era representado por uma pessoa, o sócio-gerente Dr. José Soares, 
empenhado na divulgação de uma forte imagem de marca e com um forte 
interesse pessoal e familiar, tendo encomendado a habitação principal do 

14 LOSA, Arménio; Seminário ESBAP 30 Maio 1979. op.cit.

15 NEVES, António; op. cit. (2016)
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edifício para si próprio, definindo um programa integralmente traduzido 
para o anteprojeto.

No desenho da fachada principal pesou ainda um outro fator de pri-
mordial importância referido por toda a literatura com referência à obra. 
Trata-se do diálogo estabelecido com o edifício adjacente da Companhia dos 
Telefones, com frente para a rua da Picaria, “na surpreendente conjugação 
dos dois edifícios pela sua aresta”16. Orientados para diferentes quadran-
tes, juntos pela aresta, os dois edifícios contrastam quanto à “linguagem 
classicizante em gosto Beaux-Arts da Companhia dos Telefones e o sentido 
Moderno do edifício da empresa Soares & Irmãos.” Rui Ramos acrescenta:

Esta relação, particularmente delicada no confronto de linguagens, é 
estabelecida não por um compromisso mimético, mas antes pela sábia 
manipulação e afirmação dos recursos plásticos modernos. A frag-
mentação da fachada (…) em dois planos desfasados proporciona um 
tratamento diferenciado de duas superfícies, possibilitando a presença 
junto do vértice/gaveto de uma parede fechada, lisa e clara, que deixa res-
pirar as grandes janelas e frisos classicizantes do edifício da Companhia 
dos Telefones, e prepara a transição para a segunda parte da fachada defi-
nida no plano mais saliente. 17

O diálogo com o edifício vizinho foi evoluindo nas sucessivas versões 
do projeto. No anteprojeto, dá continuidade à cércea vizinha, prolongando-
se a altura num terço do (último piso) do corpo secundário, conformando 
um falso alçado para um pátio descoberto, onde se propõe a localização da 
lavandaria. O plano vertical cego possuía no seu topo um remate das gran-
des e salientes cornijas do edifício existente, dando continuidade à solução 
do estudo urbanístico.

O Anteprojeto seria progressivamente alterado. Antes da obtenção da 
licença de construção seria apresentada, em Fevereiro de 1952, a fase desig-
nada como Projeto, à escala 1/50, fazendo a primeira adaptação da síntese 
arquitetónica original ao sistema construtivo: o edifício vai adquirindo 
maior corporalidade, maior espessura e variação.

16 RAMOS, Rui; op. cit. (2005) p. 13

17 ibid.
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3.4.2. Licenciamento do Projeto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos

Apresentado à Câmara Municipal para licenciamento em 17 de Abril 
de 1951, sob o n.º de registo 6493/51, em procedimento gerido pela 2.ª 
Repartição – Edificações Urbanas, o anteprojeto obteve parecer das seguin-
tes repartições e entidades: Gabinete de Urbanização e Expropriações (1ª 
Repartição), para verificação do cumprimento das condições estabelecidas 
para o talhão; a Comissão de Estética, a Fiscalização, a Direcção Geral de 
Saúde e a Delegação de Bombeiros, os Serviços de Saneamento, e finalmente 
a 3.ª Repartição – Arruamentos.

A 1.ª Repartição – Urbanização e Expropriações informou em 24 de 
Maio que o pedido de “cedência do terreno municipal de forma triangular 
para o qual o requerente prolongou a construção” não tinha sido aprovado, 
facto que foi comunicado em reunião aos arquitetos no dia 15 de Junho. 
Este gabinete emitiu nova informação em 17 de Julho, ordenando o pros-
seguimento do processos para os diferentes serviços, ficando pendente a 
aprovação municipal de cedência do terreno de forma triangular.

Em 31 de Julho o projeto foi informado pela Conselho de Estética 
Urbana; aludindo às intenções do município para a área em questão, consi-
derando o seguinte:

Da abertura da rua de Ceuta resultou o aparecimento dum terreno de 
forma sensivelmente triangular situado entre o edifício da A. P. T. e aquele 
novo arruamento. O edifício ou edifícios que aí se venham a construir, 
pela sua situação, virão a formar com o edifício da A. P. T. um bloco que 
poderá parecer, quando observado da Praça Filipa de Lencastre, um único 
edifício. Conviria, assim, que a nova fachada voltada a sul, pelo menos 
em parte, se harmonizasse com a do edifício da A. P. T. voltada à rua da 
Picaria. Para tal, deveria aquele terreno, pelo menos na parte a nascente 
da reentrância existente no extremo da rua de Ceuta, ser ocupado com 
a ampliação do prédio da A. P. T., a qual seria feita com características 
arquitectónicas semelhantes às da parte existente. Por razões que este 
Conselho ignora, não foi ainda adoptada esta solução e o terreno poderá 
vir a ser todo ocupado, segundo o que consta do projecto em discussão, 
por um único edifício. Não pode evidentemente impor-se que este, que 
é executado hoje e independente, tenha características arquitectónicas 
semelhantes às de outro de construção antiga, tanto mais que, certamente 
pelo fim a que se destina, o edifício da A. P. T. tem pés direitos excessi-
vos. Portanto, o novo edifício terá de ter uma fachada com características 
próprias e sendo assim o respectivo projecto deverá ser considerado e exa-
minado em si e independentemente da sua situação em contiguidade com 
outra fachada de características muito diferentes.
Nestas condições, o projecto SATISFAZ, tanto mais que o seu autor, natu-
ralmente com o fim de conseguir um elemento de ligação e transição entre 
as duas fachadas contíguas, previu junto do cunhal e em plano um pouco 
recuado em relação ao da nova fachada, uma faixa quasi lisa em toda a 

Fig. 65 Recibo do pedido 
de licença à Câmara 
Municipal do Porto.
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sua altura apenas com a continuação para esse lado das cornijas existen-
tes na fachada voltada à rua da Picaria.18

Afirmando-se a intenção original de atribuir o terreno de área triangular 
à colmatação do edifício da Companhia dos Telefones (solução muito pro-
vavelmente proposta pelo próprio Losa em 1942), e o desconhecimento da 
posterior cedência e junção deste terreno ao talhão n.º 3, a Comissão, à qual 
havia anteriormente pertencido Losa, considera que a solução de fachada 
integralmente moderna é satisfatória, tanto mais que o autor havia deixado 
uma faixa, no cunhal, em toda a altura, na qual se conformaria “um ele-
mento de ligação e transição entre as duas fachadas contíguas”. Terá pesado 
aqui, certamente, o facto de o autor do estudo urbanístico ser o mesmo 
autor do projeto.

A Direcção Geral de Saúde, entidade externa à Câmara Municipal, com 
parecer emitido em 7 de Agosto de 195119, considerou que o projeto não 
satisfazia, por “insuficiência de cubagem do quarto da criada”, por insufi-
ciência do pé-direito dos 2.º e 3.º pisos e o dever de ventilar permanente-
mente as caixas de escadas e todos os quartos de banho e outras instalações 
sanitárias. Este parecer foi comunicado aos arquitetos em reunião realizada 
no Município em 17 de Novembro de 1951.

A Delegação de Bombeiros, em 30 de Novembro de 1951, foi de parecer 
que o projeto satisfazia “desde que as escadas interiores sejam em cimento 
armado; haja saco de chaminé nas cosinhas, e sejam colocados pelos SMAP, 
por conta do requerente, duas bocas-de-incêndio (…) nos patamares dos 
2.º e 4.º andares (…) alimentadas por canalização independente”20. A 3.ª 
Repartição – Arruamentos, em 13 de Dezembro, estabeleceu a obrigatorie-
dade de ligação das águas pluviais ao aqueduto municipal, localizado sob o 
arruamento a uma profundidade de cerca de 1,5 m.

Em 12 de janeiro de 1952 a 1.ª Repartição – Urbanização e Expro-
priações emitiu nova informação, considerando que o projeto não satisfazia 
inteiramente às condições de venda do talhão, julgando poder-se transigir 
nos “pequenos excessos verificados”: o excesso de 0,5m na cércea (20,5m) 
poderia ser aceite dado que facilitaria o cumprimento dos pés-direitos regu-
lamentares, “e que no presente caso se torna difícil dada a necessária espes-
sura das placas de pavimentos, adicionada à das peças de suporte”21, fato 
que foi exposto e acordado com o autor do único projeto que também havia 
dado entrada para a rua de Ceuta, arquiteto Carlos Neves, que considerou 

18 Parecer do Conselho de Estética Urbana da Câmara Municipal do Porto datado em 31 julho 1951 no processo de licen-
ciamento do Edifício Soares&Irmãos sob o n.º de registo 215/52. Consultado no arquivo Da Câmara Municipal do Porto

19 Data em que foi publicado e entrou em vigor o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU, de 7 de Agosto 
de 1951)

20 Parecer da Delegação dos Bombeiros datado em 30 Novembro 1951 no processo de licenciamento do edifício Soa-
res&Irmãos sob o n.º de registo 215/52. Consultado no arquivo Da Câmara Municipal do Porto

21 Parecer 1.ª Repartição – Urbanização e Expropriações da Câmara Municipal do Porto datado em 12 Janeiro 1952 
no processo de licenciamento do Edifício Soares&Irmãos sob o n.º de registo 215/52. Consultado no arquivo Da Câmara 
Municipal do Porto
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o aumento muito vantajoso; o excesso de profundidade (11 m) na zona da 
escada comum não trazia inconvenientes, dado o encosto à empena de 15 m 
do edifício adjacente; o excesso de área fechada no terraço (26 + 8 m2 / caixa 
de escadas e elevador) também não parecia inconveniente, “por ter sido adi-
cionada à primitiva superfície do talhão uma superfície triangular de cerca 
de 35m2. Considera esta Repartição, no entanto, que deveria ser cumprido 
o “gaveto circular indicado na planta topográfica, de acordo com o que foi 
executado no prédio fronteiro”, e que a pérgola proposta para o terraço 
“deverá localizar-se de modo a ser respeitado o afastamento de 5m previsto 
nas condições de venda”22.

O processo seguiu novamente para o Conselho de Estética Urbana, para 
apreciar a questão do gaveto circular, a qual, em 1 de Fevereiro, decidiu que 
era de aceitar a solução proposta pelo autor do projeto, encontrando nela 
vantagens “visto tratar-se duma aresta resultante da própria concepção da 
fachada que, em nossa opinião, poderá deixar de estar em correspondência 
com o gaveto oposto”23.

22 ibid.

23 Parecer do Conselho de Estética Urbana da Câmara Municipal do Porto datado em 28 janeiro 1952 no processo de 
licenciamento do Edifício Soares&Irmãos sob o n.º de registo 215/52. Consultado no arquivo Da Câmara Municipal do 
Porto.

Fig. 66 Projeto de 
Licenciamento do painel 
de cavan da autoria do 
Pintor Augusto Gomes 
para o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, 1952.
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3.4.3. Projeto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos

Em 12 de Fevereiro de 1952 foi apresentado um aditamento ao pro-
jeto de arquitetura dando resposta às questões levantadas pelos pareceres. 
Correspondendo à fase de Projeto, desenvolvida à escala 1/50, inicia-se a 
definição, com maior precisão, do sistema construtivo, que será progressi-
vamente desenvolvido. Na Memória Descritiva são descritas as seguintes 
alterações: ampliação dos quartos das criadas do 2º e 3º andares, supressão 
da galeria, recuo dos pilares da pérgula do terraço. Declara ainda que: todas 
as caixas de escadas seriam ventiladas por caixilhos móveis, e todas as ins-
talações sanitárias seriam também ventiladas, quer diretamente, quer por 
meio de chaminés próprias; toda a estrutura, incluindo as escadas e as pare-
des do elevador, seria construída em betão armado; em todas as cozinhas 
seriam colocados sacos de chaminé, e nos patamares do 2º/ 4º pisos seriam 
colocadas bocas-de-incêndio.

A alegada eliminação da galeria teve como objetivo apenas a obtenção da 
licença de construção, tendo permanecido no projeto de obra e nas plantas 
estruturais.

Nos desenhos desta fase detetam-se várias alterações de interior, não 
descritas pelos autores, sendo reveladoras de um apurado trabalho de defi-
nição de alguns elementos de exceção:

• a zona de entrada na sede das firmas, incluindo a varanda superior 
fazendo a ligação, na fachada, entre o corpo principal e secundário;

• as escadas helicoidais interiores da firma e da habitação de José Soares 
mudam de forma (passando a estar inscritas num semicírculo) e de 
direção (invertido);

• a zona dos lixos com ligação ao pátio sobe de cota, e passa a ter outra 
compartimentação;

• reduz-se o volume de construção na parte traseira, recuando o ponto 
em que a fachada de tardoz se encosta ao edifício da CT;

• altera-se em planta o desenho do limite posterior do edifício na zona 
correspondente à escada comum e à varanda de serviço (inexistente 
na versão original, e que vem acomodar a conduta de lixos).

Nesta fase avança-se ligeiramente a fachada e o alinhamento frontal da 
estrutura do corpo secundário, perdendo a concordância com a aresta do 
edifício da CT, facilitando a construção da parede (fechada) de remate.

Nas habitações de um piso é alterado o corredor central. Com a elimina-
ção das variações passa a ser um espaço de largura constante, apenas alar-
gando nos dois topos. Na separação entre a sala comum e o átrio de serviço é 
eliminada a parede passando a ser substituída por armários. É também alte-
rada a forma do quarto e da sala de costura localizados no corpo secundário, 
assumindo-se a irregularidade da forma em planta. As paredes exteriores 
passam a apresentar pano duplo, com exceção dos panos sob as janelas da 
fachada principal, de separação em relação à grade quebra-sol. Surgem refe-
rências às tubagens das infraestruturas.
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Plantas do Projecto, Edíficio Soares & Irmãos / Vouga

Piso -2: Escritórios / Arquivo das firmas Soares &Irmão, Indústrias VougaPiso -2: Escritórios / Arquivo das firmas Soares &Irmão, Indústrias Vouga
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Na habitação de José Soares são realizadas alterações do mesmo tipo: 
redesenho do corredor dos quartos, passando a parede de separação para 
os quartos a ficar alinhada, incluindo portas, pela face interior dos pilares, 
aumentando-se assim a largura do corredor; as ramificações de serviço deste 
corredor deixam de ter porta, ficando abertas para o corredor, com cantos 
arredondados, o que também resultaria na percepção de um espaço de maior 
amplitude. Nos quartos, a grelha quebra-luz passa a acomodar varandas; 
no quarto principal (suíte) inverte-se a disposição dos móveis, passando a 
cabeceira da cama a encostar à fachada sul, que ganha um carácter mais 
fechado, resultante da reformulação desta fachada, com a preocupação de 
melhor preparar a transição para o edifício contíguo. Abandona-se o dese-
nho uniforme da fenestração em todos os pisos, propondo uma variação no 
piso dos quartos, e a transformação em varanda/terraço no piso superior.

No piso principal da habitação surge o mesmo tipo de alterações (recor-
tes da fachada de tardoz; sentido e forma da escada helicoidal; carácter das 
ramificações do corredor central, enfatizando o seu carácter de átrio), des-
tacando-se as mudanças realizadas no corpo secundário, motivadas, cer-
tamente, pelo apuramento do diálogo com o edifício da CT24. A ocupação 
neste piso é recuada, alinhando a parte superior da fachada, medida até ao 
guarda-corpos do terraço deste piso, pela grande cornija da CT. Esta nova 
conformação resulta na alteração da relação da saleta com o terraço-jardim 
(o qual, por sua vez, perde a designação de jardim), fechando-se a passa-
gem que existia entre estes dois espaços. A saleta e sala de costura passam a 
contar com um terraço/varanda privativo, e o terraço passa a ter passagem 
para a zona frente à grande escada. Esta nova disposição reduz, simultanea-
mente, a utilidade do terraço enquanto espaço de recreio para as crianças, 
bem como a centralidade do espaço da mulher. Este deixa de estar projetado 
na fachada principal, marcando-se apenas pela adoção da uma cor vermelha 
no guarda-corpos. A laje de cobertura do corpo secundário passa a ser des-
nivelada e acessível apenas numa pequena parte, ficando a restante, corres-
pondente à cobertura das áreas exteriores, alinhada pela cércea da CT.

Ao nível do terraço-solário, os autores acrescentam uma parede-biombo 
de separação entre as partes frontal e traseira do terraço, dedicando toda 
a parte de trás aos serviços domésticos de limpeza e tratamento da roupa.

A grelha quebra-luz muda com a introdução de diferentes painéis guar-
da-corpos. O grande vitral de iluminação da escada comum abrange toda a 
altura, sem qualquer viga de partição. Definem-se o perfil das lâminas que-
bra-luz; as paredes da fachada sul são previstas com pano simples, alinhado 
à parte interior ou exterior dos pilares consoante haja ou não varanda, solu-
ção que seria posteriormente substituída por parede dupla em todos os 
panos. O guarda corpos do terraço é solto da laje e da fachada, sendo supor-
tado por lâminas pontuais. A laje do terraço ainda é simples, numa altura 
em que não existia ainda projeto final de betão armado.

24 já visível, de modo embrionário, na maqueta elaborada para a exposição da ODAM de Junho de 1951
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3.4.4. Projeto de Execução, Caderno de Encargos.

O Caderno de Encargos é composto por 6 partes, nomeadamente: con-
dições gerais da obra; pedreiro e cimento armado (documento base e adita-
mento); divisórias em tijolo; picheleiro; trolha e carpinteiro. 

Nas Condições Gerais da Obra25 apresentam-se os documentos através 
dos quais era descrita a obra a executar: Projeto, Cálculos de Estabilidade e 
Cadernos de Condições Especiais para cada Arte. Dividida em empreitadas 
parciais, competindo a cada um dos empreiteiros executar as tarefas da sua 
Arte por sua conta (conforme o preço do ajuste), de harmonia com o pro-
jeto, com as condições gerais e especiais e os pormenores a fornecer. 

A direção técnica das obras foi conduzida pelos arquitetos autores do 
projeto e pelos engenheiros autores dos cálculos de estabilidade (como dele-
gados dos arquitetos) a quem deveriam ser pedidas instruções necessárias à 
execução dos trabalhos. 

A empreitada de Pedreiro e Cimento Armado, a executar em sete meses, 
incluiu a escavação e movimento de terras, abertura de cavoucos, constru-
ção de fundações, muros de suporte, paredes de alvenarias, trabalhos de 
cimento armado, os cálculos de estabilidade, as condições gerais e especiais. 

O empreiteiro assumiu o encargo de mandar fazer ensaios, exigidos 
oportunamente pela direção técnica, ao Laboratório de Ensaios de Materiais 
da Universidade do Porto, com objetivo de estabelecer a melhor dosagem do 
betão como para controlar a sua qualidade durante a execução dos traba-
lhos. A dosagem do betão foi fixada pela direção técnica (exclusivamente) 
em função da peça a executar, e com base nos ensaios realizados.

Esta empreitada não incluiu: cantarias, paredes exteriores (fachadas) e 
interiores acima do plano do terreno, peitoris das janelas e elementos de 
betão dos lanternins (executados em GRACIFER).

Era competência desta arte a abertura de todos os rasgos e entalhes 
necessários a todas as empreitadas (canalizações de água, aquecimento, 
esgotos, saneamento, ventilação, pluviais, eletricidade, campainhas, tele-
fone, etc.) e rasgos para chumbadouros, tornos e travação de tabiques, a 
marcar de modo rigoroso de acordo com os desenhos de pormenor e em 
colaboração com os empreiteiros das outras artes. 

Incluíram-se nesta arte os isolamentos e executar com cortiça, a aplicar, 
do lado interior, em lajes e em todos os elementos de betão armado, dos 
terraços e das coberturas, expostos às variações térmicas exteriores, como 
também em todas as partes salientes da construção e em todos os níveis, 
onde houvesse necessidade de proteger os tetos contra humidades de con-
densação. As placas de cortiças foram assentes sobre a cofragem, antes da 
colocação das armaduras e da betonagem, para melhor aderência.

25 Cita-se livremente o conteúdo do Caderno de Encargos para as obras de construção de um prédio na rua de Ceuta, 
propriedade da firma Soares & Irmãos, doc. N.º ADM/03-doc.08 Arquivo CDUA-FAUP/AL-CB.

Fig. 67 Caderno de 
encargos do Edifício 
Vouga/Soares&Irmãos. 
Os cadernos de encargos 
eram constantemente 
“reescritos”. Sobre o 
documento Losa colava 
troços de papel onde 
reescrevia o no projeto. 
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Na conferência da EBAP de 1979, Arménio Losa recorda esta obra como 
sendo muito rica em histórias, enfatizando a relação especial existente 
entre arquiteto e mestre-de-obras, em permanente contacto.

(Nessa altura o empreiteiro de betão armado acabava a obra da estru-
tura e) entrava o mestre-de-obras que vinha fazer a obra de carpintaria, 
de trolha, de serralharia, pintura e vidros, eletricista, picheleiro; de uma 
maneira geral tudo pessoas autónomas, independentes, que lidavam dire-
tamente e que coordenavam a obra. Nós de facto tínhamos um controlo 
sobre a obra e podíamos, inclusivamente, corrigir qualquer coisa, etc26

O empreiteiro que assumiu a execução da obra foi Joaquim Ferreira 
Miranda, “empreiteiro de construção civil com especialidade em obras de 
pedreiro e betão armado”, com morada em Rio Tinto e escritório na Rua 
Coutinho de Azevedo, Porto. O valor global desta empreitada foi de 852.200$, 
representando 28,8% do custo total final da obra. O alvará de licença de obras 
n.º 215/1952 foi emitido pelo município em 3 de Abril de 1952. A verificação 
da implantação foi realizada em 22 de abril, tendo a licença para tapumes 
sido obtida no dia 28 do mesmo mês. A calendarização da obra de pedreiro 
e cimento armado foi registada pelos arquitetos num cronograma detalhado 
entre 17 de Abril e 31 de Outubro de 1952 (6,5 meses). A propósito da sele-
ção do empreiteiro de betão armado, Losa relata:

(…) foi aberto concurso, apareceram vários concorrentes, e aquele que 
ofereceu melhor preço e melhor servia pelo preço o cliente, era uma pes-
soa com quem eu nunca tinha trabalhado. No dia seguinte apareceu um 
solícito colega e amigo – “cuidado com esse gajo, esse tipo é um aldra-
bão, não sabe o que está a fazer, não é muito sério”, e eu de facto fiquei 
aflito. Chamei-o lá e fiz-lhe uma leitura do caderno de encargos junta-
mente com ele, “você toma nota disto”, “você quer ficar com a obra?”, “eu 
concorri para ficar com a obra, e faço-a sim senhor”. E ficou. Uma cláu-
sula que havia no caderno de encargos, uma cláusula muito drástica (…) 
era o seguinte: o arquitecto tinha o direito de despedir o encarregado, o 
empreiteiro, por razões que não precisava de explicar. Não era nada do 
seu comportamento, da sua qualificação, qualquer razão, ou a sua boa 
educação, ele punha-o lá fora. Isso para o empreiteiro muitas vezes era 
uma chatice, porque tinha um encarregado naquela obra, outros noutra, e 
mudar um de um lado para o outro podia-lhe trazer prejuízos. O que acon-
teceu foi o seguinte: o fulano entrou, começou a fazer a brincadeira toda, 
eu tinha dado muitas instrucções sobre a execução da obra, tinha os dese-
nhos muito bem definidos, muito bem cotados, começou a fazer (…) as 
fundações e às tantas, na saída de terra (…) quando descobre o primeiro 
pilar (…) aparece-me no escritório muito aflito porque tinha havido um 

26 LOSA, Arménio; Seminário de 30 Maio de 1979 na EBAP, op. cit. p.14

Fig. 68 Recibo do 
empreiteiro Joaquim 
Ferreira Miranda, 
construtor do Edifício 
Vouga/Soares&Irmãos.
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engano, queria que eu lá fosse. (…) “a gente bota abaixo, a gente destrói 
aquela coisa, o senhor não me mande embora o encarregado, que eu não 
tenho…”. Qual era o problema? Fui lá logo a correr, aliás, era a dois pas-
sos do escritório. O encarregado estava praticamente desmaiado. Fui ver 
o que era: o pilar tinha sido feito com 10 cm para ali ou para acolá; o pilar 
que vinha em cima tinha muito menos, de maneira que mais 10 cm para 
um lado ou para outro não tinha importância nenhuma. Fiz valer. Fiquei 
com aquele homem na mão. Naquela altura virei-me para o encarregado: 
“não tem mal, mas você daqui em diante vai tirar a prova dos nove sempre 
que fizer qualquer medida, não é à primeira, não se julgue que é infalível; 
você faz a medida, faz desta maneira, mas depois faz daquela, torna a 
fazer”. O resultado é que arranjei um amigo naquele encarregado que daí 
até ao fim não só fez a obra numa perfeição bestial (era analfabeto) como 
todas as revisões possíveis, medidas, níveis, (…) Eu tinha estabelecido 
que nas cofragens para marcar com precisão as linhas de eixo verticais se 
meteria um prego nas cofragens que, depois de betonado o pilar ou laje, 
ficaria o prego lá no sítio (…) ele arranjou um prego melhor (…) meteu 
uma tacha (…) com um bico mais bem cravado (…). Havia obrigação de 
manter a obra sempre limpa: as madeiras arrumadas, das cofragens, os 
entulhos retirados todas as semanas da obra, sempre a vassoura na obra. 
A obra estava sempre limpinha, entrava-se e era uma sala de visitas, dava 
prazer.27

Os arquitetos elaboraram um aditamento ao Caderno de Encargos – 
Condições Especiais das Obras de Pedreiro e Cimento Armado, redefinindo 
as regras de execução da obra, procedendo deste modo à formalização de 
alterações entretanto decididas, possivelmente, no decurso da obra. Ficou 
ainda estipulado que a Soares & Irmãos forneceria diretamente uma parte 
do ferro necessário à execução da obra.

Existem no arquivo do espólio de Arménio Losa 2 Cadernos de Encargos 
para obra de Trolha. O primeiro é datado de seis meses após o Caderno da 
Obra de pedreiro e cimento armado, ou seja, Setembro de 1952 (com prazo 
de execução de 3 meses).

A obra de trolha respeita à construção de todos os elementos em tijolo, 
tendo por base o projeto à escala 1/50, e executar em 3 meses, suscetíveis de 
interrupção por conveniência das restantes empreitadas. No início de todos 
os trabalhos a direção técnica verificaria o rigor da implantação das paredes. 
Também na obra de Trolha se fixou a obrigação de colocar tentos em todos 
os locais indicados pela direção técnica, nomeadamente em todas as faces 
de pilares e nas soleiras dos vários portais interiores, de modo a ser visível 
o plano dos limpos, ao qual se subordinavam os restantes empreiteiros. Na 
execução dos portais far-se-ia uso de bitolas de madeira. No assentamento 
das paredes e peitoris exteriores (expostos às intempéries), em fachadas e 

27 ibid. pp14-15

Fig. 69 Calendarização 
da obra do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos. Desenho/ 
esquema faseamento 
de obra dos arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa.
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terraços, seriam tomadas todas as precauções para evitar a penetração de 
águas pluviais ou de qualquer humidade. Para tanto, os leitos em que assen-
tariam as paredes seriam revestidos (previamente) com massas impermeá-
veis, criando-se, sempre que necessário, juntas de dilatação e soleiras, a exe-
cutar com argamassas fortes. Quando se justificasse a aplicação de outros 
materiais estes seriam fornecidos pelo proprietário, com obrigação do 
empreiteiro de os aplicar.

A obra de trolha foi continuada por outro empreiteiro, que assumiu tam-
bém os trabalhos de estucador e de funileiro, a execução das redes de sanea-
mento e de águas pluviais, e os caixilhos de cimento, num prazo de 6 meses, 
de acordo o projeto à escala 1/50 e com pormenores de acabamento forne-
cidos no decurso dos trabalhos.

O rigor desta obra é mais uma vez confirmado na obrigação deste emprei-
teiro de verificar, antes de iniciar os trabalhos, se a obra executada pelas 
outras artes estava conforme as medidas do projeto, e de colocar tentos em 
todas as paredes e pavimentos com a marcação dos enchimentos necessá-
rios para o aplanamento das superfícies e nivelamento de pavimentos, mar-
cando ao longo das paredes uma linha correspondente a 1m de altura em 
relação ao pronto, em paredes e pilares as necessárias linhas de eixo e pru-
mos, de referência a todas as empreitadas. Quaisquer desconformidades 
detetadas deveriam ser comunicadas aos diretores técnicos.

A obra de picheleiro foi iniciada ao mesmo tempo da obra de pedreiro 
e betão-armado, sendo executadas de mútuo acordo. Assim se garantiu 
que toda a canalização fosse embutida na estrutura e em paredes divisó-
rias. Foram definidas todas as peças sanitárias a instalar na obra, respeti-
vos modelos e pormenores de instalação, sendo a posição exata das peças a 
determinada pelos arquitetos em obra. 

Fig. 70 Folha anexa ao 
caderno de encargos de 
picheleiro indicando as 
peças a instalar.
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A obra de carpinteiro foi iniciada no ano seguinte, em 1953, sendo con-
tratualizada e definida no mês de Março. As esquadrias exteriores e inte-
riores, os guarnecimentos, apainelados, rodapés e corrimãos seriam para 
executar em Castanho do Minho, e os caixilhos em Casquinha. A madeira 
de Pinho seria para utilizar apenas nas estruturas dos tetos e nos pavimen-
tos. Em algumas obras interiores seria utilizado o contraplacado de casta-
nho. Todas as superfícies das madeiras de pinho que não pudessem receber 
pintura, e todas aquelas que fossem para ficar inacessíveis, envolvidas por 
paredes (exemplo: armários), seriam protegidas com Cuprinol antes do seu 
assentamento.

As ferragens seriam todas da escolhidas pelo arquiteto diretor técnico 
da obra, em face de amostras fornecidas pelo empreiteiro, a verificar pelo 
arquiteto que analisaria o seu aproveitamento, estudaria eventuais modifi-
cações, ou elaboraria pormenores para a execução de tipos novos, todas em 
aço inox, duralumínio ou latão cromado, da melhor qualidade existente no 
mercado ou de possível importação.

As peças desenhadas de execução foram sendo elaboradas no decorrer 
da obra, incluíram pormenores de execução de tamanho natural (carpinta-
rias e serralharias), o estudo pormenorizado de cozinhas, instalações sani-
tárias, quartos, escritórios à escala 1/50 e /20, e o desenho de mobiliário 
para a habitação dos últimos pisos e para as instalações da firma. No total 
constam no arquivo 147 peças desenhadas, mais 19 relativas ao desenho ao 
tamanho natural das letras a colocar na fachada.

No decorrer da obra foi apresentado um aditamento ao projeto de arqui-
tetura, com as seguintes alterações: construção de galeria sobre o rés-do-
-chão, correspondendo à solução já apresentada e que havia recebido pare-
cer negativo por parte da Autoridade de Saúde; pequenas alterações de 
interior e exterior dispersas pelo edifício, incluindo uma pequena amplia-
ção do volume na parte de encosto ao edifício da Companhia dos Telefones.

Fig. 71 Imagens 
do edifício Vouga/
Soares&Irmãos em 
construção 

Fig. 72 Edifício Vouga/
Soares&Irmãos durante a 
construção, 1953, Jornal 
Vouga.
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Fig. 74 Jornal Vouga 
(Outubro de 1954). 
Ambientes de trabalho: 
átrio de recepção ao 
público, no rés-do-chão 
serviços de expediente 
diretamente relacionados 
com o público e aspecto 
da galeria dos serviços 
de contabilidade 
mecanizada.

Fig. 75 Jornal Vouga 
(Novembro de 1954).
Sala de recepção e Vitral 
do Augusto Gomes da 
gerência das firmas 
Soares&Irmãos e da 
Industrias Vouga

Fig. 73 Edifício Vouga/
Soares&Irmãos após a 
construção.
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Fig. 76 Edifício Vouga/
Soares&Irmãos
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Fig. 77 Ampliação de 
fotografia do edifício 
Vouga, imagem de 
1954 de Teófilo Rego. 
Ao ampliar a fotografia 
pode-se observar o cartaz 
publicitário do arquitetos 
autores do projeto 
Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa.

Fig. 78 Esquina formada 
pelos edifícios da 
Companhia de Telefones e 
o Vouga/Soares&Irmãos – 
Entre as Ruas da Picaria 
e de Ceuta– . Imagem de 
2011 de Inês d’Orey 

Fig. 79 Mural em cavan 
de autoria do Pintor 
Augusto Gomes.
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010 4

Piso 07

Piso 05

Piso 06

1950/51Ante-Projecto

Alterações entre o Anteprojeto e o Projeto de Execução do Apartamento José Soares e Fachada Sul.

Fig. 80 (Re)desenho do 
Anteprojeto do Edifício 
Vouga/Soares&Irmãos 
– cor Azul–

Fig. 81 Sobreposição 
do Anteprojeto – azul 
– do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos com o 
projeto de licenciamento 
– vermelho –

Fig. 82 Sobreposição 
do Projeto – azul – do 
Edifício Vouga/
Soares&Irmãos com o o 
construído – vermelho –.

A sobreposição de 
desenhos permite 
constatar que as maiores 
diferenças entre as 
distintas fase do projeto 
no exterior devem-se 
sobretudo a alterações da 
composição da fachada, 
cobertura e no encontro 
com a empena do 
Edifício da Companhia de 
Telefones, enquanto que 
no interior as diferenças 
que se destacam são 
a nível de distribuição 
do mobiliário e da 
composição da Suíte e da 
Sala de costura.
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0 4 10

Piso 06

Piso 07

Piso 05

1951/52Projecto

Piso 07

Piso 06

Piso 05

1040

Execução 1954
COMERCIO E INDUSTRIAS DE AZEITE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS MOAGENS E MASSAS ALIMENTÍCIAS
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Cronologia – Do Projeto
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3.5. À PROCURA DO LÉXICO CONSTRUTIVO DA OBRA DOS ARQUITETOS 
ARMÉNIO LOSA E CASSIANO BARBOSA. ANÁLISE COMPARATIVA E 
INTERPRETAÇÃO DE CINCO OBRAS

Para estabelecer um diálogo com a obra original o –Edifício Vouga/
Soares&Irmãos- é necessário interpretar e dominar os elementos e prin-
cípios de composição que conformam o seu léxico construtivo. O reconhe-
cimento deste léxico servirá para compreender as particularidades da sua 
linguagem formal/espacial, assim como também servirá como ferramenta 
para identificar soluções construtivas singulares ou recorrentes, erros, 
materiais aplicados, falências e patologias, técnicas e princípios tectónicos. 

Com este objetivo, optamos por realizar uma análise comparativa, des-
critiva e interpretativa de cinco obras emblemáticas da autoria dos arqui-
tetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa na cidade do Porto: o Edifício da 
Carvalhosa (1945-56); o Edifício DKW (1946-51); o Bloco de Habitação da 
Constituição (1950-52); o Edifício Lino (1951-53) e o nosso caso de estudo, 
o Edifício Vouga/Soares&Irmãos (1951-59)1. 

Esta interpretação focada sobretudo no entendimento construtivo (a 
partir da observação direta) e espacial cruza inevitavelmente com a investi-
gação documental cronológica descrita no primeiro ponto. Resultado deste 
cruzamento é a descoberta, no arquivo da CDUA-FAUP, da “pasta” onde se 
compilavam um conjunto de “pormenores tipo” utilizados no “Nosso escri-
tório”2, assim como peças escritas e Cadernos de Encargos que eram cons-
tantemente reescritos e corrigidos, adaptando-se a cada novo projeto. Esta 
pasta recompilatória foi a primeira pista que ajudou a perceber a importân-
cia da construção de um léxico que define a expressão arquitetónica própria 
dos autores fundado num catálogo de pormenores e especificações técni-
cas aos que recorriam e adaptavam em cada novo projeto. Assim, a pasta 
aumentava conforme o (re)desenho de adaptações e correções dos porme-
nores e sistemas construtivos experimentados; tratando-se de uma apren-
dizagem contínua, depurando em cada caso as soluções construtivas que 
influenciavam também as soluções espaciais, ligando assim os distintos 
projetos, e refinando a própria linguagem. Com este exercício continuado a 
obra torna-se cada vez mais coerente e a linguagem mais rica. Esta pasta é 
um valioso testemunho da necessidade de uma constante correção e adap-
tação dos pormenores. Nos poucos anos que transcorrem entre as cinco 
obras estudadas e comparadas – de 1945 a 1959 – vemos algumas destas 
adaptações, nomeadamente nas soluções das caixilharias que com o tempo 
tornam-se sistemas cada vez mais sofisticados e complexos tecnicamente.

Trata-se de cinco obras com programa semelhante –habitação plurifami-
liar e habitação plurifamiliar com comércio e escritórios- construídas num 

1 Todas as datas referidas em cada projeto são datas extremas, isto é data de início do processo e o último documento 
a fazer parte do arquivo do processo, integrando também a obra, segundo o Centro de Documentação de Urbanismo e 
arquitectura. CDUA FAUP Fundo Arménio Losa – Cassiano Barbosa

2 O “Nosso Escritório” é o nome como era conhecido o escritório dos arquitetos Arménio Losa e Cassino Barbosa.

Fig. 83 Exemplo de 
Caderno de Encargos 
utilizado pelos arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa. Reescrito, 
corrigido, adaptado e com 
diferentes anotações. 
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período temporal próximo e na mesma cidade. Nestes exemplos e neste 
arco temporal, incluem-se “o primeiro “edifício” moderno de habitação colec-
tiva construído entre nós” como indica Ana Tostões3 ao referir-se ao Bloco da 
Carvalhosa e para o qual o arquiteto Manuel Mendes menciona a sua con-
ceção de arquitetura “que abraça o moderno contaminado em caldo local, aqui 
argumentado na evolução natural da experimentação dos autores, pela primeira 
vez confrontados com recursos e standards elevados”4 mas também o Edifício 
Vouga/Soares&Irmãos,que segundo Edite Rosas “pode considerar-se o projeto 
que conclui o amadurecimento moderno da primeira geração do ODAM numa 
clara conquista por parte destes arquitetos do léxico Corbusiano que recorre ele-
mentos arquitectónicos da eleição marcadamente modernos”5. 

O próprio Arménio Losa, para explicar as soluções construtivas imple-
mentadas no projeto de uma casa para Lobito, Angola, assume de um modo 
peremtório e frontal a colagem às regras do léxico Corbusiano:

(…) E então fizemos aquela brincadeira, aplicamos aquelas regras que 
nessa altura o Corbusier nos mandava aplicar: os quebra sóis, os quebra-
-luzes, a ventilação transversal, etc. E fez-se, meteu-se a ventilação 
transversal no vão do telhado; o vão do telhado separado, como um cha-
péu independente e tal, de maneira que por ali não entrava o calor, as 
fachadas – sobretudo as partes mais expostas ao sol- com uns quebra-
-luzes amoviveis. pouco tempo depois, creio que nesse mesmo ano em que 
se fez a casa, montou-se lá uma fábrica de quebra-luzes, de maneira que 
fomos os precursores em África dessa brincadeira toda.6

Escolhemos estas obras, sobretudo, por partilhar denominadores 
comuns que permitem encontrar e comparar um léxico próprio relacio-
nado com as novas formas do habitar moderno. Contudo, distinguem-se 
entre elas pelas suas condicionantes urbanas, bastante determinantes, pela 
sua dimensão e pelas diferenças programáticas associadas ao tipo de família 
destinada. 

Para determinar, na sua globalidade, a riqueza do léxico construtivo uti-
lizado pelos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa seria necessário 
considerar a totalidade da sua obra. Não pretendemos isso. Entendemos 
que uma aproximação atenta, com uma observação e compreensão constru-
tiva dos casos selecionados e sem aprofundar excessivamente nos contextos 

3 TOSTÕES, Ana; A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade do Porto (FAUP), 2015. p 339. 
A autora refere o Edifício da Carvalhosa com o nome Bloco da Boavista.

4 MENDES, Manuel; Edifício de habitação plurifamiliar, Bloco da Carvalhosa. In TOSTÕES, Ana; BECKER, Annette; WANG, 
Wilfried (Coords.); Século XX: Portugal. München-New York/Frankfurt am Main/Lisboa, Prestel/Deutsches Architektur. 
Museum/Portugal-Frankfurt97-Centro Cultural de Belém, 1997. p.202

5 ROSA, Edite; op.cit. (2005) p.412 
Na sua tese de doutoramento, refere ao Edifício que nós denominados Edifício Vouga/Soares&Irmãos como o Edifico de 
Ceuta

6 LOSA, Arménio; Conferência na Escola de Belas Artes do Porto a 30 de Maio de 1979. Transcrição policopiada consul-
tada no Centro de Documentação de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(CDUA-FAUP).
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históricos e concretos de cada obra, é suficiente para tornar-se operativa. 
Uma aproximação que foi concretizada combinando e contrastando visi-
tas aos locais e levantamentos fotográficos com a informação documental 
original – peças desenhadas e escritas – consultada no CDUA-FAUP7 e do 
Arquivo Municipal e do Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto. 

Uma aproximação resultante de três abordagens distintas que não se 
pretendem exaustivas mas sim operativas:

• uma abordagem descritiva que contrasta a linguagem moderna inter-
nacional com a interpretação e adaptação em cada uma das obras;

• uma abordagem comparativa que sintetiza, através de quadros e 
tabelas, as diferentes características das cinco obras: a dimensão volu-
métrica, o programa e a sua distribuição, as soluções construtivas, 
os materiais utilizados, os elementos arquitetónicos repetidos, entre 
outros;

• uma abordagem tipológica que representa o vocabulário construtivo 
comum encontrado nas cinco obras. 

7 Fundo Arménio Losa – Cassiano Barbosa do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitetura. CDUA-FAUP
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Cronologia – Do Léxico construtivo de cinco obras dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa
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3.5.1. Uma abordagem descritiva

Com o objetivo de demostrar como o léxico utilizado pelos arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa apela e defende alguns dos princípios 
partilhados com a linguagem moderna internacional optamos por disse-
car cada uma das cinco obras selecionadas a partir dos Cinco pontos para 
uma Nova Arquitetura de Le Corbusier1: a casa assente em pilotis2, a planta 
livre3, o alçado livre4, a janela em cumprimento5, a cobertura em terraço6 
seguindo os critérios que aponta a arquiteta Ana Tostões nos “Os verdes 
Anos”. 

Esta leitura interessa, sobretudo, para compreender como a sua aplica-
ção, clara e intencionalmente colada ao moderno, foi também contaminada, 
adaptada e reinterpretada pelas influências daquilo que o arquiteto Manuel 
Mendes refere como “caldo local”,7 conseguindo definir um léxico constru-
tivo particular e próprio dos autores. O arquiteto Hestnes Ferreira, que tra-
balhou com Losa e Barbosa nos anos 50, reafirma esta vontade dos auto-
res em criar uma linguagem arquitetónica pessoal através das suas obras, 
demarcando-se da linguagem dos mestres, como Le Corbusier.8

1 “Os cinco pontos para uma nova arquitectura que Le Corbusier condensou com o gosto panfletário e normativo que o 
caracterizavam, tal como a “Carta de Atenas”, que acabou por redigir e publicar, marcaram profundamente a geração 
dita do pós-guerra que os assimilou de um modo crítico.” TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos 
Anos 50. op.cit. (1997) p.134

2 “o conceito parece ter sido francamente assimilado na medida que se revela recriado em termos estéticos com o pro-
pósito de soltar o edifício do solo. Arménio Losa utiliza frequentemente essa solução, criando desenvolvimentos recuados, 
mais transparentes no piso térreo, contrastando com a extensão mais maciça do bloco dos andares superiores (Bloco da 
Carvalhosa, Bloco da Constituição)”. ibid. p.135

3 “Resultado da separação estrutural entre laje e suporte, a planta livre torna-se um processo de projectação e de 
concepção do espaço de amplitude universal.” ibid. p.135

4 “É o resultado de uma planta racionalmente concebida e não da composição beaux-artiana. A casa como máquina de 
habitar, (…) deve responder a funções concretas que não se compadecem com esquemas de composição. Ideia ambígua, 
na medida em que pretende ver justificado em termos funcionais um partido estético.” ibid. p.136

5 “Com a separação da estrutura e das paredes exteriores é possível rasgar grandes aberturas(…) deste modo aparece 
privilegiada a noção de janela em comprimento (…) Noutros casos, a ideia de pala sombreadora é utilizada diretamente 
como elemento atenuador da entrada de luz (…) O modo com são encaradas as fenestrações é revelador de uma riquís-
sima exploração formal de adaptação às realidades do mundo português, através da aplicação de uma diversidade de 
soluções, certamente defendidas como funcionalistas, que vão desde as varandas recuadas, aos brise-soleils, às palas 
e as grelhas cerâmicas, determinantes na leitura plástica destas peças modernas.” TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da 
Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. pp. 136-137

6 “a cobertura em terraço é certamente o elemento com consequências linguísticas mais determinantes (…) a cober-
tura em terraço só pode ser justificada “funcionalmente” como mais um espaço, como um prolongamento exterior da 
habitação. O terraço passa a ser utilizável como zona de permanência, de estar ao ar livre.” 
O conceito de prolongamento exterior do espaço fechado será reconvertido em pequenos terraços de estar ao ar livre, as 
varandas dando a imagem de minijardins privados. ibid. p.137-138

7 MENDES, Manuel; Edifício de habitação plurifamiliar, bloco da Carvalhosa. In TOSTÕES, Ana; BECKER, Annette; WANG, 
Wilfried (coords.) op. cit. (1997) p.202

8 FERREIRA, Raúl Hestnes; em entrevista realizada em Lisboa no dia 1 de Junho de 2016. Ver Anexo Entrevistas.
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Bloco da Carvalhosa (1945-56)

• Rua da Boavista nº 571/573. 
• Programa: Habitação plurifamiliar -apartamentos de rendimento- e 

garagem.
No Bloco da Carvalhosa os pontos enunciados pelo Corbusier expres-

sam-se de forma evidente utilizando alguns dos recursos próprios que vere-
mos repetidos nos outros casos. 

A casa assente em pilotis é interpretada, não de forma literal, através de 
um recurso formal que eleva o piso da entrada em relação à cota da rua de 
modo a assegurar iluminação para a cave e libertando a relação do volume 
com o chão. Ao recuar a estrutura (pilares) do plano da fachada, a exceção 
do piso térreo (a cave), cria-se a ilusão que o edifício encontra-se elevado em 
relação ao chão. Para reforçar esta ideia, as caixilharias da cave chegam ao 
teto criando uma linha contínua de sombra. O único sitio onde se eviden-
cia a continuidade visual entre a rua e o interior do quarteirão é no acesso 
à garagem. 

A fachada livre expressa-se no modo como o programa condiciona a ilu-
minação dos seus espaços. Há uma correspondência entre as funções e as 
aberturas de cada espaço interior: os maiores vãos correspondem às zonas 
comuns, como salas e comedor; e as fenestrações mais pequenas correspon-
dem às zonas de serviço como cozinhas. Estes grandes vãos são possíveis 
pela separação dos pilares da fachada. 

A adopção de um sistema construtivo em betão armado, conjuga uma 
articulação pilar-viga-laje, passível de suportar as inovações espaciais e 
formais concebidas. O projeto de betão armado foi realizado pelo enge-
nheiro Bernardino de Barros Machado. Nos pavimentos foi utilizado o 
novo sistema de lajes de betão armado com tijolos vazados9. 

No último andar recorre-se a uma abertura e uma pala contínuas procu-
rando uma linguagem que remete para a fenêtre em longuer. Estas grandes 
aberturas acompanhadas de varandas, neste caso pouco recuadas, prolon-
gam a casa para o exterior. 

No Bloco da Carvalhosa, a cobertura é inclinada usando a telha tradi-
cional com armação em madeira, exceto no terraço estreito à volta do pátio 
interior acessível e visitável através de uma pequena e maravilhosa escada 
retrátil. Este pequeno terraço facilita, sobretudo, as funções de acesso e 
manutenção das infraestruturas localizadas na cobertura.

Porém, a ideia de um terraço é salvaguardado pelas coberturas planas do 
volume das garagens no interior do quarteirão, coberturas concebidas como 
um “solário” comum, prolongando a função da casa para o seu exterior. 

9 TOSTÕES, Ana; op. cit. (2015) p.340. 
A autora cita a memória descritiva do Projeto do Bloco da Carvalhosa, Cf. Memoria Descritiva, 23 Dezembro de 1946
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Fig. 84 Bloco da 
Carvalhosa, imagem 
de 1956 da autoria do 
fotógrafo Teófilo Rego.

Este terraço e todo o terreno do 
prédio serão ajardinados e reser-
vados a logradouro dos inquilinos 
que assim receberão benefícios 
pouco vulgares em habitação deste 
género, especialmente tratando-
-se de famílias com crianças. Para 
estas, principalmente, mas com o 
fim de ampliar as habitações com 
um espaço livre, se criaram os ter-
raços situados em cada pavimento, 
orientados a sul e com franco acesso 
desde as comunicações internas10. 

Ao fundo do logradouro, um bloco 
horizontal abriga uma correnteza 
de garagens cobertas por um ter-
raço – solário a que se acede por 
uma cinética escada de caracol, que 
transforma um comum “quintal”, 
num espaço de utilização civilizada 
e moderna11.

(…) Prédio de uma vida moderna, o 
logradouro abriga já uma garagem 
por cada fogo sendo a cobertura 
das mesmas realizadas em terraço 
transformado em “solário”, espaço 
promissor da modernidade. Este 
terraço, bem como todo o logra-

douro, reservava-se ao usufruto de um espaço livre ajardinado com “o fim 
de ampliar as habitações”12.

Com este mesmo fim, cada apartamento possuía, no projeto original, 
um pequeno terraço coberto, orientado a sul que funcionava como “mini-
-jardim”. Para o descontentamento e revolta dos arquitetos, estes pequenos 
terraços foram transformados, pelo dono do edifício, em espaços interio-
res fechados com diferentes funções (atualmente alguns funcionam como 
lavandaria).

10 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946; Bloco da Carvalhosa.

11 TOSTÕES, Ana; op. cit. (2015) p.339 

12 Ibid.
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Edifício DKW (1946-51)

• Rua de Sá da Bandeira nº633/673 e Rua de Guedes de Azevedo 
117/121

• Programa: Habitação plurifamiliar (estúdios e apartamentos de rendi-
mento), garagem, sede da empresa DKW, escritórios e comércio.

Neste projeto o volume destaca-se claramente do chão e cria a falsa ilu-
são de um embasamento livre onde se distribui o comércio e as entradas 
para o prédio. No rés-do-chão a estrutura em pilotis é forrada com pedra de 
granito preto polido. O uso da cor negra no revestimento dos pilotis, os ele-
mentos estruturais em consola, os panos envidraçados até ao teto do rés-
do-chão e o contraste com o reboco pintado em cinza claro nos pisos supe-
riores, reforçam a imagem de um edifício elevado do chão.

A saliência do primeiro andar traduz-se também em valor estético ao permitir 
estabelecer um sistema de iluminação suplementar das montras e do próprio 
passeio, por meio de lâmpadas ou projetores colocados na sua face interior13. 

A fachada mostra a diversidade programática do edifício mais do que 
as funções de cada um dos seus espaços interiores. Nela distinguem-se: o 
grande escritório DKW com uma fenêtre ao longuer em consola, a área de 
escritórios, os estúdios no último andar e os apartamentos. 

13 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

Fig. 85 Edifício DKW, 
imagem de 1951 da 
autoria do fotógrafo 
Teófilo Rego.
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A separação da estrutura da superfície das fachada, permite resolver de 
forma iconográfica a esquina e evidencia o domínio, por parte dos autores, 
de todas as escalas que confluem no edifício: do pormenor construtivo do 
revestimento do pilar no rés-do-chão até a escala urbana que define uma das 
esquinas mais emblemáticas da cidade do Porto.

As grandes aberturas expressam-se na fachada da sede da empresa mas 
também nos pequenos estúdios do último andar com uma secção estudada 
– com um teto inclinado – para captar a maior luminosidade possível e pro-
longar assim o espaço mínimo da habitação.

Através de uma magnífica escala helicoidal – que posteriormente refe-
riremos – chega-se ao último andar, paradoxalmente, num espaço exterior 
onde se distribuem os estúdios. Um corredor aberto e exterior, que fun-
ciona como rua elevada, e um terraço solário, prolongam a vivência domés-
tica para o exterior. 

As comunicações verticais fazem-se por escada e por ascensor, as hori-
zontais através de um vestíbulo ajardinado e de uma galeria coberta com 
vidro14. 
Os terraços e varandas do quarto andar e a placa da cobertura da gara-
gem são acessíveis e utilizáveis com funções definidas15. 

Estes espaços exteriores foram recentemente fechados desvirtuando a 
relação e o acesso ao terraço. A rua transformou-se num corredor de distri-
buição e o terraço ficou segregado das circulações principais.

14 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

15 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.
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Bloco de Habitação da Constituição (1950-52)

• Rua da Constituição nº27/63
• Programa: Habitação plurifamiliar – apartamentos de rendimento – e 

garagem.
De todos os exemplos selecionados, este é o que apresenta de forma 

menos evidente o ponto corbusiano referente à casa assente em pilotis. No 
entanto, pode-se ler o embasamento livre pela diferença do tratamento for-
mal e dos materiais do rés-do-chão e o seu recuo relativo ao plano da fachada 
superior. Esta diferenciação é remarcada pelo friso ou filete que marca a 
espessura da laje do primeiro andar. Esta linha distingue os dois tratamen-
tos da fachada: nos pisos superiores são rebocados e pintados e no piso infe-
rior exploram-se diferentes texturas e expressões dos materiais, nomeada-
mente do betão aparente, ondulado e pintado, as superfícies envidraçadas, 
os pilares revestidos – mais uma vez utiliza a pedra de granito preto polido 
– e as caixilharias em betão prefabricado que marcam as zonas comuns e de 
serviços, como são os espaços para os arrumos. Como nos casos anteriores, 
a sombra criada pelos desalinhamento, ajuda a reforçar a ideia do embasa-
mento livre e contínuo. Como vimos no Bloco da Carvalhosa esta continui-
dade, livre de barreiras visuais entre a rua e o interior do quarteirão, é clara-
mente evidente na entrada do estacionamento.

A fenêtre ao longuer que normal-
mente se estende na horizontal, 
aparece verticalmente, acentuando 
as duas entradas laterais das habi-
tações e evidenciando a autonomia 
do plano da fachada. Estas fenestra-
ções indicam os espaços de comuni-
cação vertical. Nestes vãos é utilizada 
uma caixilharia de betão prefabri-
cado e vidros ondulados e foscos. 
Posteriormente veremos que se trata 
de uma solução repetida em todos os 
cinco casos. Contudo, é só no Bloco 
da Constituição que é aplicada na 
fachada principal da rua. Na restante 
fachada da rua tem uma fenestração 
muito regular com um módulo que se 
repete. A separação entre a fachada 
e a estrutura torna-se evidente no 
alçado interior do quarteirão onde 
os arquitetos aproveitam esse recuo 
para criar varandas que prolongam o 
espaço interior das cozinhas e zonas 
húmidas para o exterior.

Fig. 86 Boco da 
Constituição, imagem 
de 1952 da autoria do 
fotógrafo Teófilo Rego.
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O Bloco da Constituição aproveita a diferença de cotas entre a rua e o 
interior do quarteirão para criar uma área para estacionamento na cave 
com iluminação natural, mesmo recurso utilizado no Bloco da Carvalhosa. 
A entrada em rampa para o estacionamento realiza-se por baixo de uma 
ponte que liga as duas entradas da rua com a escada comum dos módulos 
de habitação centrais. A cota inferior do estacionamento prolonga-se para 
o interior do quarteirão criando um jardim comunitário que garante a pos-
sibilidade de usufruir de um espaço exterior. Não é necessário um terraço 
na cobertura. “A cobertura é constituída por travejamentos de madeira, assen-
tes sobre uma placa de betão que forma o tecto do último pavimento, e por um 
telhado de telha Marselha”16.

16 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição
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Edifício Lino (1951-53)

• Rua da Olivença nº54
• Programa: Habitação plurifamiliar – apartamentos e estúdios de ren-

dimento – armazém e exposição dos candeeiros Lino.
Neste edifício os arquitetos utilizam o mesmo recurso utilizado no pro-

jeto do DKW, recuando o rés-do-chão e a estrutura do plano da fachada dos 
andares superiores. De igual modo, forram os pilotis circulares com pedra de 
granito negro polido reforçando a autonomia da estrutura com o restante 
conjunto, muito mais ortogonal. No rés-do-chão utiliza também mate-
riais, acabamento e texturas muito distintas aos utilizados no conjunto da 
fachada superior. Nos pisos superiores, onde se localizam os apartamentos 
de rendimento, utiliza reboco pintado e azulejo com cor e desenhos geomé-
tricos, no rés-do-chão, onde se encontra o escritório e a entrada principal, 
utiliza pedra à vista – granito bujardado com estereotomia irregular dese-
nhada e junta grossa – vidro e aço. 

A fachada principal é valorizada por um soco de 
granito que se encontra recuado em relação ao ali-
nhamento da rua. Este recuo criará um pequeno 
espaço ajardinado que além de concorrer para o 
embelezamento do edifício emprestará á rua mais 
amplidão17. 

Na cave, o espaço aberto e extenso onde se desen-
volve o armazém e a exposição dos Candeeiros Lino é 
marcado pelos grandes vãos para o jardim e pelos gran-
des pórticos de vigas e pilares maciços em betão autóno-
mos das paredes e dos diferentes espaços que marcam 
os desníveis do chão. A malha regular da estrutura con-
fronta-se com um desenho livre, solto e descomprome-
tido dos desníveis do pavimento que define os diferen-
tes espaços expositivos. 

Encontramos também o domínio da planta livre nos 
estúdios do último andar onde o pilar, aparece solto e 
diferenciado com um revestimento em pastilha cerâ-
mica de cor, independente das divisórias interiores e 
mobiliário que, sem tocar ao teto, também permitem 
uma leitura completa e contínua do espaço.

A fachada diferencia entre as aberturas dos espa-
ços comuns com varandas recuadas – ou dito de outra 
forma, de prolongamentos da sala para o exterior – 
das grandes aberturas dos dormitórios com floreiras 

17 Cf. Memória Descritiva, 15 Fevereiro 1952. Edifício Lino

Fig. 87 Edifício Lino, 
imagem de 1953 da 
autoria do fotógrafo 
Teófilo Rego.
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integradas. Ainda que os pilares se encontrem recuados, a fachada reproduz 
claramente a modulação estrutural que define, também, os espaços interio-
res. Este paradoxo entre o separar a estrutura do plano da fachada e o admi-
tir a leitura da modulação da malha estrutural é um recurso compositivo 
que já tínhamos visto no DKW. 

Dos cinco casos analisados, este é o projeto com dimensões menores e, 
por isso, com maiores restrições formais. No entanto, integra todos os pon-
tos corbusianos enfatizando a relação com o exterior.

A vontade de prolongar o espaço interior para o exterior é muito clara. 
No terraço dos estúdios18 do último andar, permitindo usufruir de uma 
grande área exterior com a mesma dimensão que o espaço interior do pró-
prio estúdio (dimensão?). Também aproveita a cobertura do armazém e 
exposição dos candeeiros Lino para criar um grande terraço exterior de uso 
comunitário que se debruça sobre o jardim e o interior verde do quarteirão.

18 Os dois Estudios com Terraço que ainda hoje existem no último piso do Edifício Lino, foram licenciados pela CMP 
em 2006. Até esta data e apesar das alterações serem dos autores do edifício (AL/CB), o Projeto de Licenciamento que 
consta na Câmara Municipal do Porto refere-se a um terraço e Solário comum; em conformidade com o projeto e desenhos 
originais.



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA222 3. DA CONSTRUÇÃO

Edifício Vouga/Soares&Irmãos (1951-59)

• Rua da Ceuta nº16 e Praça Filipa de Lencastre nº 141
• Programa: Habitação plurifamiliar (habitação própria) e escritórios.
Como tínhamos referido anteriormente, sendo este um edifício que 

expressa o domínio do léxico corbusiano e a maturidade de um léxico cons-
trutivo próprio; a maior parte das soluções e recursos utilizados nas ante-
riores experiências aparecem de forma muito expressiva e rica. Poderíamos 
chegar a dizer que no Edifício Vouga/Soares&Irmãos encontra-se um com-
pêndio resultado das anteriores projetos, tanto desde o ponto de vista for-
mal, como do construtivo. Porém, consegue introduzir novos/outros ele-
mentos de grande inovação e expressividade que até agora não tinham 
usado como é o caso mais visível dos brise-soleil na fachada, elemento tam-
bém este adotado/partilhado com o léxico corbusiano. 

A utilização de pilotis permite resolver não só a distribuição livre dos 
escritórios do rés-do-chão, como também a transição e passagem entre as 
duas entradas, inclusive a pendente da rua, introduzindo um espaço urbano 
muito rico e marcadamente moderno. 

O plano de fachada e a sua relação com a estrutura torna-se mais com-
plexo: por vezes os pilares aparecem marcados (forrados a granito preto), 

Fig. 88 Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, imagem 
de 1953 da autoria do 
fotógrafo Teófilo Rego.
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escondidos por detrás dos brise-soleil, ou recuados da fachada e, inclusive, 
como elemento solto e marcado com uma cor (azul) no interior (suite) ou 
no exterior (terraço do quarto da costura). Isto só é possível pela capacidade 
que oferece o betão armado, seja pelo seu potencial plástico ou estrutural. 

Este jogo de relações de planos na fachada não responde exclusivamente 
a um domínio material e estrutural do betão, como também procura uma 
maior diversidade de soluções que determinem distintas luminosidades e 
controlem o conforto no interior da habitação. 

A obsessão, destes autores, pela correta “artesania” do pormenor consti-
tui-se como um contraste, levando à procura do desenho total moderno 
em todas as escalas do projeto. Neste sentido se compreende, o desenho 
obsessivo de todos os elementos do projeto, incluindo: o detalhamento 
da cozinha, a descrição do mobiliário dos quartos, a pormenorização do 
mobiliário móvel, das iluminações embutidas, das guardas das varandas, 
da porta pivotante do hall de entrada, exaustivamente pormenorizada 
até ao puxador. Pormenorização que ora recorre a materiais modernos 
ou tradicionais mas sempre numa busca de controle pelo “bom desenho” 
numa prática que se entende de reminiscência escolar19. 

(…) ao mesmo tempo que se utiliza já soleiras prefabricadas em betão 
ou sofisticados mecanismo nos estores de lâminas metálicas, detalha-se o 
pormenor da pingadeira em reboco de diferentes espessuras à escala natu-
ral. Esta atenção ao pormenor aplica-se como controle da expressão final 
moderna que obriga na varanda ao rebaixo do betão de modo a reduzir 
a sua expressão no topo da laje e a permitir a colocação do pavimento de 
acesso à varanda20. 

Obra cuidada ao pormenor, quer ao nível interno dos fogos, lançando 
novos parâmetros de qualidade e conforto para uma média burguesia, 
nas casas de banho, no jogo dos pés direitos com tectos falsos, quer ao 
nível das zonas comuns, detalhadas desde o desenho da porta ao puxador, 
do pormenor do capacho, da guarda da escada, ao cuidado na ilumina-
ção natural e ao estudo dos diferentes níveis da artificial, o Bloco da 
Carvalhosa constitui um marco na produção arquitectónica portuguesa21. 

19 ROSA, Edite; op. cit. (2005) p.412

20 ibid. p.411

21 TOSTÕES, Ana; op. cit. 2015. p. 339.
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3.5.2. Uma abordagem comparativa 

Esta abordagem compara as cinco obras em estudo através das suas 
características compositivas mais relevantes. As comparações são represen-
tadas através de uma tabela síntese e um conjunto de quadros que incluem 
material gráfico original recopilado, remarcando algumas das particularida-
des a contrastar.

• A tabela síntese recopila e enumera as componentes estruturantes do 
conjunto construído, identificando e comparando o programa, a dis-
tribuição, os elementos básicos da composição espacial, os seus mate-
riais, e os sistemas construtivos aplicados.

• A cronologia e enquadramento urbano contrasta a data da cons-
trução de cada um dos edifícios e o seu enquadramento urbano. O 
processo, normalmente acompanhado por um desenho perspético 
mostrando a relação entre a nova edificação e a envolvente, aponta 
para um cuidado na procura de relações de cérceas com os edifícios 
vizinhos.

• As plantas permitem-nos comparar as áreas construídas, a dimen-
são de cada um dos edifícios assim como de cada apartamento tipo; 
sendo que o Edifício DKW é o de maior área de implantação com apro-
ximadamente 940,00m2 e uma área de construção de 8700,00m2 em 
contraste com o Edifício Lino que tem a menor área de construção 
– 985,00m2 – e o Edifício Vouga/Soares&Irmãos que tem a menor 
área de implantação com 265,00m2. As áreas de cada apartamento 
tipo variam entre os 240,00m2 do Vouga/Soares&Irmãos e os aparta-
mentos do Edifício Lino com 70,00m2, sendo que os estúdios do DKW 
medem 55,00m2 

• As secções e as fachadas ajudam-nos a perceber as distintas cérceas 
que variam entre a maior altura do edifício DKW com 28,00m e o 
bloco da constituição que tem 15,00m. O Edifício DKW e o Vouga/
Soares&Irmãos possuem o mesmo número de pisos –9 – contrastando 
com o Bloco da Constituição que tem 5 pisos; enquanto que o bloco da 
Carvalhosa e o Edifício Lino que têm o mesmo número de pisos –6 –. 
Em todos os casos existe um aproveitamento máximo das diferenças 
de cota do terreno, permitindo assim para introduzir um novo piso 
ou cave. Estes edifícios, exceto o Vouga, destinavam-se a habitação 
de rendimento, pelo que os arquitetos estudam o máximo aproveita-
mento da secção, de modo a conseguir construir um maior número de 
apartamentos.

• Usos e orientações. Utilizando as plantas originais, destacam-se e 
distinguem-se os usos de cada apartamento–tipo, dividido em três 
zonas: dormir, vida em comum e serviços, comparando-se as respe-
tivas distribuições segundo a orientação. O edifício Vouga/Soares & 
Irmãos e o edifício Lino são os únicos em que as zonas comuns estão 
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orientadas a sul, os restantes edifícios têm diferentes orientações. Que 
demonstra uma opção ou preferência em localizar as salas e zonas de 
estar em relação franca e “aberta” com a rua. Enquanto que os blo-
cos da Carvalhosa e da Constituição estão destinados exclusivamente 
para habitação, nos restantes edifícios encontramos outros usos, tais 
como comércio e escritórios. Tornando mais complexo e sofisticado o 
acesso autónomo às diferentes funções do edifício.

• Estrutura e pilotis. Existe uma leitura clara da malha estrutural, com-
posta com pilares de betão, que define a organização espacial interior 
e a composição exterior do edifício. Esta métrica trabalha com vãos 
que oscilam entre os 3.5 m e os 4.5m. Nos blocos da Carvalhosa e da 
Constituição, por sua vez, a estrutura é recuada em relação a fachada, 
criando a percepção do edifício em consola, elevado em relação ao 
chão e sustentado pelos pilotis. 

• Entre os sistemas construtivos, identificados como comuns, salien-
tam-se o uso da parede dupla com caixa de ar, as caixilharias de cor-
rer em madeira, os terraços e varandas. Todas as fachadas são com-
postas por parede dupla em alvenaria de tijolo, ceresitada, rebocada 
e pintada, com caixa de ar de dimensão variável. Esta parede dupla 
funciona como sistema de interface entre o interior e o exterior, na 
época seria considerada como uma solução completa ao integrar o iso-
lamento térmico e a impermeabilização. As caixilharias utilizadas são 
compostas por perfis em madeira pintada e com sistema de abertura 
de correr. Pontualmente, são incorporados elementos de abertura em 
báscula para ventilação. Os cinco projetos analisados possuem terra-
ços ou varandas privadas viradas para o exterior. Enquanto que na 
Carvalhosa e na Constituição, ambos projetos possuem um logra-
douro com um jardim ou um terraço comum (por cima estaciona-
mento da Carvalhosa), nos restantes projetos existem terraços a nível 
da cobertura.

Fig. 89 Análise compa-
rativa de cinco obras dos 
arquitetos Arménio Losa / 
Cassiano Barbosa.
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1

1- Fachadas
Paredes duplas • • • • •
Reboco • • • • •
Pedra • • • •
Cavan • • • • •
Betão à vista ou pintado • 
Integração das artes • • • •
Janelas de correr de madeira • • • • •
Caixilharia de betão pré-fabricado ( gracifer) / 
escada • • • • •
Vidro fosco/estriado das escadas • • • • •
Quebra Sol •
Guardas  vidro •
Guardas  rede de aço • • • • •

As relações c/ a envolvente rua/esquina •recuada em relação á rua

•resolve esquina duas ruas, 

importância da cércea envolvente

• continuidade cércea 

envolvente

•importância da cércea 

envolvente •resolve esquina duas ruas

2- Sombreamento fachada 
Palas •nos caixilhos •
Varandas • • • • •
Persianas exteriores de madeira • • •
Persianas interiores de aluminio • • •
3- Terraços/varandas

Terraço da cobertura • • •
Terraço coberto • • •
Varanda • • • • •

4- Estacionamento

Estacionamento coberto • • • •
Portas individuais do estacionamento para o 
exterior • •
5- Átrio Entrada

A porta de  entrada em aço/vidro • • • •
Pavimentos / Mármore • • •
Paredes / Mármore • • • •
Tecto rebaixado / Corredores • • •
Candeeiros • • • • •
Caixas de Correios • • • • •
Luz natural • • • • •
6- Circulações

Escadas em marmorite • • • • •
Escada helicoidal • • •
Elevador • • •
Corredores / àtrio com tecto falso rebaixado • • • • •
7- Àtrio / Apartamentos

A porta e a  entrada madeira ou vidro • • • • •
Pavimentos / Materiais do léxico construtivo • • • • •
Paredes / Materias do léxico construtivo • • • • •
Tecto rebaixado • • • • •
Mobiliário original encastrado • • • •
8- Apartamentos

Corredor de distribuição • • •
Átrio de distribuição • •
A luz natural em todos os espaços • • • • •
Tecto rebaixado • • • • •
Sala orientada a Sul • •
Sala orientada para a Rua • • • • •
Janelas de correr de madeira • • • • •
Sala / Pavimentos do léxico construtivo • • • • •
Sala / rodapé / rodatecto • • • • •
Cozinha modulada • • • • •
Cozinha orientada a Norte • • •
Coretes / Ventilação acessível • • •
Quarto  orienrado para a Rua •
Quarto / Materiais do léxico construtivo • • • • •

VOUGA / S&ICARVALHOSA DKW CONSTITUIÇÃO  LINO 

Uma abordagem comparativa 
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Fotomontagens do projecto de licenciamento, relação entre cérceas

Plantas de Implantação

Léxico Implantação
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Uma abordagem comparativa – Plantas
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Uma abordagem comparativa- Secções, Fachadas
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Uma abordagem comparativa – Usos e orientação
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Uma abordagem comparativa – Estrutura e pilotis
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Uma abordagem comparativa – Sistemas Construtivos
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3.5.3. Uma abordagem tipológica

Esta abordagem visa ilustrar e repre-
sentar o vocabulário construtivo comum 
às cinco obras estudadas. Para o encon-
trar foi necessário visitar e fotografar 
cada um dos edifícios e, em particular, 
os seus apartamentos, recopilar as peças 
desenhadas originais e utilizar a infor-
mação das Memórias Descritivas e/ou 
respectivos Caderno de Encargos. Com 
esta informação conseguimos descobrir 
algumas soluções tipo, as componen-
tes comuns, o seu desenho, a pormeno-
rização e o atual estado de conservação. 
Podemos também acrescentar que neste 
processo de descoberta constatamos o 
método do trabalho dos arquitetos. Em 
cada um dos Cadernos de Encargos, os 
arquitetos definiam, corrigiam e/ou 
acres centavam especificidades e particu-
laridades utilizando por vezes as mesmas 
soluções e descrições que eram revistas, 
melhoradas e/ou alteradas. Trata-se de 
um método contínuo que demostra uma 
constante experimentação e aprendiza-
gem, afinando em cada projeto, soluções 
aplicadas nos anteriores. 

Selecionamos e reunimos um conjunto de “componentes tipo” num 
atlas ilustrado que permite oferecer uma imagem bastante completa deste 
léxico comum utilizado. 

• As entradas de cada edifício como espaços de exceção com grande 
expressão plástica;

• As escadas que marcam o espaço onde se inserem, identificando-se 
diretamente com os seus autores;

• A malha estrutural, sempre de betão e integrada com o projeto 
de arquitetura e compatibilizada com as restantes especialida-
des; esta integração reflete-se também na disposição das distintas 
infraestruturas;

• O controle de luz e de sombreamento através de diversos dispositi-
vos, desde os mais convencionais até à incorporação de uma lingua-
gem moderna e importada;

• O isolamento térmico e a ventilação existindo uma evidente preo-
cupação pela qualidade ambiental de todos os espaços interiores dos 
apartamentos;

Fig. 90 Entrada dos 
escritórios do Edifício 
DKW.
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• A otimização da cozinha, como espaço–máquina que aproveita ao 
máximo o espaço, e que está integrado no sistema racionalizado das 
infraestruturas e ventilação;

• O revestimento das paredes exteriores, com exceção do Edifício Lino 
cuja fachada é forrada com azulejos, é de reboco pintado a tinta ao 
óleo.

• As paredes interiores de alvenaria de tijolo rebocado e estucado e 
pintado com tinta;

• Os diferentes pavimentos aplicados seguem um esquema funcional 
muito claro;

• Os tetos passam a ser um elemento importante na composição do con-
junto construído incorporando, pontualmente, uma elevada expressi-
vidade plástica;

• As janelas de correr são de madeira de casquinha (Pinho nórdico) e 
pontualmente de Castanho do Minho;

• As caixilharias prefabricadas de betão, tipo GRACIFER, para resol-
ver grandes vãos estão sempre associadas às comunicações verticais, 
servindo de fundo e iluminação;

• As portas, maioritariamente em madeira de castanho, são pensa-
das como elementos de separação e por vezes têm associado posti-
gos ou panos envidraçados servindo para ventilar e/ou iluminar os 
corredores;

• O desenho do mobiliário que acompanha e completa o projeto de 
arquitetura;

• O conjunto de ferragens, guardas, candeeiros e outros acessórios, 
demonstram a importância dada ao pormenor, integrando um traba-
lho artesanal com novos dispositivos e desenho moderno.

• A integração das artes, transformando o projeto numa obra de 
expressão artística completa.

• O desenho do reclamo publicitário das fachadas (Lettering) associado 
ao programa misto e ao cliente.
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A Entrada 

O conjunto das entradas dos edifícios selecionados caracterizam-se pelos 
seus amplos átrios, a presença de escadas a dominar o espaço e o uso de mate-
riais singulares e de grande qualidade nos acabamentos (maioritariamente 
pedra como mármores e granitos polidos). Outra característica comum é que 
todas as entradas encontram-se ligeiramente elevadas em relação à cota da 
rua, normalmente por um ou dois degraus.

Quando o edifício integra um programa misto, como o Edifício DKW e do 
Vouga/Soares&Irmãos, as entradas são segregadas para dividir o percurso dos 
apartamentos e dos escritórios. 

É de salientar que atualmente os cinco casos apresentam as entradas e res-
petivos átrios no seu estado original, com poucas ou nenhuma alteração, evi-
denciando o bom estado de conservação do conjunto, e das partes destes espa-
ços, considerados de grande dignidade e qualidade. 

As poucas alterações observadas referem à necessidade de novas insta-
lações, nomeadamente a substituição dos elevadores originais por modelos 
atuais. O único edifício dos cinco que não tem elevador é o Edifício Lino da 
Rua de Olivença.

Entradas de prestígio dos edifícios das novas empresas (edifício-sede da 
DKW de Losa), permitindo o desenvolvimento de amplos espaços cen-
tralizados frequentemente por escadas soltas, de grande expressividade 
formal, como por exemplo a escada helicoidal. 1 
De um modo geral, os espaços de uso colectivo mereceram uma especial 
atenção com uma pormenorização requintada e a idealização de uma peça 
notável, a escada que prolonga para a coluna de acessos o requinte intro-
duzido na área de entrada.2

1  TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p.139

2  TOSTÕES, Ana; A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade do Porto, 2015. P 341

Edifício DKW.
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Bloco da Carvalhosa

Edifício Vouga/Soares&Irmãos
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As escadas

Dignificando os espaços comuns, funciona como uma escada de aparato 
de sentido contemporâneo. Porque o seu desenvolvimento inusitado (heli-
coidal em volta de uma ampla bomba) introduz uma nota expressionista 
com o movimento da espiral que, aliado à iluminação constante conseguida 
através de um pano solto separado da estrutura, que é todo envidraçado 
(...), confere ao espaço destinado às comunicações verticais uma mais-
-valia escultural que ultrapassa a mera função de distribuir as entradas dos 
vários pisos para se aproximar de um lirismo e de uma poesia manifestos no 
desejo de usar a concepção do espaço como motor de emoção. Dir-se-ia que 
a escada de representação e encenação do espaço da grande burguesia do 
princípio do século é como colectivizada e tratada como uma peça escultória 
que une, com uma inusitada qualidade plástica os seis pisos deste edifício.1 

Podemos acrescentar que todas as escadas encontram-se em bom estado 
de conservação e que continuam representando um elemento chave/iden-
tificativo da linguagem de Arménio Losa e Cassiano Barbosa. Marcam cla-
ramente o espaço onde se inserem associando-se/identificando-se direta-
mente com os seus autores.

As guardas de todas as escadas serão executadas por conta da empreitada 
de serralheiro. Os corrimãos serão de madeira de castanho sem qualquer 
defeito e executados, por conta desta empreitada, com óptimo acabamento.2 

1  TOSTÕES, Ana; A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade do Porto, 2015. P 342
A autora cita Francisco Castro Rodrigues e José Huertas Lobo analisando a obra do Bloco da Carvalhosa: “podemos perceber 
uma preocupação de criar beleza (o sentido lírico de que nos fala Le Corbusier) patente sobretudo na escada”. Cf. Francisco 
Castro Rodrigues e José Huertas Lobo na 7ª Exposição Geral de Artes Plásticas in Revista Ler nº16, Julho de 1953.

2 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino

Edifício DKW
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A malha estrutural

Da leitura do conjunto das plantas dos cinco edifícios estudados podemos 
reconhecer a geometria regular de uma malha estrutural que marca a disposição 
espacial e programática de forma clara. Os pilares desta malha estrutural nem 
sempre se encontram visíveis ao percorrer os espaços. Porém, por vezes apare-
cem soltos e claramente destacados dos paramentos verticais, quer no interior 
ou no exterior (fachada). Nestes casos, a diferença entre o pilar – circular – e 
os paramentos verticais é realçada pela mudança do material (revestimentos 
em pastilha, cavan, basalto, etc.), pela introdução de cor, ou até pela sombra 
criada pelo entalhe do roda teto do pilar. A estrutura está claramente integrada 
com o projeto de arquitetura e compatibilizada com as restantes especialidades. 
Considerada em todas as fases do projeto até a execução demostra um pensa-
mento completo e uma íntima articulação entre as componentes e cada um dos 
elementos que definem todos os espaços, inclusive as infraestruturas

As canalizações e tubagens horizontais para aquecimento, energia eléc-
trica, campainhas, telefones, etc. São colocadas nos rebaixos dos tectos, 
atravessando as estruturas de betão armado. No cálculo das estruturas 
foram previstas perfurações para este fim necessárias; também foi estu-
dada a forma da sua execução durante o enchimento das vigas.1 

A permanência da estrutura compositiva e especial interpretada segundo 
a integridade da artesania e “unidade” portuense adopta o sistema cons-
trutivo do betão armado não como sistema significante autónomo (de 
métrica dimensional uniforme de pilar e viga) mas como mais um recurso 
importante para a conformação da intencionalidade projectual.2 

1 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

2 ROSA, Edite; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento da Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 2005. p 345

Edifício Lino

Bloco da Constituição Bloco da Carvalhosa Edifício Lino

C D E F G H I J K L M

3,00m 4,00m 3,80m3,60m

NBA

Ru
a 

de
 C

eu
ta

4,00m

Ru
a 

de
 O

liv
en

ça

1

2

3

A B C D E F G HA G I

Ru
a 

da
 C

on
st

ut
ui

çã
o

Ed
ifí

ci
o 

Vo
ug

a 
/ S

oa
re

s 
& 

Irm
ão

s

Ed
ifí

ci
o 

Li
no

Bl
oc

o 
da

 C
on

st
itu

iç
ão

B D F

EC

C D E F G H I J K L M

3,00m 4,00m 3,80m3,60m

NBA

Ru
a 

de
 C

eu
ta

4,00m

Ru
a 

de
 O

liv
en

ça

1

2

3

A B C D E F G HA G I

Ru
a 

da
 C

on
st

ut
ui

çã
o

Ed
ifí

ci
o 

Vo
ug

a 
/ S

oa
re

s 
& 

Irm
ão

s

Ed
ifí

ci
o 

Li
no

Bl
oc

o 
da

 C
on

st
itu

iç
ão

B D F

EC

A B C D E F G H I J K L

1

4,35m4,00m

Ru
a 

da
 B

oa
vi

st
a

2

3

4

5

A B C D

E F G H

1

2

3

4

5

6

Estrutura

Edifício em Pilotis

10,00m

Bl
oc

o 
da

 C
ar

va
lh

os
a

Ed
ifí

ci
o 

DK
W



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 3. DA CONSTRUÇÃO 245

C D E F G H I J K L M

3,00m 4,00m 3,80m3,60m

NBA

Ru
a 

de
 C

eu
ta

4,00m

Ru
a 

de
 O

liv
en

ça

1

2

3

A B C D E F G HA G I

Ru
a 

da
 C

on
st

ut
ui

çã
o

Ed
ifí

ci
o 

Vo
ug

a 
/ S

oa
re

s 
& 

Irm
ão

s

Ed
ifí

ci
o 

Li
no

Bl
oc

o 
da

 C
on

st
itu

iç
ão

B D F

EC

A B C D E F G H I J K L

1

4,35m4,00m

Ru
a 

da
 B

oa
vi

st
a

2

3

4

5

A B C D

E F G H

1

2

3

4

5

6

Estrutura

Edifício em Pilotis

10,00m

Bl
oc

o 
da

 C
ar

va
lh

os
a

Ed
ifí

ci
o 

DK
W

Edifício DKW Edifício Vouga/Soares&Irmãos

Edifício DKW Edifício Vouga/Soares&Irmãos



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA246 3. DA CONSTRUÇÃO

As infraestruturas

A mesma racionalização reconhecida na distribuição estrutural encontra-se 
também na disposição das distintas infraestruturas, demostrando um controle 
e integração entre as especialidades e o projeto de arquitetura. A tal ponto chega 
esta relação que “os tubos de queda das águas pluviais são embutidos nos pila-
res de ambas as fachadas nas suas faces exteriores, um por cada dois pilares.” 1 

A maior parte das infraestruturas verticais concentram-se em chaminés 
amplas (coretes) localizadas nas instalações sanitárias e nas cozinhas; usando-
-as também como chaminé de ventilação. Estas coretes são visitáveis facilitando 
a manutenção e substituição das infraestruturas. Entre outras inovações técni-
cas que os arquitetos introduzem a calefação central em radiante incorporada 
no pavimento ou o sistema de remoção dos lixos feita através de uma conduta 
vertical de largo diâmetro munida de tampo hermético que conduz a um depó-
sito colocado no rés-do-chão. Esta solução aparece pela primeira vez no Bloco 
da Carvalhosa e sendo melhorada no Edifício Vouga/Soares&Irmãos. As ino-
vações são desenhadas, testadas e melhoradas constantemente, procurando 
oferecer maior conforto à vida moderna. Nos desenhos encontramos também 
um cuidado na representação das infraestruturas que procuram garantir a sua 
integração no conjunto construído, determinando/influenciando desde a dis-
tribuição do programa até a composição da fachada 

A ventilação porém foi estudada com todo o cuidado e assegurada para cada 
caso por meio de chaminés individuais com o mínimo de 20 por 30 cm de secção.2 
Os esgotos, em virtude do agrupamento na mesma vertical das instala-
ções sanitárias, são concentrados em zonas definidas e de fácil inspeção.3 
Todas as habitações serão integralmente electrificadas estando prevista 
a colocação de fogões elétricos para cozinhas e tomadas de corrente para 
aquecimento, frigoríficos, etc.4

Está estudado o sistema de aquecimento com que será dotado todo o edifício. 
Nos corredores e vestíbulos do corpo de escritórios e todas as peças das habi-
tações, o aquecimento será central por água aquecida em caldeiras elétricas.5

1 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

2 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

3 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

4 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

5 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

Edifício Lino

Edifício Vouga/Soares&Irmãos
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O controle de luz e de sombreamento

O controle da luz e sombreamento, associado à procura de um maior 
conforto dos espaços interiores assim como do aproveitamento do recurso 
solar está associado à linguagem moderna e a sua sensibilidade ambiental. 
Encontramos distintos dispositivos de controle do sombreamento desde os 
mais convencionais (tradicionais) até a incorporação compositiva de uma 
linguagem claramente importada. São o caso dos estores de madeira móveis 
do Edifício Lino ou do Bloco de Carvalhosa que contrastam com a grelha e 
as palas dos brise-soleils do Edifício Vouga/Soares&Irmãos. Em ambos os 
casos, todos os mecanismos, ferragens e conjunto foram desenhados pelos 
arquitetos integrando a composição da fachada. Estes sistemas, sejam os 
mais simples de estores, como os das palas metálicas, atualmente têm sido 
substituídos ou então não funcionam por falta de manutenção. 

Os estudos de proteção solar realizados nestes vãos da fachada sul que per-
mitiram posicionar corretamente a pala e a dimensão do caixilho superior 
juntamente com os balanços da varanda da “grelha” aparente em brise-soleil, 
parecem contar numa só fachada a evolução de elementos tipo “corbusianos” 
de proteção solar, desde as “palas”, as “lógias” até ao brise-soleil num sistema 
alveolar total. 1

(...) o corredor de distribuição dos quartos é todo ele envidraçado, trans-
formando um espaço tradicionalmente escuro e sem outra função que não 
a de circular, numa área qualificada e polivalente 2

A fachada principal é valorizada apenas pelos elementos funcionais de 
proteção contra o sol que são finas lâminas de betão colocados de topo 
contra os planos simples das janelas/dos peitoris. 3 
Persianas: Todas as caixilharias das habitações levaram persianas de madeira 
de comando interno. O empreiteiro fornecerá estas persianas e executará as 
caixas necessárias para o seu enrolamento. A cor será oportunamente deter-
minada pela direção técnica da obra. As persianas serão da marca “SOLAR”4 
Os quartos e todos os compartimentos principais das habitações ficam 
voltados a sul e, assim, expostos ao sol. 5 

1 ROSA, Edite; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento da Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 2005. p 412

2 TOSTÕES, Ana; A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade do Porto, 2015. P 341

3 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

4 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino

5 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Edifício Lino

Edifício Vouga/Soares&Irmãos
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O isolamento térmico e a ventilação

Em todos os casos estudados existe uma evidente preocupação pela qualidade 
ambiental dos espaços interiores dos apartamentos e de cada um dos seus compartimen-
tos, seja desde uma perspectiva térmica ou de uma perspectiva higiénica de renovação do 
ar/ventilação. Os arquitetos integram em cada um dos projetos um conjunto de soluções 
técnicas e espaciais que se repetem e se aperfeiçoam para garantir que o habitar moderno 
signifique também conforto e higiene. Assim encontramos repetidamente:

(...) ventilação por intermédio das janelas altas, de báscula. (...) A placa 
da cobertura foi revestida com uma adequadas camada de cimento celu-
lar que assegura um necessário isolamento térmico (...) A ventilação e a 
iluminação das peças de serviço – cozinha e banho – estão igualmente 
asseguradas. A parte superior das janelas destes compartimentos abre-se 
de modo a permitir uma ventilação conveniente, sem que as pessoas que 
transitam na galeria de comunicação (para onde abrem) possam devassar 
a intimidade do interior. Para as cozinhas estabeleceu-se uma ventilação 
suplementar para a tiragem dos vapores e dos cheiros do fogão.1 
 A ventilação natural dos compartimentos habitáveis – comum com a sua 
iluminação – é melhorada por um sistema de caixilharia que será ado-
tado, e que se compõe de duas folhas de correr lateralmente em uma das 
quais se coloca uma pequena báscula, situada na parte mais elevada. Esta 
báscula é expressamente destinada a ventilação e funciona mesmo com 
as restantes partes das janelas completamente fechadas. Este sistema de 
ventilação, juntamente com as chaminés de introdução e tiragem de ar 
das peças sanitárias e das cozinhas, garante um alto nível de salubridade 
em cada habitação e, por tanto, em todo o prédio.2 
Não foi possível estabelecer a iluminação direta para todas as retretes, o que 
não é considerado essencial. A ventilação porém foi estudada com todo o cui-
dado e assegurada para cada caso, por meio de chaminés de grande secção. 3

O “saguão-pátio” (...) permite o arejamento e ventilação dos comparti-
mentos secundários das áreas íntimas (quartos de banho e arrumos) e 
tem como a finalidade última iluminar o átrio comum dos dois aparta-
mentos e o corpo vertical (da caixa) de escadas. Este saguão interior é 
definido pelos autores como um pátio, por ser aberto também para o ter-
raço-solário, numa evidente preocupação higienista moderna.4 

1 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

2 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

3 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

4 ROSA, Edite; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento da Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 2005. p 342

Bloco da Carvalhosa
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A cozinha 

De diferentes dimensões, todas as cozinhas dos edifícios estudados parti-
lham a vontade de um máximo aproveitamento e uma otimização do seu espaço 
e uso. No seu desenho distinguem-se perfeitamente as diferentes funções que 
alberga: armazenar, preparar, cozinhar, limpar. Todo o mobiliário, maiorita-
riamente em madeira pintada mas também com alguma peça em mármore 
e folheado a Salamandra (formica), é desenhado pelos arquitetos com muito 
detalhe e com múltiplos dispositivos pensados para facilitar a sua utilização, 
incluindo ferragens específicas. Esta preocupação pela otimização do espaço e 
do desenho completo inspira-se no modelo de cozinha funcional alemã. Outro 
denominador comum entre as cozinhas é a presença de muita luz natural atra-
vés de grandes vãos com caixilhos especializados, com abertura parcial e bascu-
lante, facilitando uma melhor ventilação natural. Dos apartamentos visitados 
existem poucas cozinhas no seu estado original, destaca-se o apartamento José 
Soares no Edifício Vouga/Soares&Irmãos e os apartamentos do Edifício Lino.

Decorrente da conjugação das possibilidades técnicas com o desejo de moder-
nizar os gestos do quotidiano, a aplicação de novos dispositivos, surge a 
intenção de eletrificar todas as habitações prevendo-se a colocação de fogões 
elétricos bem como “tomadas de corrente para o aquecimento e frigorífico”.1 
A construção racionalizada ao pormenor, em que tudo é pensado com 
armários encastrados como uma célula mínima de um navio, ou com enge-
nhosos desenhos de pormenorização dos vários elementos da construção.2

As cozinhas, embora apetrechadas com fogões eléctricos contem os necessá-
rio sacos e chaminés de ventilação. Estas chaminés servirão ao duplo fim de 
extrair os cheiros da cozinha e de introduzir ar fresco, trazido do exterior.3 

1 TOSTÕES, Ana; A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Porto: Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade do Porto, 2015. p 342. A autora cita a Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946.

2 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p139

3 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição
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Materiais: os revestimentos das paredes exteriores (fachadas)

Aplicar-se-ão rebocos de cal gorda nas paredes interiores e de cal hidráu-
lica e cimento nas exteriores.1 
Como acabamentos exteriores estão previstos: cantaria azul lavrada, nas 
soleiras contínuas; cantaria lavrada ou polida no revestimento da parte 
inferior dos pilares da fachada principal; metais polidos em guarneci-
mento das montras, portas dos estabelecimentos, portas exteriores das 
entradas principais e “marquise” da entrada dos escritórios. 2 
As paredes exteriores serão pintadas com tintas impermeáveis à base de 
óleo, o que oferece a melhor garantia de duração e de bom aspecto. 3 
Os acabamentos exteriores previstos, tem como objectivo principal o 
conseguir um bom aspecto permanente da construção. Para tanto foi 
escolhido o azulejo como material de revestimento da superfície principal 
da fachada voltada à rua. A côr e a forma do azulejo será escolhida com 
vista a se obter a total harmonia com os restantes materiais que são: can-
taria de granito no soco e no embasamento e reboco de cimento pintado 
nos remates, cornijas, empenas e fachada posterior. 4 
O embasamento do edifício é ainda valorizado esteticamente com mate-
riais nobres: cantarias de granito nos socos, granito polido nos pilares. 
Os paramentos da fachada deverão, em principio, ser pintados com boas 
tintas de óleo. 5

Todos os edifícios analisados, à exceção do Edifício Lino cuja fachada é 
forrada com azulejo, apresentam como material de acabamento das facha-
das o reboco pintado a tinta ao óleo. Este material oferece uma continui-
dade em todo o conjunto distinguindo-se tanto plástica como formalmente 
do embasamento onde são utilizados uma maior variedade de materiais nas 
soleiras contínuas (...) no revestimento da parte inferior dos pilares (...) em guarne-
cimento das montras; destacando a pedra, seja em cantaria lavrada ou polida.

O tema da reutilização dos materiais tradicionais como a pedra atinge 
valores paradigmáticos e paradoxais. 6 

1 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

2 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

3 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

4 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

5 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

6 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p143
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Materiais: os revestimentos das paredes interiores.

No interior dos apartamentos a maioria das paredes são de alvenaria de 
tijolo rebocado e estucado e pintado com tinta. No entanto encontramos tam-
bém outras forras, como no caso das zonas húmidas como as instalações sani-
tárias e cozinhas, lavandaria que podem ser revestidos com azulejos ou már-
more. O azulejo também é usado na fachada para marcar cromaticamente 
algum dos espaços como é o caso dos terraços de Ceuta. Em Olivença os espa-
ços comuns – átrio de entrada e de distribuição – e de circulação – caixas de 
escada – estão revestido em azulejo. Pontualmente é aplicado o revestimento 
de madeira para as zonas de dormir integrando muitas vezes o mobiliário 
encastrado, como é o caso dos quartos do Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Algumas das paredes integram pormenores e/ou relevos que completam 
alguma funcionalidade ou, simplesmente, qualificando e marcando o espaço.

Os acabamentos interiores são os usuais em obras de qualidade: rebocos e 
estuques nas paredes e tetos, azulejos nas paredes das cozinhas e instala-
ções sanitárias.1 
Nas instalações sanitárias e cozinhas empregar-se-ão revestimentos imper-
meáveis: mosaico nos pavimentos e azulejo nas paredes.2

Azulejo: material evidentemente de acabamento, o azulejo é adoptado com 
resultados de grande vigor plástico na produção arquitetónica dos anos 50, 
retomando e renovando a (sua) utilização tradicional.3 

1 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

2 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

3 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p145
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Materiais: os revestimentos dos pavimentos

Os cinco casos estudados coincidem num esquema funcional para a 
aplicação dos diferentes materiais dos pavimentos: o marmorite, em zonas 
comuns ou em zonas de circulação (excelente estado de conservação apesar 
dos anos); a madeira (parquet de madeira de pinho encerada) em zonas de 
estar e dormir; a pedra (maioritariamente mármore) em átrios de entrada, 
instalações sanitárias e zonas húmidas e tijoleira em pavimentos exteriores. 

A maior parte dos pavimentos encontra-se todavia em bom estado de 
conservação embora nalguns casos tenham sido substituídos mantendo o 
mesmo material para o mesmo esquema funcional.

Os vestíbulos da entrada da rua e dos andares, os degraus e patamares da 
escada serão revestidos com marmorite.1 
O pavimento dos compartimento atribuídos a habitação e corredores de 
acesso interno serão de soalho ou parquet colocado sobre as placas.2 
Os acabamentos interiores são os usuais em obras de qualidade: (…) 
“marmorite” no revestimento dos pavimentos das zonas de circulação 
exterior e nas cozinhas e instalações sanitárias.3 
Os pavimentos de todas as salas, quartos, vestíbulos e corredores em 
todos os andares de habitação, serão revestidos com parquet. O parquet 
será constituído por tacos de pinho de sete por catorze centímetros e de 
espessura não inferior a dois milímetros. O seu assentamento far-se-á 
com “RALFIX”. 4 
Os pavimentos de parquet (…) Compete ao empreiteiro mandar proceder 
a sua raspagem, betumagem e enceramento. A infusão a aplicar será de 
cor a escolher oportunamente.5

1 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

2 Cf. Memória Descritiva, 23 Dezembro 1946. Bloco da Carvalhosa.

3 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

4 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino

5 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino
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Os tetos 

Existe uma grande variedade de soluções que utilizam o teto – quer mar-
cando a diferença de altura, quer como elemento compositivo – para definir 
funções, para distinguir espaços, para incluir alguma utilidade suplementar do 
espaço ou para aproveitar como passagem de infraestruturas. O teto passa a 
ser um elemento importante na composição do conjunto construído incorpo-
rando, pontualmente, uma elevada expressividade plástica, nomeadamente 
nos átrios de entrada. Todos os tetos são rebocados/estucados e pintados.

Os pés direitos das cozinhas e das instalações sanitárias, e ainda dos cor-
redores de entrada, aparentemente baixos devido a construção de sancas, 
são efetivamente de altura média normal. Aquelas sancas permitem obter-
-se um aproveitamento suplementar de espaço para arrumações e resultam 
– por meio duma conveniente repartição – uma anexação de volume de ar 
pela dependência de serviço que dele mais carece: a cozinha. 
Nas instalações sanitárias, os tetos são ligeiramente rebaixados para se enco-
brir as canalizações dos esgotos, de aspeto desagradável. Também nas zonas 
de circulação – corredores e vestíbulos – se rebaixam os tetos para nível infe-
rior, criando-se uma zona intermédia que integra nos compartimentos úteis, 
ampliando a sua cubicagem e as respetiva capacidade de arrumação.1

1 Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

Bloco Carvalhosa
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As janelas de correr

As caixilharias originais de todos os apartamentos estudados são de 
madeira de casquinha e a maioria são de correr. Este sistema de abertura, 
nalguns casos complementados caixilhos basculantes representa, sobre-
tudo, uma expressão moderna que permite a abertura de grandes vãos, 
assim como a possibilidade do aproveitamento total do espaço interior. 
Encontramos bastantes variações da caixilharia tipo de correr que ao longo 
do tempo vai-se aperfeiçoando e sofisticando cada um dos seus pormeno-
res, ferragens e dispositivos de manipulação.

Esta “expressão” moderna é também impressa nos caixilhos de produção 
artesanal em madeira quer no desenho do seu novo sistema de abertura 
– de correr – quer no trabalho depurado do seu perfil franco quer na sofis-
ticação dos acessórios que permitem melhorar o seu desempenho moderno 
(cantoneiras metálicas, rolamentos em esferas e puxadores metálicos 
de mola).1 (...) ao mesmo tempo que se utiliza já soleiras prefabricadas 
em betão ou sofisticados mecanismo nos estores de lâminas metálicas, 
detalha-se o pormenor da pingadeira em reboco de diferentes espessuras 
à escala natural. Esta atenção ao pormenor aplica-se como controle da 
expressão final moderna que obriga na varanda ao rebaixo do betão de 
modo a reduzir a sua expressão no topo da laje e a permitir a colocação do 
pavimento de acesso à varanda.2 
A construção racionalizada ao pormenor, (...), ou com engenhosos desenhos 
de pormenorização dos vários elementos da construção, com destaque para a 
pormenorização de vãos, de que as janelas de cozinha do Bloco da Carvalhosa, 
viradas à rua, e por isso tratadas especialmente, são exemplo de engenho.3

A caixilharia e todas as esquadrias exteriores, far-se-ão em castanho do 
Minho.4

Em todas as soleiras dos caixilhos e das portas exteriores colocar-se-ão 
pingadeiras e latão.5

1 ROSA, Edite; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento da Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 2005. p411

2 ROSA, Edite; ODAM: Os valores Modernos e a Confrontação com a Realidade Produtiva. Tese Doutoramento da Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 2005. p411

3 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p139

4 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino

5 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino
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As caixilharias prefabricadas de betão (GRACIFER)

Nos cinco casos estudados encontramos em distintas situações grandes 
vãos resolvidos com uma caixilharia tipo “GRACIFER”1. Trata-se de gran-
des vãos envidraçados com caixilharia fixa de perfis em betão pré-fabricado 
que normalmente é utilizada para iluminar espaços comuns e as caixas de 
escada, com um grande pé direito. Poderíamos dizer que se trata de uma 
solução associada ao desenho da escada helicoidal, oferecendo-lhe muita 
luminosidade. Também encontramos esta solução no interior do aparta-
mento do José Soares, concretamente acompanhando por uma escada heli-
coidal interior que une os três andares. 

Estes grandes vãos estão normalmente orientados a norte, e formam 
parte da composição das fachadas interiores, como é o caso do “saguão-pá-
tio” do Bloco da Carvalhosa; com a exceção do Bloco da Constituição que 
forma parte da composição da fachada da rua.

As caixilharias em betão pré-fabricado, conforme cada caso, apresen-
tam-se desenhadas com medidas diferentes. Com vidros foscos, martelados 
ou ondulados, que permitem a entrada e difusão da luz natural não permi-
tindo grande visibilidade através deles.

Atualmente as caixilharias apresentam de um modo geral bom estado de 
conservação, no entanto alguns dos vidros tem sido substituídos por outro 
tipo de envidraçado, descaracterizando o conjunto.

1 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino
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As portas

Em todos os casos estudados mantem-se as portas principais da rua no 
seu estado original, a funcionar normalmente com algumas pequenas corre-
ções que não as alterou nem descaracterizou. Para as amplas portas exteriores 
são utilizados materiais como o aço e o vidro. Em todos os casos, são estuda-
das e pormenorizadas exaustivamente, até ao puxador. Um dos casos mais 
excepcionais é precisamente a porta do Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

No interior dos apartamentos as portas utilizadas normalmente são em 
madeira e pontualmente com vidro. É de salientar a grande variedade de solu-
ções encontradas, conforme a funcionalidade e os espaços a separar. Cada 
solução apresenta um desenho específico das caixilharia e ferragens e muitas 
vezes integra algum dispositivo que incorpora alguma funcionalidade com-
plementar, como é o caso da porta principal do Bloco da Constituição com as 
caixas dos correios ou em cada uma das portas dos apartamentos do Edifício 
Lino com pequenas portinholas de abrir em vidro...

No interior dos apartamentos do Bloco da Constituição umas amplas 
portas de correr permitem a flexibilidade dos usos e dos espaços.

(...) amplas portas de correr que permitem a transformação das duas 
peças num amplo salão que se amplia ainda à custa do vestíbulo de 
entrada e do corredor de circulação interna.1 

1 Cf. Memória Descritiva, 08 Junho 1950. Bloco Constituição

Bloco da Constituição
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O mobiliário

Na maior parte dos casos, desconhecemos se foi em todos os projetos do 
léxico, o projeto dos apartamentos integrava também o desenho do mobiliá-
rio, quer o fixo integrado no desenho do espaço como a cozinha ou quartos, 
quer o restante composto por cadeiras, mesas e outros tipos de móveis de 
apoio das salas. O projeto de arquitetura incluía também o projeto de deco-
ração de cada um dos espaços principais, nomeadamente das salas comuns.

Hoje, restam poucos exemplos do mobiliário original, encontramos no 
entanto, muitos indícios nos processos dos projetos que apontam e demos-
tram estudos realizados neste âmbito, cuidando não só o desenho com a 
introdução de cor nos espaços.

Esta linha de pesquisa de uma elaboração simultaneamente formal e tecnoló-
gica parece integrar arquitetura e “decoração”. E, precisamente por não rejeitar 
de maneira ideológica a noção de “decoração”, dispensa a integração das artes 
plásticas, na medida que a arquitetura é entendida como ato criador total, como 
invenção em cada forma, em cada articulação em cada elemento construtivo.1 
Alguns recantos resultantes de ligeiro jogo de divisórias, adaptam-se a armá-
rios distribuídos pelas diferentes dependências constituindo o apetrechamento 
essencial, em mobiliário, integrado na construção e, portanto, permanente.2

1 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p150

2 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.
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As ferragens, as guardas, os candeeiros, e outros acessórios.

As ferragens necessárias para a perfeita segurança, vedação e funcionamento 
de cada uma das partes do edifício serão fornecidos e assentes pelo empreiteiro. 
Serão todas elas de primeira qualidade e sujeitas à escolha do proprietário e 
dos arquitetos diretores da obra. O empreiteiro fornecerá, com a devida ante-
cedência, amostras de aquelas que existem no mercado para se verificar das 
possibilidades do seu aproveitamento, se estudaram as modificações a introdu-
zir ou se fazerem os pormenores para a execução de tipos novos. O empreiteiro 
fornecerá e assentara por tanto: as dobradiças para todas as portas e caixilhos; 
as fechaduras, com trincos, puxadores e espelhos; os fechos de junta; as fer-
ragens de comando e fixação dos caixilhos de báscula; os rolamentos, calhas, 
guias, puxadores e fechos dos caixilhos e portas de correr; as chapas cartas ; 
números de polícia; os acessórios das persianas e todas aquelas outras ferragens 
que, embora não descritas, foram consideradas como indispensáveis. 1 
Como valorização estética do exterior do edifico projeta-se a iluminação do 
passeio com a colocação de candeeiros na face interior da saliência-abrigo 
do primeiro andar. 2 
As floreiras do primeiro e do último andares, serão guarnecidas de vasos, 
com plantas; um contracto que se estabelecerá com casas de especialidade, 
dá-nos a garantia de que aquelas saliências – por si elementos de valori-
zação estética – serão mantidos permanentemente frescas e floridas. 3

1 Cf. Caderno Encargos Abril 1952; Edifício Lino

2 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

3 Cf. Memória Descritiva, 08 Setembro 1949. Edifico DKW.

Edifício DKW
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A cor

Pela leitura das Memórias Descritivas e dos Cadernos de Encargo de 
cada um dos edifícios analisados torna-se evidente que a escolha da cor era 
feita em obra. Não existem registos escritos que indiquem as cores utiliza-
das pelos arquitetos. No entanto, encontramos alguns indícios nos próprios 
apartamentos que nos permitem concluir algumas tonalidades e cores utili-
zados de forma recorrente. Com o tempo, as cores têm sido, na maior parte 
dos casos, substituídas por outras mais neutras ou tonalidades de branco. 
As cores originais mantiveram-se sobretudo quando aplicadas em materiais 
mais resistentes e duradouros como é o caso do azulejo ou em elementos 
pontuais como é ocaso das portas de entrada dos apartamentos do Edifício 
Lino. Onde se combina tonalidades distintas para as portas de cada um dos 
andares, conjugadas com as composições cerâmicas da Viúva de Lamego, 
indicando uma relação muito estreita entre o uso da cor e as artes aplicadas.

A cor é entendida como elemento determinante da expressão plástica, 
quer aplicada diretamente quer resultante da profusão dos materiais uti-
lizados nas suas tonalidades próprias.1

(...) (a cor) É o resultado da desejada integração das três artes, em que 
todas, tanto a arquitetura como a escultura ou a pintura, contribuíam na 
sua especificidade para a formalização da obra total. 2

1 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p148

2 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p149

Edifício Vouga/Soares&Irmãoso

Edifício Lino

Bloco da Constituição
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Os reclames publicitário das fachadas (Lettering)

Nos projetos originais dos edifícios que integravam outro programa para 
além de habitação: a sede de DKW, a sede das empresas Vouga/Soares&Irmãos 
e o showroom dos candeeiros Lino, incorporavam na sua fachada uma reclamo/
lettering. O desenho das letras, assim como a sua colocação nas fachadas, 
foram sempre estudados com detalhe no próprio escritório de Arménio Losa 
e Cassiano Barbosa; fazia parte do projeto de arquitetura. 

À medida que foram mudando os programas e as propriedades de cada 
um dos edifícios, também foram desaparecendo os reclamos e Letterings das 
fachadas. Atualmente não existem nenhum dos originais. Contudo, ainda 
hoje os edifícios são (re)conhecidos e citados comumente pelos nomes que 
adornavam durante década as suas fachadas.

Edifício Lino

Edifício DKWEdifício Vouga/Soares&Irmãos
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A integração das artes

Em todos os casos estudados, com exceção do Edifício DKW, aparece 
incorporado no projeto de arquitetura alguma obra de expressão artística. 
Normalmente integrada na composição da fachada mas também, como é 
no caso do Bloco da Carvalhosa, formando parte do pavimento do átrio da 
entrada. A expressão artística ganha visibilidade e forma parte da composi-
ção de uma “obra completa” que integra para além dos arquitetos, engenhei-
ros, artesãos e artistas.

Na atualidade todas elas encontram-se em perfeito estado de conser-
vação, desconhecemos se no Edifício DKW existiu alguma e entretanto foi 
removida. Trata-se de obras de arte pensadas e executadas para integrar 
uma obra de arquitetura, com materiais de construção resistentes, for-
mando pavimentos utilizados, compondo a porta da entrada principal do 
edifício, ou pontuando a fachada. Esta relação completa que já temos obser-
vado com as especialidades e com o desenho do mobiliário ou decoração, 
amplia-se ao máximo com a introdução das artes. 

No Porto, apenas Arménio Losa é sensível a esta problemática de integra-
ção das Artes, utilizando diversos murais de Augusto Gomes plasmados 
em cavan (um cimento colorido) 1 

1 TOSTÕES, Ana; Os Verdes Anos da Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP publicações, 1997. p149

Edifício Vouga/Soares&Irmãoso

Edifício Vouga/Soares&Irmãoso
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Bloco da Constituição Edifício Vouga/Soares&Irmãos





4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 
DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA276 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 277

4.1. DO PROJETO ORIGINAL DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES AO SEU 
(RE)DESENHO

O Apartamento José Soares deixou de ser habitação, encontra-se hoje 
inabitável, devoluto e vazio, apresentando um conjunto de marcas e patolo-
gias que devem ser distinguidas e compreendidas. 

Este capítulo tratará de descodificar a situação atual, confrontada com 
a sua versão original e as possibilidades de intervenção para o seu restauro 
ou reabilitação. Partimos da experiência do levantamento in situ e do pre-
sente para realizar uma leitura da sobreposição de marcas encontradas para 
contrastar com a ideia original, definida a partir da informação recopilada 
no anterior capítulo. O trabalho de decomposição e comparação atravessa 
questões espaciais e programáticas mas também inclui a compreensão dos 
sistemas construtivos aplicados. Um trabalho que se desenvolve apoiado 
em desenhos originais dos arquitetos, no seu (re)desenho e na produção de 
novas representações gráficas com desenhos e esquemas que permitem des-
cobrir e revelar o percurso especulativo entre o presente e a ideia original. 

No reconhecimento do tempo: do palimpsesto ou da observação e 
levantamento in situ das marcas. Para compreender e descodificar estas 
marcas produzimos novas representações gráficas em formato de desenho, 
diagramas/esquemas e fotografias próprias que fixam cada uma das desco-
bertas e permitem questionar e conferir novas comparações e especulações 
com os desenhos originais. Este conjunto de representações gráficas inter-
pretativas cruzam a observação direta com a informação recolhida e referida 
anteriormente; confronta desenhos originais com os próprios; identifica as 
diferenças entre a obra construída e ou alterada; e especula ausências, per-
manências e adições. 

O (re)desenho do projeto original, dos desenhos originais, ajuda a (re)
conhecer melhor cada uma das componentes e os sistemas que definem o 
espaço e o conjunto construído. O rigor da medida, da posição e de síntese 
que acompanha e implica o ato de desenhar, permite detetar pequenas alte-
rações, incoerências ou ausências que, de outra forma, poderiam não ser 
evidenciadas. No redesenhar, as escalas de desenho variam porque repre-
sentam elementos construtivos, sistemas e conjuntos de espaços ou, em 
muitos casos, as suas relações transversais.

No reconhecimento do léxico para a descoberta de uma gramática ou 
da leitura que hierarquiza as partes e elementos estruturantes da obra. Uma 
vez mais a elaboração de desenhos próprios ajuda a representar de forma 
eficaz a síntese deste reconhecimento que, partindo de uma descomposição 
do conjunto, explica as relações entre as componentes, as partes e determi-
nam a consistência do construído. É de salientar neste ponto metodológico 
a utilidade dos desenhos perspetivados e fotomontagens, nomeadamente 
das axonometrias.
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No ato de (re)desenhar revela-se e interpreta-se aquilo que é estrutu-
rante do ponto de vista espacial e construtivo, aquilo que pode permane-
cer ou (re)aparecer na intervenção – porque entretanto foi removido e 
é necessário para retornar a coerência do conjunto. Também manifesta-se 
aquilo que é supérfluo. Detecta-se alguns dos sistemas que frequentemente 
foram utilizados em outras obras dos mesmos arquitetos, mas que hoje se 
tornaram obsoletos ou foram substituídos por outras alternativas optimi-
zadas ou com maior eficacia.

Neste processo de decomposição e descodificação do conjunto cons-
truído sistematizamos, em simultâneo, as patologias da construção. 
Procura-se discernir através do diagnóstico e da análise, em confronto com 
o projeto original, as possíveis causas de cada uma das patologias; para pos-
teriormente, proceder à classificação das causas distinguindo entre falta de 
manutenção, intervenções incorretas ou erro de projeto ou de execução.

Na utilização dos desenhos originais1, aos ler e (re)desenhar, reparamos 
na quantidade de anotações que existem quer no próprio desenho, quer nas 
margens das folhas. Esta anotações demostram a(s) revisão(ões) constan-
te(s) que se realizaram no processo do projeto e confirmam que a maior 
parte das soluções construtivas foram explicadas, discutidas, alteradas e, 
inclusivamente, definidas na própria obra, durante a execução. 

1 No FAUP-CDUA foram consultados as pastas: PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/038; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/058; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/080; PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/ARQ/084 e PT-FAUP/CDUA/AL-CB/APROF/
ARQ/089.
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Este capítulo apresenta uma observação crítica 
sobre o construído, uma comparação com o desenho 
original a partir do seu redesenho; um diagnóstico das 
patologias encontradas através de uma identificação 
daquilo que é estruturante na procura da integridade. 
Para o tal, divagamos entre:
• os desenhos originais à procura da ideia original;
• os (re)desenhos que confrontamos entre a ideia 
original, as permanências, ausências ou alterações e 
adições;
• os novos desenhos que representam o tempo e as 
suas consequências, – as marcas – e que sintetizam 
algumas descobertas (montagens);
• os novos desenhos que articulam partes construti-
vas com o conjunto (axonometrias);
• os desenhos de pormenor que identificam e diag-
nosticam patologias.

Como referido anteriormente, neste ponto parti-
mos dos desenhos originais mas também se recolhe 
informação dos textos dos arquitetos, nomeadamente 
da Memória Descritiva e do Caderno de Encargos 2 
relativos ao Projeto de Licenciamento e do Projeto de 

Execução do Edifício Vouga/Soares&Irmãos. Estes textos técnicos são com-
plementados com alguns fragmentos de conferências realizadas posterior-
mente pelo arquiteto Arménio Losa onde refere esta obra, e são confronta-
dos com desenhos e comentários de quem viveu este espaço no seu estado 
original, Aníbal Soares, o filho mais velho de José Soares que de forma 
extraordinariamente precisa e a partir da sua memória descreve os espaços 
e explica as suas vivências.

Apesar de existir uma grande quantidade de material gráfico referente 
ao processo e ao projeto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos, não encontra-
mos quase nenhum material relativo à obra e à sua posterior ocupação. Foi 
solicitado à família Soares a possibilidade de disponibilizar fotografias do 
interior do apartamento mas a resposta foi que desconheciam a sua existên-
cia. A única fotografia encontrada do interior do apartamento é da autoria 
do Teófilo Rego e está no arquivo da Faup-CDUA.

2 Ao longo deste capítulo aparecem refereidos de forma livre e acompanhando alguams peças gráficas, alguns excertos 
de ambos os documentos que podem ser consultados no processo de licenciamento da CMP ou no arquico Faup-CDUA

Fig. 1 Estudo da entrada 
do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos..

Fig. 2 Fragmento do 
mesmo desenho que 
mostra o conjunto de 
anotações.
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Fig. 3 A partir do 
redesenho e do 
levantamento in situ 
do Apartamento José 
Soares, ensaiou-se a 
comparação com as 
medidas do Modulor de 
Le Corbusier. Permitiu 
constatar que para além 
de uma linguagem formal 
próxima ao Movimento 
Moderno Internacional, 
as medidas e a escala 
dos espaços parecem 
determinados por estes 
parâmetros.

Fig. 4 Imagem do 
estado atual da Sala e 
Corredor do 5º andar. 



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA282 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

GSEducationalVersion

70

183

86

226

226

226

43

86

140

0 1 2,5

2,
26

2,
76

2,
76



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 283

Fig. 5 Secção do 
Apartamento José Soares 
sobrepondo as medidas 
dos espaços com os 
parámetros do Modulor de 
Le Corbusier. 

Fig. 6 Imagem do 
estado atual da Corredor 
do 4º andar e a Escada. 
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4.1.1. O Programa e as áreas.

Em capítulos anteriores já referimos a importância da relação entre 
o cliente, o arquiteto e o projeto na definição da ideia original. O próprio 
Arménio Losa refere esta relação como necessária e importante para esta-
belecer uma cumplicidade e poder desenvolver a obra de forma satisfatória.

No projeto do Apartamento José Soares, assim como no conjunto do 
Edifício Vouga/Soares&Irmãos, constata-se essa relação em várias refe-
rências citadas pelo próprio filho do cliente, o Dr. Aníbal Soares. Na con-
versa realizada em Abril de 2016 contou algumas das suas memórias do 
espaço e vivências ao longo dos quinze anos que morou nele. Surpreende as 
memórias que ainda guarda daqueles espaços, quer aos descrever quer aos 
desenhar, salientando pormenores que os arquitetos desenharam para um 
habitar moderno. Descreve os usos (funcionalista), descreve os materiais, 
descreve alguns pormenores e as vivências dos espaços. Aníbal Soares fala 
também dessa relação entre o pai e os arquitetos durante a conceção e exe-
cução do projeto. Parece-nos uma descrição privilegiada que deve ser apro-
veitada. A conversa está transcrita na totalidade nos anexos e neste ponto 
selecionamos e citamos alguns fragmentos que acompanham alguns esque-
mas realizados a partir da sua própria memória 

Para além destes fragmentos das memórias do filho de José Soares, utili-
zamos também, como base descritiva, a Memória Descritiva do Projeto com 
data de 17 de Junho de 1951.
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5º Piso – Apartamento José Soares

A zona de estar compreende várias dependências que, conforme as conve-
niências dos inquilinos, se podem ligar ou isolar-se. (memória descritiva)

A (zona de serviço) com entrada própria compreende todas as dependên-
cias indispensáveis ao serviço doméstico, incluindo quarto das creadas 
(sic) com respectivas instalações sanitárias. (memória descritiva)1

1 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Fig. 7 Planta do 5º 
andar do Projeto do 
Apartamento José Soares.
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No quinto andar sai-se do elevador (...) tem um hall, uma porta principal 
para entrar na casa e outra porta para a cozinha (...) ao entrar na cozinha 
tinha uma copa (...) depois é que tem a cozinha (...) a cozinha tem um hall 
onde tinha um frigorífico, fora da cozinha. (00.23’.20”)

(...) entrava aqui e tinha ao lado direito o escritório do meu pai (...) depois 
tinha uma porta, um corredor que dava para a sala de estar (...) depois 
tinha uma espécie de sala de costura. (00.23’.50”)

A sala de estar e música (...) era aberta, um open-space (...) tinha vidro e 
uma salinha, nunca se usava (...) era mobilada (...) mobília com aquelas 
cores rosas e verdes, beijes (...) uma mesinha redonda com tabuleiro de 
pôr e tirar (...) um móvel tipo vitrine. (00.25’.20”)

Em frente à salinha tinha uma escada (...) e tinha a sala de costura da 
minha mãe (...) À entrada da sala de costura tinha uma máquina de cos-
tura. (00.26’.40”)

A cozinha (...) tinha uma copa antes de entrar para a cozinha, não servia 
para nada (...) a verdadeira copa da cozinha era lá den-
tro (...) do lado direito, um balcão e fogões (...) tinha um 
“chute de lixo” que vinha desde o último piso até lá abaixo. 
(00.27’.20”)

A partir do escritório do meu pai (...) era tudo open-space 
(...) havia a salinha de música e a sala de jantar (...) que 
era separada do corredor apenas por móveis (...) compos-
tos por dois níveis: o primeiro nível era aparadores (...) em 
cima destes aparadores com uns pilares fininhos tinha uns 
armários, tudo em Formica (...) tinha dois aparadores um 
em frente a esta sala de música e outro em frente à sala de 
jantar. (00.29’.00”)

A sala tinha um bar (...) e uns bancos de bar e uma mesa em 
ferradura.(00.30’.50”)

Só havia uma parte que era comum, que era a cozinha (...) do 
lado esquerdo, na reentrância da cozinha, tinha um frigorí-
fico americano com duas portas (...) tinha lavatório, aí já é 
referência do meu pai. (01.50’.00”) 2

2 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

Fig. 8 Desenho 
de Aníbal Soares das 
memórias do 5º andar.
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4º Piso – Apartamento José Soares

Os quartos e todos os compartimentos principais das habitações ficam 
voltados ao sul e, assim, expostos ao sol. Apenas as dependências de ser-
viço e algumas instalações sanitárias são voltadas para norte. (memória 
descritiva)3

3 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Fig. 9 Planta do 4º 
andar do Projeto do 
Apartamento José Soares.
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Sobe-se ao 4º andar e tinha uma chave que diretamente entrava em casa 
(...) só se entrava no 4º andar com chave (...) Entrava-se, tem um mini 
hall, e para aqui tem um quarto, que é o quarto de hóspedes, e aqui tem 
uma escada, que é a escadaria da casa e aqui o elevador (...) continua-se, 
aqui tinha o meu quarto (...) era o primeiro depois do quarto de hóspedes 
(...) em frente tinha um mini banho (...) depois entrava mais para o lado 
e tinha um outro banho (...) ao lado, o quarto do pessoal (...) um beliche 
para 4 empregadas (...) e o banho das empregadas. (00.13’.30”)

Tinha o quarto de hóspedes (...) depois o corredor afunilava e tinha 4 
quartos. (00.16’.40”)

A gente entrava no quarto (...) tinha um guarda-fatos embutido (...) 
depois tinha a cama dentro de um cubículo para dentro (...) a cabeceira 
era encostada à parede (...) tinha uma cortina e uma mesinha de cabe-
ceira (...) a cama deslizava em cima de um carril (...) quando queríamos 
tirar a cama, levantava-se ligeiramente para fazer a cama e a cama saia 
fora para as pessoas poderem dobrar os lençóis atrás (...) a mesinha de 
cabeceira era presa com um ferro à cama (...) tinha uma mesa para traba-

lhar encostada à janela com cadeira e umas estantes presas 
na parede. (00.17’.10”)

Por cima da cama e do guarda-fatos tinha um falso, em que 
eu entrava lá dentro (...) onde púnhamos malas e todo a tra-
lha. (00.19’.25”)

A suite do meu pai tinha uma casa de banho para fazer a 
esquina da casa (...) era muito grande este quarto (...) tinha 
um closet (...) entrava-se dentro. (0.20’.37”)

A porta da minha casa era a do 4ºandar (...) eu vivia muito 
no meu quarto, era a minha casa (...) a minha mãe vivia 
na sala de costura ou na cozinha (...) a salinha do meio (...) 
nada, porque era muito quente. (02.00’.00”)

A casa de banho do meu pai era pequena (...) tinha uma 
banheira, um lavatório (...) (02.04’.00”)

(o closet da suite) Aquilo tinha uma porta (...) entrava na 
porta do quarto tinha um pechinché (...) o armário entrava-
-se la para dentro. (02.06’.00”)4

4 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

Fig. 10 Desenho 
de Aníbal Soares das 
memórias do 4º andar.
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Terraço – 6º piso do Apartamento José Soares

O terraço privativo da ultima habitação é um amplo solário, inteira-
mente, concebido como área de recreio. (memória descritiva)5

5 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

Fig. 11 Planta do 
terraço do Projeto do 
Apartamento José Soares.



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 291

O terraço (...) tinha um hall (...) tinha o lixo lá para baixo, o galinheiro da 
minha mãe (...) os galos da minha mãe acordavam os hóspedes do Infante 
Sagres (...) tinha umas pedrinhas, uns godos (...) para ninguém lá ir (...) 
nós saltávamos para lá com o risco de cairmos cá em baixo. (00.37’.00”)

No fundo do terraço tinha uma separação com uma espécie de tijolo e uma 
pérgula, não era vedado (...) tinha lavandaria, um apartamento (...) no 
fundo tinha um quarto (...) do nosso motorista que entretanto casou com 
a nossa cozinheira (...) antes disso eu tinha aqui a minha biblioteca, arru-
mos meus (...) o apartamento não tinha cozinha (...) nem banho tinha... 
não era intenção ser apartamento para ninguém (...) por fora tinha um 
terraço exterior pequenino (...) e nesse terraço ao ar livre tinha o tal lixo, 
conduta do lixo (...) não havia outra maneira de pôr o lixo. (00.43’.25”)

“Não era daquelas pérgulas senhoriais (...) era uma pérgula normal muito 
pouco utilizada (...) jogávamos hóquei patins no terraço. (00.48’.50”)

(o terraço do 5º piso) ninguém o usava (...) a minha mãe punha plantas 
na escada (...) subindo do 5º andar para o terraço estava cheio de flores. 
(00.59’.26”)6

6 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

Fig. 12 Desenho 
de Aníbal Soares das 
memórias do terraço.
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Cada habitação é dividida em três sectores, ou zonas: zona de serviço, zona 
de vida comum e zona de dormir. (sic) 7

No Apartamento José Soares estas três zonas encontram-se distribuídas 
pelos três andares. O piso principal – o 5º andar – é dedicado aos espaços sociais 
e respetivos espaços de serviço: escritório e biblioteca para o homem, saleta e 
sala de costura para a mulher, sala de estar e de jantar, cozinha e pequeno ter-
raço/jardim coberto, o qual, de certo modo, transporta para este piso o espaço 
de recreio previsto para o grande terraço do piso superior. No 4º andar, com 
entrada independente, o corredor distribui para os quartos dos filhos, quarto 
de hóspedes e os espaços de serviço, casas de banho e arrumação. No topo nas-
cente, o corredor faz a ligação ao quarto principal (suite), dividido em três espa-
ços: vestir, dormir e banho, que ocupa todo a área correspondente ao deno-
minado “corpo secundário”, constituindo em planta uma área de exceção que 

7 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos.

 

Piso 02 no. Área Útil 37,50 m² no. Área Exterior 177,75 m²
1 Átrio de Distribuição 6,90 m² 2 Terraço Sul 108,45 m²
5 Galinheiro 5,90 m² 3 Terraço Norte 45,00 m²
6 Arrecadação 8,30 m² 4 Jardim 24,30 m²
7 Arrecadação 8,80 m²
8 Lavandaria 4,85 m²
9 Garrafeira 2,75 m²

Piso 01 no. Área Útil 163,60 m² no. Área Exterior 39,55 m²
1 Átrio  de Entrada 12,15 m² 10 Varanda da Sala de Estar 9,35 m²
2 Corredor de Distribuição 18,55 m² 11 Varanda da Sala de Costura 18,10 m²
3 Biblioteca e Escritório 16,35 m² 12 Varanda da Cozinha - Conduta de Lixos 1,35 m²
4 Sala de Estar e Jantar 50,65 m² 13 Jardim de Inverno 10,75 m²
5 Sala de Costura 24,20 m²
6 Entrada de Serviço 5,75 m²
7 Cozinha 26,40 m²
8 Cozinha Copa 6,30 m²
9 WC 3,25 m²

Piso 00 no. Área Útil 200,60 m² no. Área Exterior 8,55 m²
1 Átrio de Entrada 4,70 m² 16 Varandas dos Quartos 8,55 m²
2 Corredor de Distribuição 38,70 m²
3 Quarto Casal José Soares 32,30 m²
4 WC - Suite 10,55 m²
5 Quarto Maria Vitória Soares 16,30 m²
6 Quarto Maria Angelina Soares 15,15 m²
7 Quarto Virgílio Soares 15,20 m²
8 Quarto Aníbal Soares 15,10 m²
9 Quarto de Hóspedes 15,20 m²
10 WC / Polivan - Família 2,60 m²
11 WC - Família 2,05 m²
12 WC - Família 9,20 m²
13 Quarto de Empregados 11,70 m²
14 WC - Empregados 5,00 m²
15 Arrumos 6,85 m²
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contrasta com a repetição do quarto-tipo. Os três pisos estão unidos através 
de uma escada helicoidal.

Arménio Losa e Cassiano Barbosa propõem uma espacialidade a meio 
caminho entre os padrões da modernidade – espaço livre, aberto, permeabi-
lidade entre interior e exterior, mistura de atividades no espaço – e a tradi-
ção que marca os modos de vida burguesa da época, separando claramente 
o espaço do homem e da mulher; da família e das “creadas” (sic). 

Esta disposição é também reflexo de uma organização espacial, funcio-
nal e social segregada, tradução de um estilo de vida tradicional (…) Se a 
organização compartimentada deste piso não permite uma evidente con-
tinuidade espacial como argumento moderno, tal não exclui a presença 
de outros sinais de uma concepção espacial atenta aos valores da moder-
nidade, que convivem com aspectos distintivos do habitar tradicional 
burguês.8

A divisão do habitação, em três zonas, proposta pelos arquitetos indica 
claramente uma hierarquização funcional na composição do conjunto. 
Porém, propomos uma nova aproximação selecionando seis dos seus espa-
ços que pela sua posição, função ou composição definem a estrutura daquilo 
que denominamos a integridade do Apartamento.

O estudo de cada um destes espaços, de forma independente mas tam-
bém nas suas relações, permite descodificar os sistemas construtivos e os 
princípios compositivos que estruturam o conjunto construído. 

• a sala /zona vida comum: Considerado estruturante pela sua impor-
tância programática, pela sua grande dimensão e porque explica a 
relação com o exterior, a fachada da rua.

• a cozinha: Pensada como uma máquina funcional e optimizada é 
estruturante pela sua referência ao léxico moderno e dos arquitetos

• os corredores e escada helicoidal: espaços que pela sua função articu-
ladora devem ser considerados como elementos estruturantes

• os quartos: Conjunto de quatro módulos estruturantes pelos princí-
pios de composição racional.

• a suíte: espaço de exceção quer resolve compositivamente o corpo 
triangular. 

• o terraço: grande espaço aberto claramente identificado com a lingua-
gem moderna.

Estes espaços definem a integridade da obra pela sua relevância formal e 
construtiva incluindo ou expressando o léxico próprio dos arquitetos. Neles 
entendemos a relação dos materiais, dos espaços com a malha estrutural, a 
pormenorização, os elementos construtivos, as exceções, algumas das ino-
vações ensaiadas e as melhoradas...

8 RAMOS, Rui; Edifício Soares&Irmãos: escritórios e habitação na Rua de Ceuta, Porto. Arménio Losa e Cassiano Bar-
bosa, 1950-1955. In AAVV; Penthouse. Uma ocupação temporária. Porto: Virose 2005; pp 10-34. p.21-22

Fig. 13 Os 6 espaços 
estruturantes do 
Apartamento José Soares.
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Seis espaços estruturantes – “Zona de vida comum”9

Julgamos que o sinal mais forte desta vontade de fazer um espaço domés-
tico moderno pode ser observado na forma como a sala de estar e de jantar 
são integradas na nova ideia de sala comum, que se dilata para o espaço 
exterior da varanda reentrante, como seu prolongamento natural. 10

A zona de vida comum que ocupa a maior parte do 5º andar, integra os 
espaços sociais: o escritório e biblioteca de José Soares, a sala de costura 
da mulher, a sala de estar e de jantar comum e o terraço/jardim coberto. 
Um conjunto pensado em primeiro lugar de forma funcional, próximo da 
entrada e do grande corredor de distribuição que separa e articula os espaços 
de serviços. Como comentamos anteriormente, os arquitetos propõem uma 
espacialidade a meio caminho entre os padrões da modernidade – espaço 
livre, aberto, permeabilidade entre interior e exterior, mistura de atividades 
no espaço – e a tradição que marca os modos de vida burgueses da época, 
separando claramente o espaço do homem e da mulher. Poderíamos dizer 
que manifesta o paradoxo moderno da época na cidade do Porto. 

O escritório e a biblioteca, com uma área total de 16m2, estão localiza-
dos logo à entrada, próximo do hall de entrada do Apartamento. A função 
do homem é o trabalho e a relação com o exterior, com o público, facili-
tando a ligação direta com as restantes funções do edifício, nomeadamente 
a gerência das Empresas Vouga e Soares&Irmãos, cuja sede se encontra nos 
pisos inferiores.

Na minha casa o meu pai vivia no escritório (..) o gabinete dele no 1º 
andar era também imediatamente do lado direito tal como o escritório 
dele (...) ninguém lá entrava (01.48’.00”) 11

A sala de costura com uma área aproximada de 25m2, destinada princi-
palmente à mulher e ao cuidado dos filhos, é localizada ao fundo do corre-
dor, no espaço mais privado da casa e próximo da ligação às zonas de serviço. 
Esta sala encontra-se em relação direta com a área que constitui o centro e 
o coração da casa, a escada helicoidal e as áreas em torno ao terraço/jardim 
coberto. É um espaço simultaneamente íntimo e dinâmico, a partir do qual 
se garante o bom governo da casa. Esta saleta possuía numa versão do pro-
jeto uma franca ligação ao terraço/jardim coberto – com uma área de 9 m2 
– concebido como um alpendre profundo, aberto e projetado na fachada sul. 

9 Zona de vida comum, termo utilizado pelos arquitetos na memória descritiva e legendas.

10 RAMOS, Rui; Edifício Soares&Irmãos: escritórios e habitação na Rua de Ceuta, Porto. Arménio Losa e Cassiano Bar-
bosa, 1950-1955. In AAVV; Penthouse. Uma ocupação temporária. Porto: Virose 2005; pp 10-34. p.22
O autor cita o “vasto conjunto de desenhos referente a este projeto no Faup-CDUA, constituído por dezenas de desenhos 
de estudo deste espaço, realizado predominantemente a lápis sobre vegetal e por vezes coloridos”

11 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 
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O terraço exterior que comunica com a sala de costura tem um trata-
mento diferenciado no acabamento das suas paredes – com azulejos escuros 
–. Enquanto utilizadores nunca tínhamos percebido a razão desta particu-
laridade, pensamos que se tratava de um capricho ou opção estética. Depois 
de estudar as diferentes fases e alterações do projeto descobrimos que ini-
cialmente estava previsto que a lavandaria estivesse localizada neste terraço 
mas posteriormente, ainda em projeto, foi colocada na cobertura, permane-
cendo este espaço inferior destacado. Na sua fachada mantêm-se ainda as 
jardineiras e floreiras desenhadas no projeto.

O cruzamento entre modernidade e tradição encontra uma clara expres-
são na sala comum com uma área aproximada de 50m2. Concebida como um 
grande espaço aberto e polivalente que junta espaços de estar, de refeição 
e de lazer (de música, leitura e bar) foi, desde a primeira versão do projeto, 
separada do corredor de circulação, e distribuída nos seus âmbitos através 
do mobiliário cuidadosamente desenhados pelos arquitetos.

Fig. 14 Planta, alçado 
e corte da sala com 
mobiliário. Desenho do 
Projeto original a Escala 
1/20.
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Este grande espaço estende-se ao longo de todo o corpo principal oferecen-
do-se, na sua totalidade na fachada sul, à rua, permitindo uma leitura completa 
do sistema composto da fachada. Um sistema sofisticado que serve para ilumi-
nação natural, ventilação e controle térmico através dos quebra sol orientáveis.

Pavimento

Teto

Alçado interior rebatido
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Fig. 15 Fachada sul do 
Edifício Vouga/Soares& 
Irmãos. A sala está 
orientada completamente 
a sul e ocupa a grande 
extensão da radiofoto-
grafia de Teófilo Rego, 
anos 50.

Fig. 16 Espaço da Sala 
planificado. Redesenho e 
levantamento do existente 
a partir do corte, alçado 
rebatido e planta de 
pavimento e teto.

Fig. 17 Interior da sala 
com mobiliário original 
desenhado por Arménio 
Losa e Cassiano Barbosa.
Fotografia de Teófilo Rego, 
anos 50.
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Seis espaços estruturantes – Cozinha 

A cozinha é um compartimento extenso, com um desenvolvimento linear 
que serve o seu propósito de eficiência doméstica análoga a uma linha de 
montagem industrial. (…) O meticuloso desenho deste espaço, que pro-
cura reproduzir com exatidão os movimentos do seu funcionamento e um 
ritual de serviço, aproximam-no da referência paradigmática da máquina, 
imagem recorrente da arquitectura do Movimento Moderno. 12 

A cozinha, com uma área total de aproximadamente 33m2, tem uma 
entrada de serviço autónoma no 4º andar pelas escadas comuns do edifício; 
está dividida em quatro zonas: o hall de entrada para triagem e prepara-
ção de alimentos, com varanda para o pátio interior; a zona propriamente 
da cozinha com duas bancadas paralelas, uma área de arrecadação no lado 
norte e com os fogões e área de preparação da comida no oposto; a copa 
com armários e bancadas para o empratamento separada da cozinha através 
de uma porta vaivem de madeira de castanho folheada a “Salamandra”13; e 
finalmente, um átrio de transição entre a cozinha e a sala onde se encon-
tra o lavatório desenhado cuidadosamente pelos arquitetos com uma peça 
única de pedra de basalto polida preto. A compartimentação destes espaços 
está definida não só pelo mobiliário como também pelo teto. As diferentes 
alturas do teto são aproveitadas para passar as infraestruturas, nomeada-
mente de ventilação e exaustão. O conjunto é pensado como uma máquina 
funcional, inspirada na cozinha alemã tipo Munchen, modular, standard e 
otimizada. A otimização do seu desenho integra também a racionalização 
dos espaços e da distribuição vertical das infraestruturas através de coretes 
ou através dos pilares (onde embebem os tubos das águas residuais da cozi-
nha). Todos os móveis foram desenhados pelos arquitetos, com estrutura 
de madeira de pinho e carvalho pintados. Todas as paredes e pavimentos, 
inclusive os pilares, foram forrados com pedra de mármore de Lioz. Existe 
um grande rigor no estudo e desenho de cada uma das juntas do aparelho 
das pedras que definem o encontro com cada um dos elementos, o mobi-
liário e os diferentes espaços. Os tampos da cozinha são em mármore de 
Estremoz. 

A cozinha, como espaço de serviço, está orientada a norte. Por causa 
da proximidade com o edifício vizinho da PT, optou-se pelo uso de vidros 
canelado e fosco. A prioridade destes vãos é trazer luz e ventilar através dos 
elementos basculantes da caixilharia. A conduta do lixo, testada anterior-
mente no Bloco da Carvalhosa e melhorada por causa dos cheiros que cau-
sava, foi deslocada do interior para o exterior, incorporando também uma 
conduta de ventilação com altura suficiente para não incomodar no terraço.

12 RAMOS, Rui; Edifício Soares&Irmãos: escritórios e habitação na Rua de Ceuta, Porto. Arménio Losa e Cassiano Bar-
bosa, 1950-1955. In AAVV. Penthouse. Uma ocupação temporária. Porto: Virose 2005; pp 10-34. p.22

13 Salamandra é nome utilizado pelos arquitetos nos desenhos de pormenor para indicar um tipo de material fenólico 
texturado semelhante á Formica. Utilizado sobretudo na forra dos painéis de mobiliário e portas em madeira. 

O

O

Fig. 18 Espaço da 
Cozinha planificado. 
Redesenho e levanta-
mento do existente a 
partir do corte, alçado 
rebatido e planta de 
pavimento e teto.

Fig. 19 Planta e 
Alçados da cozinha. 
Desenho do Projeto 
original a Escala1/20.

Pavimento

Teto

Alçado interior rebatido



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 301



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA302 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

Seis espaços estruturantes – Escada e corredores

A relação entre estrutura e modulação espacial permite introduzir o 
dispositivo arquitectónico que julgamos ser mais relevante na organiza-
ção deste espaço doméstico, o corredor. (…) A habitação projectada por 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa (...) é baseada numa acentuada com-
partimentação, estruturada por um corredor central. (…) A repetição 
do módulo do quarto permite afirmar uma cadência no tratamento do 
espaço longitudinal do corredor, pela marcação da estrutura, das portas, 
de tectos mais baixos e das janelas superiores, que assinalam a entrada 
nos compartimentos.14

No Apartamento de José Soares os corredores de ambos os pisos pos-
suem um marcado protagonismo, atingindo maior riqueza espacial através 
da articulação com a escada helicoidal, localizada no topo oposto das entra-
das e iluminada por um grande vão de vidro com caixilhos de betão pré-fa-
bricado, tipo Gracifer, que abrange os três pisos. Os corredores são o pro-
longamento dos átrios de entrada, no quinto e no quarto andar, revelando 
de imediato a grande dimensão do apartamento e ligando entre si todos os 
seus compartimentos.

O corredor que distribui para os quartos dos filhos, apresenta uma lar-
gura mínima de 1,32m alargando-se pontualmente para marcar e separar a 
circulação das áreas de distribuição – entradas para instalações sanitárias 
e quartos das empregadas – assim como dos espaços de comunicação ver-
tical e de acesso ao 4º piso. Estas áreas de distribuição articuladas são defi-
nidas pelos seus tetos rebaixados. Apesar da leitura contínua do corredor, 
entende-se perfeitamente a distribuição modular imposta pela estrutura e 
pela existência de armários de arrumação da roupa, que correspondem à 
compartimentação dos quartos. A iluminação natural chega a este corredor 
através do envidraçado superior e do rebaixamento do teto da alcova dos 
quartos 

O corredor que separa a sala comum da cozinha, com uma largura 
mínima de 1,30m, alargando também nas zonas de acesso à cozinha, de 
entrada e de comunicação vertical, é definido por um móvel corrido e com-
posto com diferentes partes funcionais. Este móvel, para além de organi-
zar o espaço de circulação e de distribuição, assume-se como um elemento 
destacado da estrutura, oferecendo variações e alargamentos que marcam 
os diferentes locais de entrada. O móvel, encontra-se solto em planta e em 
secção, rebaixado do nível do teto, permitindo a entrada de luz natural para 
o corredor central.15

14 RAMOS, Rui; op.cit. 2005. p.19-20

15 “O seu desenho adopta o uso alternado de vãos abertos e fechados, com superfícies coloridas, que se assemelham 
aos sistemas modulares de móveis desenvolvidos por Jean Prouvé ou Charles e Ray Eames nos anos cinquenta.” Ibid 
p.22. O autor refere neste ponto: “Na década de cinquenta Prouvé desenvolvia uma série de sistemas modulares de 
estantes/armário/divisória com base no desenho de La Bibliotheque (1950), que foi sucessivamente adaptado para equi-
par os diferentes edifícios em que intervinha. Na mesma época os Eames desenhavam a primeira Storage Unit (1950)”

Fig. 20 Desenhos 
das três escadas 
helicoidais do Edifício 
Soares&Irmãos. Detalhes 
Serralheiro do Projeto 
original. Escala 1/50.
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Fig. 21 Os corredores, articu-
lados com a escada helicoidal 
e a sua grande janela, são 
espaços estruturantes que 
outorgam ao Apartamento 
um carácter e escala tão 
específico quer construtiva, 
compositiva e funcionalmente. 
Verticalmente, a articulação 
é garantida pela escada 
helicoidal, espaço claramente 
identitário do Apartamento 
assim como do léxico dos 
arquitetos.

4º Piso

5º Piso

6º Piso
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Seis espaços estruturantes – Quartos

(…) os mestres do Movimento Moderno estabelecem comparações entre 
a casa e o transatlântico com as suas cabinas, ou entre esta e o comboio 
com os wagon-lits, como sistemas de produção industrializada sujeitos à 
repetição, e capazes de satisfazerem a necessidade moderna de conforto. 
(…) todos os equipamentos, mobiliário e detalhes construtivos do espaço 
do quarto são tratados como uma cabina, ou seja, onde todos os elemen-
tos estão integrados num único dispositivo, assegurando funcionalidade, 
conforto e privacidade. (...) Os quartos dos filhos (...), têm um tratamento 
cuidado que procura integrar espaço de dormir com espaço de estar e de 
trabalhar. (…) todos os equipamentos, mobiliário e detalhes construtivos 
do espaço do quarto são tratados como uma cabina, ou seja, onde todos os 
elementos estão integrados num único dispositivo, assegurando funcio-
nalidade, conforto e privacidade. 16

No Apartamento existem quatro quartos para os filhos, dois para os 
rapazes e dois para as raparigas, estudados como um módulo que se repete. 
Os quartos das raparigas estão mais próximos da suíte e os dos rapazes mais 
próximos da entrada. Uma entrada direta no 4º piso dos quartos permitia-
-lhes uma grande privacidade e liberdade de movimentos, bastante valoriza-
das pelos filhos na idade da adolescência, assemelhando-se funcionalmente 
a um hotel. Como lembra Aníbal Soares: “A porta da minha casa era a do 4º 
andar (...) eu vivia muito no meu quarto, era a minha casa. (02.00’.00”)”17 

Cada quarto, ou módulo, com uma área de 16m2, tem uma dimensão resul-
tante da métrica estrutural, isto é, uma largura de 4.10m. Cada quarto foi 
pensado otimizando a superfície para as distintas funções: trabalhar, dormir 
e vestir, acrescentando-se um espaço exterior de varanda. Os móveis foram 
todos desenhados respondendo a estas necessidades, e no quarto das rapari-
gas incorpora-se um tocador e espelho como elemento diferenciador. A secção 
deste módulo é uma réplica da separação funcional do espaço, desenhando 
distintos pés diretos conforme as áreas de dormir ou de trabalhar. Na zona 
de dormir, ou alcova, é definida pelo o teto rebaixado que é aproveitado para 
arrumação. Durante o dia a “cama móvel” é usada como sofá, à noite a cama 
é encastrada no nicho revestido com contraplacado de madeira18, folheado 
a castanho e cerrado pelas cortinas que garantem a escuridão e intimidade. 
Cada quarto trata-se como um espaço pequeno em dimensões, uma cabine, 
mas que permite “viver lá dentro”. 

16 RAMOS, Rui; op.cit. 2005; p.20

17 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

18 Cf. Memória Descritiva, 17 Junho 1951. Edifício Vouga/Soares&Irmãos. 
“Seriam revestidas ou construídas em madeira algumas paredes, incluindo os “recantos das camas” dos quartos do 4.º 
andar, estes a executar em contraplacado colado diretamente sobre os rebocos.”
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Fig. 22 Planta, cortes 
alçados e pormenores 
mobiliário dos quartos 
filhos/filhas. Desenhos do 
Projeto original. Escala 
1/20. 

Fig. 23 Espaço dos 
quartos planificado. 
Redesenho e levanta-
mento do existente a 
partir do corte, alçado 
rebatido e planta de 
pavimento e teto.

Pavimento

Teto
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Seis espaços estruturantes – Suite

Aquilo (o armário da suíte) tinha uma porta (...) entrava na porta do 
quarto tinha um pechiché (...) o armário entrava-se lá para dentro (...) 
tinha em frente, que era a parte maior, o guarda-roupa do meu pai (...) 
os casacos deixavam-se no 5º andar (...) depois tinha umas gavetas do 
lado direito e do lado esquerdo (...) dentro tinha luz (...) fora devia ser de 
madeira. (02.06’.00”) A casa de banho do meu pai era pequena (...) tinha 
uma banheira, um lavatório (...) o meu pai fazia a barba todos os dias e do 
lado direito tinha uma janela. (02.04’.00”) 19

Ao fundo, no topo nascente, o corredor do 4º andar faz a ligação com o 
quarto principal ou suíte, dividido em quatro espaços funcionais: estar, ves-
tir, dormir e banho. Ocupa toda a área (com aproximadamente 43 m2) cor-
respondente ao denominado “corpo secundário”, constituindo em planta 
uma área de exceção. Um corpo que poderia parecer de difícil ocupação 
devido à sua geometria complexa (triângulo agudo), sem aparente poten-
cial, foi transformado numa componente essencial da composição arqui-
tetónica valorizada pela existência de um corpo autónomo, acoplado ao 
principal.

Um elemento de exceção, recorrente em outras obras dos mesmos auto-
res, é a plasticidade e a qualidade dos rebocos e gessos das paredes. Neste 
caso, uma das paredes da suíte assemelha-se às formas ondulantes das 
cortinas.

19 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

Fig. 24 Planta, cortes 
alçados e pormenores 
mobiliário da suíte. 
Desenhos do Projeto 
original. Escala 1/20.

Fig. 25  Alçado e corte 
da casa de banho da 
suíte onde se indica 
a janela pedida pelo 
cliente. Desenhos do 
Projeto original. Escala 
1/20.

Fig. 26 Espaço da suíte 
planificado. Redesenho e 
levantamento do existente 
a partir do corte, alçado 
rebatido e planta de 
pavimento e teto.

Pavimento

Teto
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Existe uma correspondência entre a composição da fachada e as 
necessidades funcionais interiores da suíte, inclusive com o desenho e 
distribuição do seu mobiliário. A zona de estar, tem uma janela grande 
e acessível que abre diretamente às vistas da cidade; na zona de dor-
mir a janela é estreita e elevada, por cima da cabeceira da cama; e se 
rompe a regra de composição da fachada com a janela colocada na casa 
de banho a pedido do cliente:

Há uma história (…) um dos pisos era habitação de um dos sócios (…) 
o fulano chegou-se lá (…) o quarto de banho dele, privativo (…) e ficou 
muito aborrecido porque a janela era só uma janela muito alta lá no alto, 
para iluminar o quarto de banho, não tinha uma janela para a rua. E ele 
“quando faço a barba, gosto de estar a ver o que se passa lá fora…”; meti-
-lhe a janela, ficou todo contente. A janela do quarto de banho é para a 
hora da barba!  20 

20 LOSA, Arménio; Seminário de 30 Maio de 1979 na ESBAP, transcrição policopiada consultada no Centro de Documen-
tação de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da universidade do Porto (CDAU) p.17

Pavimento

Teto

Alçado interior rebatido
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Seis espaços estruturantes – Terraço

O terraço, com uma área total de 177m2, foi pensado pelos arquitetos 
como uma grande zona de recreio e solário dando uma reposta completa-
mente vanguardista associada aos princípios de uma vida moderna ainda 
bastante inusual na cidade do Porto, onde as casas burguesas usufruíam dos 
logradouros do interior do quarteirão.

Esta visão vanguardista acaba por contrastar com a efetiva apropria-
ção e os hábitos dos clientes e primeiros utentes que interpretaram este 
espaço mais como um logradouro e/ou jardim onde introduzem o galinheiro 
e capoeira e alguns espaços de arrecadação como a garrafeira para posterior-
mente construir o apartamento para o motorista e a cozinheira.

 A solução formal resultante divide-se entre o galinheiro (que permitia 
comer ovos frescos a diário); uma zona ajardinada e inacessível, ocupada 
por godos no extremo triangular do edifício; um terraço plano pavimentado 
em tijoleira onde os filhos podiam jogar a hóquei tendo uma zona coberta 
que conforma o solário; a zona de arrecadações, garrafeira e lavandeira e por 
último uma zona com estendais de roupa. 

Teto
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A articulação com o Apartamento é realizada pelo espaço vertical da escada 
helicoidal; através de espaços de distribuição entre os quartos e a sala comum, 
prolongando as vivências do interior e do exterior.

Para além da importância deste espaço, entendido como inovação progra-
mática, o terraço é estruturante pela sua função de recolha das águas pluviais 
do edifício. A relevância desta função no conjunto construído condiciona as 
infraestruturas que determinam alguns dos sistemas construtivos mais inova-
dores e experimentais. 

As coberturas planas e visitáveis na cidade do Porto eram naquela altura 
uma solução de exceção, pelo que foi necessário experimentar soluções cons-
trutivas que, como veremos, não resultaram as adequadas causando problema 
no conjunto do edificado. Soluções pouco experimentadas e com dificuldades, 
sobretudo, na manutenção. Trata-se de soluções já testadas pelos próprios 
arquitetos mas com pouco tempo para comprovar o seu comportamento e 
deterioração.

Fig. 27 Espaço do 
terraço planificado. 
Redesenho e levanta-
mento do existente a 
partir do corte, alçado 
rebatido e planta de 
pavimento e teto.

Pavimento

Alçado interior rebatido
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4.1.2. Estrutura. Projeto de betão armado 1

O Projeto de betão armado deu entrada na Câmara Municipal do Porto 
a 21 de Fevereiro de 1952, da autoria do engenheiro civil António Neto 
da Silva, ao serviço da firma NOVOPCA. Na Memória Descritiva o autor 
refere o cumprimento do Regulamento de Betão Armado Português e do 
Regulamento sobre as características dos materiais e processos utilizados 
no fabrico do betão. 

Todas as fundações foram projetadas em cimento armado e interligadas 
de modo a constituírem um todo homogéneo e solidário. Mesmo as paredes 
de alvenaria foram assentes em sapata ou vigas de betão armado. Em todo 
o perímetro do edifício e do terreno sobrante deveriam ser construídos os 
necessários muros de suporte de terras. Na frente do edifício estes muros 
seriam independentes dos pilares e paredes da estrutura (que assentariam 
diretamente no solo ou na fundação comum), de modo a se reduzirem as 
vibrações do trânsito transmitidas pelo solo ao edifício. Todas as superfí-
cies de contacto com o solo ou terreno (nos muros de suporte de terras) 
foram para asfaltar, com todos os cuidados, de maneira a garantir-se a com-
pleta impermeabilização do edifício. A aplicação da impermeabilização foi 
organizada de acordo com um plano pormenorizado de execução, a realizar 
de comum acordo entre o empreiteiro e os arquitetos diretores técnicos da 
obra. Ficando assente à partida a obrigação de impermeabilização de todos 
os sobreleitos das fundações (ao nível mais conveniente), as entregas das 
paredes ou vigas, os leitos e sobreleitos das cantarias e os paramentos ver-
ticais das paredes.

Toda a estrutura do edifício foi construída em betão armado. Inicialmente 
as paredes de meação e as paredes laterais da caixa do ascensor eram exce-
ção, sendo para construir em “perpianho desfiado de 28 cm”; foram logo 
depois englobadas na estrutura de betão (como também a escada exterior 
do pátio de tardoz). As lajes foram projetadas em placas de tijolo armado 
com as espessuras necessárias para se encobrirem os vigamentos ou nervu-
ras; admitindo-se placas maciças e vigas aparentes apenas em casos espe-
ciais exigidos pela lógica da estabilidade. As lajes são de tijolos vazados, 
tendo em vista as propriedades de isolamento térmico e acústico; apenas 
são adotadas lajes maciças (nos desenhos designadas como vigas) nos casos 
estritamente necessários. É adotada uma grelha definida por vigas princi-
pais (transversais à fachada principal, com 4m de vão) nas quais se apoiam 
vigas secundárias, formando uma quadrícula forrada com os painéis de 
tijolo com cerca de 1,1m x 1,1m. Estes painéis são reforçados com armação 
de ferro colocada com direção alternada, ora perpendicular, ora paralela às 
vigas principais, de forma a proporcionar uma distribuição uniforme das 
cargas pelas diferentes vigas, com espaçamento de nervuras de 37 cm. Sobre 
os painéis de lajes de tijolos, com altura de 15cm, foi prevista uma camada 

1 Neste ponto cita-se livremente informação retirada do Caderno de Encargos na empreitada de betão e a Memória 
Descritiva do Projeto de Betão Armado.

Fig. 28 Desenho do 
pilar tipo do Projeto de 
estruturas original.
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de betão com 7cm. Por imposição arquitetónica todas as vigas, principais e 
secundárias, são de espessura igual à das lajes, não existindo vigas aparen-
tes, a não ser nos casos em que se demonstraram indispensáveis, como é o 
caso das vigas que constituem o suporte das lajes maciças onde encastram 
as escadas helicoidais. A laje do terraço foi projetada com maior número de 
juntas de dilatação, existindo uma junta de dilatação geral que divide o edifí-
cio em duas partes independentes (anteriormente designadas corpo princi-
pal e secundário). Nas juntas de dilatação não existe a duplicação dos apoios 
(pilares e vigas), mas uma das partes apoia na outra, sobre junta elástica. 

 (...) este terraço tem lajes que flutuam em cima da estrutura, vigas por 
baixo; ali era preciso mesmo que houvesse umas vigasinhas (sic.) porque 
havia um teto falso para separar também, e desta maneira as juntas de 
dilatação são muitas e por conseguinte resistem melhor às dilatações. 
Este edifício tem 29 anos e ainda não meteu água!.2

Os efeitos da ação do vento foram calculados com base na metodolo-
gia proposta no livro de Cross-Morgan para a determinação dos efeitos do 
vento em estruturas de vários pisos, considerando estes, e os das cargas 
verticais, isolada ou simultaneamente, conforme o caso mais desfavorável. 
Nas secções de pilares submetidas a flexão composta, seguiu-se o cálculo 
pelos Ábacos de Magnel. As escadas helicoidais, com raio exterior de 1,7m e 
raio interior de 0,7m, foram calculadas segundo o processo descrito no livro 
de M. Company, sendo constituídas por lajes de planta circular apoiadas 
nos sucessivos pavimentos. Os coeficientes necessários ao cálculo do betão 
armado foram baseados nas tabelas de Vasco Costa. 

O empreiteiro assumiu o encargo de mandar fazer ensaios, exigidos 
oportunamente pela direção técnica, ao Laboratório de Ensaios de Materiais 
da Universidade do Porto, com objetivo de estabelecer a melhor dosagem do 
betão como para controlar a sua qualidade durante a execução dos traba-
lhos. Era competência desta arte a abertura de todos os rasgos e entalhes 
necessários a todas as empreitadas (canalizações de água, aquecimento, 
esgotos, saneamento, ventilação, pluviais, eletricidade, campainhas, tele-
fone, etc.) e rasgos para chumbadouros, tornos e travação de tabiques, a 
marcar de modo rigoroso de acordo com os desenhos de pormenor e em 
colaboração com os empreiteiros das outras artes. Nas vigas e nos pilares 
seriam colocados tubos de diâmetros apropriados por onde seriam enfiados 
os fios e as canalizações que atravessam o edifício. Estes tubos ficaram defi-
nidos em projeto como sendo de ferro, luzalite ou simples aberturas molda-
das, conforme os esforços a que estivessem sujeita a estrutura atravessada, 
e de acordo com as determinações dos cálculos.

2 LOSA, Arménio; Seminário de 30 Maio de 1979 na ESBAP, transcrição policopiada consultada no Centro de Documenta-
ção de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da universidade do Porto (CDUA) p.17
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Plantas do Projecto de Estruturas, Edíficio Soares & Irmãos / Vouga
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Fig. 29 Arménio Losa 
no acompanhamento 
de obra, Edifício Vouga/
Soares&Irmãos, 1954.

Fig. 30 Cortes e 
Pormenores das lajes 
e vigas do Projeto de 
estruturas do Edifício 
Vouga/Soares&irmãos, 
1952.
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Fig. 31 Distribuição e 
composição dos espaços 
do Apartamento José 
Soares e a métrica da 
malha estrutural.

Fig. 32 Elementos 
estruturais e da fachada 
e os espaços interiores do 
Apartamento José Soares 

GSEducationalVersion

0 1 2,5

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

3.80 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.10 m

3.80 m
4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.90 m
3.60 m

3.60 m
3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.60 m

3.90 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

3.80 m

4.30 m

4.30 m
5.50 m

5.50 m

4.30 m

4.30 m

10.80 m

19.60 m

3.10 m

3

4

1

F

E

D

C

B

A

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

4

5

5

4

3

1

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

Lage aligeirada de betão

Lage de pavimento – entre o 4º e o 5º piso do apartamento J. Soares

Grelha de sombreamento em Betão

Viga em betão

Terraço/cobertura

Pilar em betão, com tubo de queda 
de águas pluviais embutido

Pilar em betão, com tubo de queda 
de águas pluviais embutido

Teto falso de betão

Quebra solo orientáveis
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A partir de um exercício de (re)desenho da estrutura, nomeadamente 
da laje da cobertura, com o objetivo de entender o seu funcionamento e do 
modo como condiciona as infraestruturas e o espaço, constatamos diferen-
ças entre o projeto e o que está construído.

O projeto de estruturas de Fevereiro de 1952, prevê lajes cujos vãos 
menores se aproximam dos 4,00m de comprimento. As soluções constru-
tivas de laje definidas em projeto variam entre dois tipos: [1] lajes maciças 
(junto às caixas de escada e elevadores) e [2] lajes aligeiradas. Estas últimas 
serão a solução padrão para todo o edifício, adaptando-se às diferentes vigas 
previstas de acordo com o projeto de arquitetura.

Na solução padrão projetada, vigas secundárias (0,20 cm x 0,22 cm) são 
armadas nas duas direções a cada 1,3 m, sendo os vazios resultantes preen-
chidos com tijolos. Estes tijolos são por sua vez partidos e organizados uni-
direcionalmente, funcionando como a cofragem perdida que aligeira esta 
laje.

GSEducationalVersion

0 1 2,5

AA'

A A'

GSEducationalVersion

0 1 2,5

AA'

A

A'

GSEducationalVersion

0 1 2,5

AA'

A A'

GSEducationalVersion

0 1 2,5

AA'

A

A'

Planta

Secção

Blocos de tijolo

Lage betão

ConstruídoProjeto

Solução construtiva das lages de pavimento 
em projeto

Solução construtiva das lages de pavimento 
construído



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 317

A observação atenta do projeto de estruturas e de algumas fotografias con-
temporâneas à obra, bem como o estado da laje aquando da reparação da cober-
tura em 2015 permitiu concluir que a solução projetada é diferente da sua ver-
são construída. É por este motivo que desenhamos ambas as soluções.

Na solução construída, entendemos que questões de economia de meios 
e poupança justificaram prescindir de vigas secundárias tão altas e espessas 
(0,20 cm x 0,22 cm). Esta decisão levou à construção de uma laje aligeirada, 
bidirecional, com cofragem perdida de tijolo utilizando os mesmos materiais 
indicados no projeto. 

GSEducationalVersion

0 1 2,5

Fig. 33 Comparação 
entre a solução estrutural 
da laje da cobertura e da 
laje da Sala, definidas 
no Projeto original e a 
representação da solução 
construída (observada 
in situ).

Fig. 34 Estudo das 
relações entre os 
diferentes componentes 
estruturais de betão na 
composição dos espaços 
do Apartamento José 
Soares.

Grelha de sombreamento em Betão

Teto em blocos de tijolo armado

Blocos de tijolo armado

Laje de pavimento em betão

Laje de terraço em betão

Lage de cobertura aligeirada 
em betão e tijolo

Pilar em betão

Pilar em betão

Pilar em betão

Viga de betão encastrada na lage

Viga de betão encastradas na laje

Viga de betão saliente da laje de 
Terraço/cobertura

Vergalhões de aço cravados à lage de cobertura 
para suporte de teto falso de betão suspenso

Acabamento do teto  – Emboço, Reboco e Estuque

Teto falso em betão, de 4cm armado com rede metálica. 
Acabamento do teto – estuque sobre reboco e emboço
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4.1.3. Infra-estruturas

O Apartamento José Soares está integrado numa lógica infraestrutu-
ral global no Edifício Vouga/Soares&Irmãos. No esquema representam-
-se as infraestruturas verticais relativas ao saneamento, ao abastecimento 
de águas, à recolha das águas pluviais, às condutas e chaminés de ventila-
ção das casas de banho e da cozinha e à conduta de recolha de lixos. Estas 
infraestruturas são agrupadas verticalmente num sistema de coretes algu-
mas delas visitáveis ou, excecionalmente, embutidas na estrutura, demos-
trando uma racionalização na sua distribuição e articulação com o cons-
truído e os espaços. 

Os esgotos, em virtude do agrupamento, na mesma vertical, das instala-
ções sanitárias, são concentrados em zonas definidas e de fácil inspecção. 
A ventilação, porém, foi estudada com todo o cuidado e assegurado para 
cada caso, por meio de chaminés de grande secção.1

A colocação das infraestruturas foi integrada no conjunto e pensada até 
ao pormenor compatibilizando as distintas especialidades. A compatibiliza-
ção entre o projeto do betão armado e as infraestruturas é pensada de forma 
a que as condutas das águas de vazadouro da cozinha são embutidas nos 
pilares próximos, e o sistema de escoamento das águas pluviais, como vere-
mos posteriormente, também se encontram embutidos nos pilares.

As canalizações e tubagens horizontais para aquecimento, abastecimento 
de água, energia eléctrica, campainhas e telefones, etc... são colocados 
nos rebaixos dos tectos, atravessando as estruturas de betão armado. No 
cálculo das estruturas foram previstas as perfurações para este fim neces-
sárias e estuda a forma de execução durante a betonagem. 2

É tal a preocupação dos arquitetos em integrar os sistemas infraestrutu-
rais na conceção da obra que, já nos desenhos do anteprojeto e do projeto, 
os mesmos fazem parte dos desenhos da arquitetura.

Para além destas infraestruturas convencionais, o apartamento dispu-
nha como símbolo da vanguarda e da procura do conforto moderno, uma 
série de dispositivos que obrigavam a experimentar novas soluções constru-
tivas integradas. É o caso do sistema de aquecimento central:

1 in memoria descritiva 
Refere-se à ventilação das Instalações sanitárias e da cozinha. as “chaminés de grande seção” entendemos que referem 
ao que atualmente denominamos por coretes.

2 in memória descritiva
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Fig. 35 Detalhe da 
ventilação da corete da 
cozinha

Fig. 36 Fragmento de 
planta do 4º andar em 
fase de Anteprojeto com 
indicação dos pontos de 
luz e infraestruturas de 
água e aquecimento.

Fig. 37 Esquema coretes 
de infraestruturas de 
água e ventilação. A azul 
estão representadas os 
tubos de queda de águas 
pluviais embebidas nos 
pilares de betão
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Está estudado o sistema de aquecimento com que será dotado todo o edi-
fício: Uma central a gasoil é estabelecida na cave. 3

O sistema de aquecimento central está estudado em todo o seu percurso: 
desde o ponto de fornecimento, na entrada do edifício, o armazenamento 
e aquecimento em caldeira na cave, a distribuição vertical (pelas coretes) 
aos diferentes apartamentos e a distribuição pelo chão nos dois andares do 
apartamento (pavimento radiante) através de tubos de aço galvanizado. 

A caldeira que era a nafta (...) servia todo o prédio (...) era aquecimento 
por piso radiante e geral para todos. (00.28’.00”) (A casa) era quentís-
sima (...) nunca tive uma casa que não tivesse aquecimento central. Na 
Rua de Ceuta a única diferença era que não o víamos. (01.44’.00”) 4

No inverno tem um sistema de aquecimento (...) naquela altura se não 
foi o primeiro, foi o segundo caso – foi a serpentina colocada no chão, não 
radiadores nas paredes, mas serpentina no chão, com uma lajes flutuan-
tes; quer dizer, uma laje solta encima de uma laje resistente e nessa laje 
uma serpentina de ferro, pequeninha, com um diâmetro de 1cm, ia por ali 
fora e dava uma temperatura bastante razoável; nunca podia ser muito 
alta, tinha de ser bastante baixa por causa dos pés, porque uma pessoa 
encima com os pés, a coisa seria incomoda. 5

Outro dispositivo ensaiado já no Bloco da Carvalhosa e melhorado neste 
edifício, foi a conduta vertical de recolha do lixo. No primeiro caso levan-
tou alguns problemas por se encontrar no interior do edifício, tendo sido 
aperfeiçoada e colocada no exterior com um tubo de fibrocimento de 30cm 
de diâmetro e abrangendo os 3 pisos de habitação com altura superior à 
cobertura.

As lajes das cozinhas e instalações sanitárias (com canalizações horizon-
tais) seriam maciças (e não em tijolo armado), com os planos inferiores ali-
nhados pelas restantes lajes. As canalizações poderiam assim ser colocadas 
por cima das placas, posteriormente niveladas com outros materiais leves.

Como indica o Caderno de Encargos, as tubagens deveriam ser embu-
tidas nos elementos de betão, antes ou depois da betonagem, conforme as 
conveniências de execução. Na execução após a betonagem, deveriam ser 
deixadas as ranhuras ou entalhes, e respetivas perfurações, nas cofragens, 
de acordo com as marcações dos empreiteiros. As águas pluviais, recolhidas 
na cobertura e nas varandas exteriores, eram conduzidas para a rua atra-
vés de tubos de queda de aço galvanizado de 3” embutidos nos pilares e 
placas, com todos os ramais necessários (soldados ou atarraxados). Todas 

3 in Memória Descritiva

4 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

5 LOSA, Arménio; Seminário de 30 Maio de 1979 na ESBAP,

Fig. 38 as tubagens do 
sistema de aquecimento 
central e derivações para 
os tubos do piso radiante 
do apartamento. Imagem 
do interior do armário da 
biblioteca.

Fig. 39 as coretes da 
cozinha servem para a 
passagem de algumas 
infraestruturas como 
água e saneamento e 
para ventilação.

Fig. 40 Corte a Escala 
1/50 do Projeto Edifício 
Vouga/Soares&Irmãosw 
com indicação das 
coretes e infraestruturas 
de águas de saneamento.
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as canalizações ficariam envolvidas nos “tabiques”, paredes ou tetos, com 
todos os cuidados para evitar fendas, rachadelas ou manchas, devendo para 
isso empregar-se argamassa de cravação de cimento e areia, ou gesso com 
cinzal, sempre que necessário. Os tubos de condução de água quente – abas-
tecimento e aquecimento – ficariam soltos nas respetivas ranhuras, envol-
vidos em papel (ou outro) antes da aplicação das argamassas de cravação. 
Em ambientes exteriores estes tubos de água quente seriam envolvidos com 
materiais isotérmicos, como a cortiça.
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4.1.4. Sistemas construtivos

Corte fachada escala 1/20 e redesenho 

Apesar de ser um projeto com muita informação, existem poucas peças 
desenhadas dos sistemas construtivos da fachada e da cobertura, assim 
como da sua pormenorização. No processo consultado encontramos dois 
cortes da fachada Sul á escala 1/10 relativos à fase do Projeto. Estes dese-
nhos não incluíam, na sua versão original, nenhuma legenda relativa aos 
elementos nem materiais utilizados. Ao redesenhar sentimos a necessi-
dade de incluir algumas legendas, cruzando a informação do Caderno de 
Encargos e da memória descritiva. 

Reparamos que, em ambos desenhos originais, aparecem anotações 
escritas à mão que demostram uma constante revisão e redesenho das solu-
ções construtivas, muitas vezes experimentais, e confirmam que muitas 
destas soluções eram discutidas, definidas e desenhadas na própria obra, no 
momento da sua execução. 

No desenho do corte da fachada sul, pela zona da sala, é estabelecida 
a relação entre a estrutura, a fachada sul, a cobertura e o espaço interior 
assim como a pormenorização do sistema de recolha de águas pluviais indi-
cando os ralos, caleiras e a localização dos tubos embutidos nos pilares de 
betão. Este desenho também explica a relação, definindo os materiais e as 
espessuras, entre os tetos e os pavimentos interiores da sala comum.

Tornam-se evidentes, pelas anotações no desenho, as dificuldades e 
dúvidas que a cobertura plana levantou, obrigando a testar diferentes solu-
ções para resolver a recolha e impermeabilização das águas pluviais do ter-
raço, assim como a sua expressão na fachada. 

Podemos considerar que neste desenho se sintetiza grande parte dos 
princípios construtivos utilizados pelos arquitetos: orientação solar, a liga-
ção com as infraestruturas (nomeadamente águas pluviais), o isolamento 
das fachadas (parede dupla com caixa de ar); o papel das caixilharias (ven-
tilação e iluminação) como resolver as condensações dos vidros (goteiras); 
a cobertura plana e visitável (como resolver as águas e os seus remates); 
a espessura desta cobertura e a dificuldade de a reduzir ao máximo a sua 
expressão, assumindo alterações e ajustes. Em resumo, trata-se de um dese-
nho sintético e muito operativo.

No segundo corte da fachada, pela zona de estar da Suíte, vemos que 
existe uma correspondência, ou tentativa de mediar entre os usos e o con-
forto do espaço interior com o exterior. 

Entre os problemas que coloca, destaca-se a incidência solar nas diferen-
tes estações e nos seus diferentes ângulos, estudando o recuo da caixilharia 
na fachada e a dimensão das palas para garantir o sombreamento: permi-
tindo a entrada do sol no inverno e protegendo no verão. 

Mais uma vez, aparecem pormenorizadas as caixilharias de madeira de 
correr e as soleiras estão pensadas para resolver as condensações dos vidros 
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através das goteiras e pingadeiras que fazem parte do sistema de desvio das 
águas pluviais do plano de fachada. 

A solução construtiva para isolar termicamente os paramentos verticais 
da fachada sul resume-se, neste desenho, a uma parede dupla em alvena-
ria de tijolo de 8cm de espessura cada uma e com caixa de ar variável. Estes 
panos maciços da fachada foram rebocados e pintados com tinta de óleo.

Ao contrário do desenho anterior, a estrutura encontra-se destacada e 
separada do plano exterior da fachada, demonstrando o controle e função 
da estrutura em cada espaço. Para tornar ainda mais evidente esta separa-
ção desenha-se no pilar um roda-teto.

Ambos desenhos demostram um pensamento ou processo de projeto 
que ilustra as dúvidas, as demandas e as opções construtivas, mediando 
com o espaço e os pormenores.
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Fig. 41 Redesenho do 
Pormenor da fachada 
principal pela sala do 5º 
andar. Corte escala 1/10 
do Projeto original. 

Fig. 42 Redesenho do 
Pormenor da fachada 
principal pela suíte do 4º 
andar. Corte escala 1/10 
do Projeto original. 
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Estudo da insolação 

Os estudos de proteção solar realizados nestes vãos na fachada Sul (....) 
que permitiram posicionar corretamente a pala e a dimensão do caixilho 
superior juntamente com os balanços em varanda da “grelha” aparente 
em Brise-soleil (...), parecem contar numa só fachada a própria evolução 
de elementos tipo “cartusianos” de proteção solar, desde as “palas”, às 
“lógias” até ao brise-soleil num sistema “alveolar” total. 1

Da leitura do Caderno de Encargos intui-se a importância dada pelos 
arquitetos ao controle da insolação, condicionado pela orientação a sul da 
fachada da Rua de Ceuta. A este propósito Losa explica que:

Como se tratava de um edifício muito voltado a sul, está rigorosamente 
voltado a sul e quando uma fachada está voltada a sul é fácil de a pro-
teger contra o sol, basta uma pequena pala que proteja o sol no verão e 
no inverno o sol não incomoda, e é mínimo e continua a entrar, nos aqui 
fizemos esta proteção metendo-lhe quebra-luzes. (…) Uma parte da casa 
ficou sem quebra-luz e era simplesmente insuportável o clima interno 
dentro daquela casa; não havia persianas, não havia nada que protegesse 
aquela coisa e ninguém queria estar ali naquele gaveto, nas zonas comer-
ciais e lá em cima nos quartos a mesma coisa (…) O resto tem um clima 
excelente no Verão.2 

Partindo desta premissa e da informação retirada dos cortes anterior-
mente apresentados, onde claramente se especifica o estudo e a preocupa-
ção de controlar a incidência solar nas distintas estações do ano, através 
do desenho da fachada (enquanto máquina que controla a iluminação e o 
conforto do interior), optamos por testar ao longo de um ano o funciona-
mento do sistema construtivo idealizado pelos arquitetos. Por este motivo, 
realizou-se um levantamento fotográfico na parede medianeira da Suíte e 
na Sala procurando captar a eficácia do desenho da fachada sul na incidên-
cia solar.

Foram feitos vários levantamentos fotográficos, em diferentes dias ao 
longo de diferentes horas, que correspondem a diferentes inclinações dos 
raios solares – equinócios e solstícios, como se encontra representado nas 
anotações dos cortes da fachada – ao mesmo tempo que se manipulava a 
orientação do sistema de quebra-luz, comprovando-se assim, de um modo 
bastante evidente, o seu bom funcionamento. 

1 ROSA, Edite op. cit. p.411

2 LOSA, Arménio; Seminário ESBAP 30 Maio 1979. op.cit. p16.
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Fig. 43 Estudo de 
sombreamento e 
insolação do espaço 
interior (quartos e suíte) 
em diferentes horas e 
dias para comprovar 
funcionamento dos 
quebra-luzes da fachada 
principal.

Fig. 44 espaço entre a 
grelha de betão suporte 
dos quebra-luzes e 
caixilharia

Fig. 45 comandos dos 
quebra-luzes

Fig. 46 Desenho 
original dos comandos 
dos quebra-luzes. 
Pormenores para 
serralheiro a escala 1/20 
e T/N.
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Fig. 47 Redesenho do 
Pormenor dos caixilhos 
e varandas da Sala do 
5º andar e Quartos do 
4º andar. Corte à escala 
1/10 do Projeto original. 
Neste redesenho está 
sobreposto o levanta-
mento da caixilharia 
construída e representado 
o efeito de sombreamento 
da grelha e quebra-luzes 
da fachada principal no 
verão.

Fig. 48 Redesenho do 
Pormenor dos caixilhos 
e fachada da Suíte do 
4º andar. Corte a escala 
1/10 do Projeto original. 
Neste redesenho está 
sobreposto o levanta-
mento da caixilharia 
construída e representado 
o efeito da pala de 
ensombreamento que 
permite a entrada de sol 
no inverno. 
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Estudo incidência solar nos Quartos e Suíte para comprovar funcionamento quebra-luzes e pala ensombreamento.
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Estudo incidência solar nos Quartos e Suíte para comprovar funcionamento quebra-luzes e pala ensombreamento.
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Os elementos da fachada

No primeiro dos esquema descodifica-se o sistema composto da fachada 
sul no corpo principal que, como temos visto, serve de mediação e controle 
entre o espaço exterior e o interior, entre a rua e a grande sala comum e os 
quartos. Este sistema é composto por dois conjuntos de elementos: 

1. a grelha de betão que suporta os quebra-luzes em alumínio orientá-
veis para controlar a incidência solar, as guardas e as varandas.

2. a fachada propriamente dita constituída por uma parede dupla de 
alvenaria de tijolo (cada uma com 8 cm de espessura) com caixa de ar, rebo-
cada e estanhada; as varandas em cavan e a caixilharia de madeira de correr 
com vidro simples e com básculas que permitem a ventilação. 

No segundo esquema identifica-se cada um dos 
elementos do sistema composto da fachada sul para 
compreender as relações entre eles e a estrutura, assim 
como os espaços resultantes nestas relações. É impor-
tante salientar também a relação com o sistema de 
recolha das águas pluviais realizada por tubos em aço 
galvanizado de 70 mm de diâmetro, embutidos nos 
pilares de betão armado.

A relação entre os distintos planos e elementos que 
conformam a fachada configuram espaços de transição 
entre o interior e o exterior, entre as varandas e a cai-
xilharia. A “espessura” total do sistema da fachada é 
considerável, podendo ser assumido como um espaço 
de transição entre o interior e o exterior.

Segundo o Caderno de Encargos, as cofragens dos 
elementos delgados de cimento armado, tais como 
mainéis, palas e parapeitos, que se repetissem com 
dimensões iguais em várias partes das fachadas, deve-
riam ser executadas com moldes de folha de aço ou de 
madeira de espessura suficiente para garantir a unifor-
midade dos calibres daqueles elementos. Chama-se a 
atenção para o facto de que todas as partes destaca-
das da fachada principal, a executar em betão armado, 
não teriam qualquer acabamento com rebocos, ficando 
em betão à vista, apenas sendo posteriormente polido. 
Estes elementos seriam executados com um betão com 
dosagem de 600 kg de cimento por m3, e estudada de 
modo a conseguir-se uma perfeita compacidade, com 
grânulos de mármore para que, depois de descofrados, 
pudessem ser polidos.
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Fig. 49 os elementos 
estruturantes da 
fachada Sul e a relação 
com espaço interior do 
Apartamento José Soares

Fig. 50 Elementos 
estruturantes da fachada 
sul: grelha de betão de 
sombreamento (A) guarda 
de vidro (B) sistema de 
quebra-luzes orientáveis 
(C) varanda em cavan 
(D) fachada composta 
por alvenaria de tijolo 
duplo com caixa de ar 
(E) caixilharia de correr 
(F), pilares de betão com 
tubos de queda de águas 
pluviais embutidos (G). 
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Entendemos que, apesar de existir uma malha estrutural muito rígida 
que organiza todo espaço, a relação que estabelece com a fachada é variável 
conforme as intenções do projeto. Criando situações distintas, sala/quar-
tos, na suíte e na sala da costura. Este controle da estrutura e das suas rela-
ções com a fachada, demonstra que participa nas opções e premissas com-
positivas do conjunto construído. 

Na sala, a estrutura formada por pilares quadrangulares de betão, encon-
tra-se integrada no segundo plano do sistema composto da fachada.

A marcação da estrutura da fachada do corpo principal saliente dilui-se 
pela presença da fachada composta em grelha de brise-soleil participando 
como mais um elemento que conforma a retícula modeladora aparecendo 
apenas visíveis no RC como pilotis mas revestidos expressivamente a gra-
nito preto.3

No corpo triangular, onde se encontram localizadas a suíte e a sala de 
costura, a relação da fachada com a estrutura varia. Existe claramente uma 
manipulação intencional dos planos e na geometria da fachada, na sua rela-
ção com os pilares. Na suíte o pilar circular destaca-se da fachada formando 
parte da composição espacial interior e permitindo que a fachada ganhe uma 
maior liberdade formal e autonomia. Na sala de costura a fachada recua e os 
pilares circulares são expostos ao exterior como elementos soltos e indepen-
dentes. Para reforçar esta ideia, de elemento destacado da fachada, os pila-
res são revestidos a cavan de vidro azul. O mesmo pilar no piso inferior – no 
interior da suíte – é rebocado e estanhado com a mesma cor das restantes 
paredes, integrando-se no conjunto.

3 ROSA, Edite op. cit. p.411
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Fig. 51 cortes da sala 
da costura e da suíte – 
relação entreestrutura e 
fachada.

Fig. 52 os elementos 
que compões a fachada: 
grelha de betão 
suporte do sistema de 
quebra-luzes orientáveis; 
caixilharia em madeira 
de correr e fachada 
composta por pilares e 
parede dupla de tijolo

Fig. 53 os elementos 
estruturantes da fachada 
da Sala (A) e dos Quartos 
(B)

Fig. 54 os elementos 
estruturantes da fachada 
da Sala de costura (C) e a 
Suíte (D)
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Corte cobertura redesenhado a partir do Caderno Encargos

Segundo o Caderno de Encargos,

Incluíram-se nesta arte (empreitada de pedreiro e cimento armado) os 
isolamentos a executar com cortiça, a aplicar, do lado interior, em lajes 
e em todos os elementos de betão armado, dos terraços e das cobertu-
ras, expostos às variações térmicas exteriores, como também em todas as 
partes salientes da construção e em todos os níveis, onde houvesse neces-
sidade de proteger os tectos contra humidades de condensação. As placas 
de cortiça foram assentes sobre a cofragem, antes da colocação das arma-
duras e da betonagem, para melhor aderência.

Nos documentos do processo do Projeto, não existe nenhum desenho 
pormenorizado da cobertura. No entanto, no desenho da fachada analisado 
em pontos anteriores, encontramos indícios da dificuldade de resolver a 
cobertura plana, seja pela sua função de escoamento de águas pluviais, seja 
pelo facto de ser uma cobertura visitável e pela condicionante da dimen-
são da espessura pretendida. Por este motivo, entendemos ser necessário 
redesenhar a cobertura a partir das informações obtidas, nomeadamente 
do Caderno de Encargos, enquanto sistema de recolha de águas pluviais e 
enquanto pormenor construtivo. 

Posteriormente, constataremos que se trata do espaço que sofreu maio-
res alterações ao longo do tempo, tanto do ponto de vista projetual, como 
material. Sendo o sistema construtivo que apresentou e/ou causou um 
maior número de patologias.
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1 Betão 2 Camada de forma 3 Impermeabilização – barramento asfáltico Ralfix 4 Impermeabilização – cartão asfáltico 5 Saibro 6 Tijoleira 7 Rufo em cobre 8 Ceresite
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Esquema de recolha das águas pluviais

No projeto original, as águas pluviais eram recolhidas na cobertura 
plana do terraço através de caleiras perimetrais, na fachada norte e sul, e 
conduzidas verticalmente por tubos em aço galvanizado de 70 mm de diâ-
metro embutidos nos pilares de betão armado.

A superfície da cobertura plana está divida em duas águas com pendentes 
suaves (com uma inclinação aproximada de 2%) que distribuem as águas para 
as caleiras situadas nas fachadas norte e sul. Trata-se de uma cobertura visi-
tável e com uma solução arriscada, excecional na época e na cidade do Porto. 

Segundo a informação encontrada no Caderno de Encargos: 

A vedação dos terraços, varandas e coberturas planas não utilizáveis 
seriam para proteger da humidade pela aplicação do sistema “RAL”, sobre 
o qual se aplicaria tijoleira nos 2 primeiros casos e uma espessa camada de 
areia grossa ou tijoleira no último. O declive seria de 2% a preparar com 
argamassa de cimento. As águas seriam conduzidas em calhas para as 
pingadeiras ou para os tubos de queda. A vedação RAL seria constituída 
por três camadas de cartão betuminoso de tecido de lã, sendo de duas 
camadas na pala do terraço. A vedação das juntas de dilatação expos-
tas (horizontais e verticais) seria feita com material elástico adequado 
– betuminosos, rufos em cobre ou chumbo, consoante os casos, sendo 
na primeira vedação sempre aplicado “Hubertol” soldado com maçarico. 
Seriam sempre completamente vedadas sem contrariar os movimentos de 
contração e dilatação das estruturas. 

As águas pluviais seriam conduzidas para os tubos de queda embuti-
dos nos pilares da fachada principal e para dois tubos a colocar na fachada 
norte. No solo, eram recolhidas em caixas de visita, ligadas por tubo de grés 
ao aqueduto municipal. 

Também as águas do pátio das traseiras e de todas as pias seriam cana-
lizadas para o mesmo aqueduto. Nas embocaduras dos tubos de queda, em 
todas as varandas e terraços, seriam colocados ralos de cobre (enroscados).

A tal ponto os arquitetos entenderam o risco da solução proposta, que 
procuraram garantias e pediram à empresa Shell Company of Portugal LTD, 
fornecedora de soluções de impermeabilização, para que ela própria indi-
casse e validasse uma solução adequada para este tipo de terraços e cober-
tura. A empresa sugeriu como solução mais adequada:

Laje principal: Considerando que esta placa é para ser acabada com 
mosaico o tijoleira, a cortina continua de impermeabilização seria cons-
tituída por membrana de alumínio colada e protegida com 4kgs. de 
Flintkote nº1 na totalidade, incluindo as paredes e parapeitos os quais 
deverão ser tratados até a altura de 20cm da placa, devendo para isso o 
ângulo respectivo ter o acabamento em meia cana. (...) Para proteção do 
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filme de impermeabilização contra a acção mecânica e aplicação da tijo-
leira ou quaisquer outro materiais, terá que se fazer uma argamassa no 
traço de 1 para 4 de Flintkote e areia, respectivamente, de espessura de 
5mm. (...) Cobertura sobre a laje principal: Não estando previsto para 
esta laje um acabamento em tijoleira, por não estar sujeita à circulação, 
será a membrana de alumínio substituída por tecido de algodão com pré-
vio tratamento antisséptico. A colagem e proteção desta membrana será 
assegurada com 2kgs. de Flintkote nº1 e 1 kgs. de Flintkote nº5. (...) Para 
anular a ação dos raios solares será aplicado finalmente uma calda de 
cimento/ Flintkote. 4

No sistema de recolha das águas pluviais, encontramos ainda, uma von-
tade em integrar as soluções técnicas entre as diferentes especialidades, e 
com a própria solução arquitetónica. A vontade em esconder os tubos de 
queda, não responde a um capricho estético mas sim numa dificuldade com-
positiva de integrar na fachada (na grelha de betão) os tubos de queda das 
águas pluviais. O corte da fachada explica precisamente a dificuldade em 
assumir a passagem do tubo pelo exterior. Por outro lado, na fachada norte, 
os tubos de recolha das águas pluviais encontram-se à vista, assumidos na 
composição da fachada. 

As águas pluviais das varandas, também de difícil 
resolução, como pode verificar-se na seção da fachada 
anteriormente exposta, são conduzidas através de 
tubos de dimensão menor, para as mesmas condutas 
verticais embebidas nos pilares de betão armado.

Finalmente, as águas da pequena cobertura do solá-
rio são conduzidas pelo interior dos pilares cilíndricos 
que levam a água desde a cobertura até à cota do terraço 
e por pequenas caleiras forradas a cobre – que corres-
pondem às juntas de dilatação da cobertura – chegando 
às condutas principais, embutidas nos pilares.

4 Informação em documento da empresa Shell Company of Portugal LTD anexada no Caderno de Encargos depois de 
consulta CDUA/FAUP na execução da obra com data 3 de Novembro de 1952

Fig. 55 Relatório da 
Shell Company com 
proposta para sistema 
de impermeabilização 
dos terraços da cobertura 
do Edifício Vouga/
Soares&Irmãos
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Caixilharias originais (original e redesenho)

 As janelas a gente manobrava por dentro e eram inclinadas por causa do 
sol (...) tinha umas portadas nas janelas articuladas na paredes (...) por 
dentro tínhamos estores de alumínio. (00.19’.00) 5

Esta “expressão” moderna é também impressa nos caixilhos de produção 
artesanal em madeira quer no desenho do seu novo sistema de aber-
tura – de correr – quer no trabalho depurado do seu perfil franco quer 
na sofisticação dos acessórios que permitem melhorar o seu desempenho 
moderno (cantoneiras metálicas, rolamentos em esferas e fechos e puxa-
dores metálicos de molas) 6 

As caixilharias não resolvem simplesmente um conjunto de vãos para 
enquadrar vistas ou iluminar, trata-se de sistemas complexos e completos, 
pensados para integrar diferentes funções, como o controle da iluminação, 
da entrada do sol e da ventilação, de forma a oferecer mais conforto no inte-
rior. A manufatura artesanal dos perfis de madeira de casquinha, pintado 
a tinta de óleo, das janelas de correr é complementado com uma série de 
dispositivos e ferragens que introduzem e capacitam as referidas funções. 
Exemplo destes dispositivos são: os estores de alumínio reguláveis da marca 
Kirsh no interior para o controle da luz; a bandeira superior basculante que 
permite abrir parcialmente para ventilar; as pingadeiras de latão que pos-
sibilitam escoar as condensações dos vidros. Os vidros utilizados na altura 
eram, simples, de vidraço e com 6mm de espessura. Todas as ferragens e 
guias eram em aço inox. 

O desenho desta caixilharia é pormenorizado de forma a que os perfis e 
os marcos façam uma vedação da água eficaz, sem recorrer a borrachas ou 
outros elementos como escovas. Este desenho considera também o encaixe 
em forma de cunha no batente central dos caixilhos de correr, de modo 
a evitar o impacto entre eles sob o efeito do vento. Esta pormenorização 
demostra um grande conhecimento das técnicas e materiais da construção 
tradicional aplicada, numa procura da nova linguagem moderna. 

A maioria dos vãos exteriores do apartamento, assim como de todo o 
conjunto do Edifício Vouga/Soares&Irmãos são, em concordância com a 
definição do léxico visto anteriormente e com a linguagem moderna inter-
nacional, utilizando caixilharia de correr, o que permite que a fachada e os 
respetivos panos de abertura ocupem menos dimensão ao abrir-se.

5 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

6 ROSA, Edite op. cit. p.412

Fig. 56 Pormenores 
para carpinteiro dos 
caixilhos basculantes da 
fachada posterior. Escala 
1/10 e 1/2. Desenho do 
Projeto original.

Fig. 57 Pormenores para 
carpinteiro dos caixilhos 
de correr dos terraços 
do 5º andar. Escala 
1/2. Desenho do Projeto 
original.
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Redesenho da Caixilharia do vão exterior VE11 da fachada sul do Projeto original. 
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Fig. 58 sobre os 
desenhos originais das 
caixilharias, redese-
nha-se o construído (a 
vermelho).
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Mapa de vãos 

Do processo de execução do Edifício Vouga/Soares&Irmãos não consta 
nenhum mapa de vãos. Encontramos o desenho de pormenor referente a 
quatro vãos – sala, sala de costura, cozinha e quarto de banho – tornando-se 
necessário elaborar um levantamento e construir um mapa de vãos interior 
e exterior mais completo para podermos cruzar com a informação descrita 
no Caderno de Encargos e na Memória Descritiva.

Segundo o Caderno de Encargos:
Os caixilhos exteriores seriam de vários tipos, para cada um dos quais 

se forneceria pormenor no decorrer da obra. Todos seriam executados em 
Casquinha ou Castanho do Minho, com espessuras determinadas pelos por-
menores de execução, nunca inferiores a 4 cm. Os marcos e soleiras teriam 
também as espessuras mais convenientes, as soleiras seriam singelas, ou 
duplas, de modos a cobrirem toda a largura dos peitoris.

Na fachada principal a partir do 1.º andar:
• Janelões do 1.º tramo – duas folhas de correr e uma fixa; bandeiras, 

também com duas folhas de correr e uma fixa.
• Janelões dos 2.º ao 5.º tramos – duas folhas fixas e uma folha ou porta 

de correr; bandeiras com duas folhas fixas e uma de correr.
• No corpo recuado (6.º a 8.º tramos) – janelas de correr intercaladas 

com janelas fixas; bandeiras também de correr. As calhas e guias desta 
caixilharia seriam contínuas.

• Nos caixilhos isolados do mesmo corpo-bandeira de báscula e caixi-
lhos de abrir com dobradiças e cremone.

• No terraço: caixilhos fixos com portas de correr no hall da escada.
Na fachada posterior:
• Caixilhos de correr nos grandes vãos, intercalados com caixilhos fixos; 

bandeira de correr nos mesmos vãos.
• Caixilhos com báscula nos lanternins das instalações sanitárias e nos 

vãos isolados. 
• Caixilho fixo com uma porta na vedação da parte coberta do terraço.
• Caixilhos fixos com básculas ou folhas de correr na cabine elétrica da cave.
Em todas as ombreiras e padieiras dos portais abertos no tijolo, seriam 

colocados chaços em castanho para a fixação dos aros ou guarnições (no 
mínimo 8 para portais de 80 cm, aumentando com esta proporção em outras 
dimensões).

Os janelões das caixas de escada e da sala de expediente (R/C), todas as 
frestas de iluminação e ventilação da fachada norte, assim como a zona da 
pia do terraço, seriam constituídos por elementos de GRACIFER (cimento 
armado vibrado) com desenho geral e pormenores fornecidos no decorrer 
da obra, tendo os cuidados necessários para evitar rachadelas decorrentes 
de movimentos da estrutura do edifício. Os lanternins e as frestas teriam 
soleiras com largura adequada à superfície de vidro com pingadeiras. Nos 
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janelões teriam rebaixo duplo para duas chapas de vidro. Os do terraço 
seriam simples lâminas de secção retangular.

Os guarnecimentos dos portais ou lanternins abertos em tabiques sim-
ples seriam constituídos por aros inteiros, rematados por tafifes contra as 
paredes rebocadas; os portais abertos em paredes duplas de tijolo ou entre 
pilares (e onde não fosse possível aplicar peças inteiras) seriam guarnecidos 
e apainelados. Os guarnecimentos, marcos e soleiras dos portais exteriores 
teriam forma, secções e ferragens determinados pelos tipos de caixilhos e 
das persianas. Os portais interiores não seriam guarnecidos, sendo remata-
dos e acabados em conjunção com peças de mobiliário, a executar por outra 
empreitada.

Todas as esquadrias seriam executadas com a máxima perfeição e segu-
rança, e assentes com as precauções necessárias para a perfeita vedação de 
águas pluviais e humidades de exterior. Em todas as soleiras dos caixilhos 
e das portas seriam colocadas pingadeiras de latão. Os marcos e as solei-
ras seriam assentes sobre MASTIC aplicado diretamente sobre as super-
fícies ceresitadas, e nunca sobre outras argamassas de enchimento ou 
endireitamento.

As calhas e guias das portas e caixilhos de correr, e respetivos rolamen-
tos de esferas, seriam de aço inox. Nas portas dos compartimentos seriam 
aplicadas fechaduras SCHLAGE com chave e botão e com chave mestra por 
secções. As dobradiças de todas as portas seriam em aço inox com parafu-
sos de afinação. Em cada porta haveria sempre, no mínimo, três dobradiças. 
Nas portas dos ascensores, nas portas a disfarçar nos lambrins e naquelas a 
aplicar nos conjuntos com armários, as dobradiças seriam invisíveis do tipo 
de articular.
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Mapa de vãos exteriores.
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Mapa de vãos exteriores.
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Mapa de vãos interiores.
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Segundo o Caderno de Encargos, as portas seriam de vários tipos:
a) Portas da caixa do ascensor;
b) Porta guarda-vento do vestíbulo da entrada principal;
c) Portas compostas com armários (no patamar da escada interior, no 

r/c, na galeria e nos quartos do 4.º andar);
d) Portas compostas com lambrins de madeira (na cabine telefónica da 

gerência do 1.º andar, no acesso à casa dos lixos, no vestíbulo do 5.º andar, 
num dos escritórios do 2.º andar, no hall da escada);

e) Portas de duas folhas nos vãos superiores a 1,5m;
f) Portas compostas com parte fixa, lisa ou envidraçada, nos vãos com 

mais de 0,9m;
g) Portas normais dos compartimentos;
h) Portas de correr (nos acessos aos terraços do 5.º andar e da cober-

tura, no desvão de limpeza do 2.º andar e nos acessos ás varandas (caixilhos);
i) Portas de vai-e-vem no 5.º andar entre a entrada de serviço e a copa 

e no guarda-vento da entrada principal;j)
j) Portas exteriores na casa das máquinas do ascensor e no quarto de 

arrumos, ambas no terraço; 
k) Portas de metal na entrada principal e na entrada do expediente;
l) Portas de ferro na casa da caldeira e na caixa-forte;
m) Porta-sardão na entrada do expediente;
n) Portas dos armários.
As portas a), c), d), e), f), g), i) e n) seriam normalmente construídas em 

“ninho de abelha”, com estrutura de casquinha e revestidas nas 2 faces com 
contraplacado de castanho, com uma espessura superior a 3,5cm, e a porta 
a) superior a 4cm. As malhas dos favos teriam, no máximo, intervalos de 
8cm. Todas as vistas das portas seriam também em castanho. As portas b) 
seriam envidraçadas, assim como as de acesso às varandas, e algumas das 
f). As portas g) e as folhas das restantes interiores a), c), e), f) e i), em com-
partimentos que não sejam quartos de dormir ou instalações sanitárias, 
teriam pequeno vidro na parte superior. As portas exteriores que não forem 
envidraçadas seriam construídas não em favo, mas em réguas estreitas de 
madeira, assentes sobre estruturas de castanho e revestidas interiormente 
com contraplacado. As portas compostas c) e d) integram-se no conjunto 
de que fazem parte, subordinando-se ao respetivo pormenor. Só em obra se 
decidiu o número de portas maciças e envidraçadas. Foram executadas as 
seguintes portas em metal: entrada principal, entrada do expediente, casa 
das caldeiras e caixa forte sala de exposições.

Seriam colocados caixilhos interiores em Castanho do Minho na sepa-
ração de dependências, fixos simples ou compostos, conforme os vãos e a 
situação, incluindo as padieiras das portas e as bandeiras e lanternins dos 
corredores, em todos os andares.
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Mapa de Paredes

Segundo o Caderno de Encargos: 
As paredes exteriores, os peitoris e as paredes duplas interiores 

seriam executadas com duas fiadas de tijolo, uma com 8cm, a outra 
com 6 ou com 8cm. As divisórias interiores simples seriam sempre 
com tijolo de 8 cm, podendo ser de menor espessura nos casos de 
envolvimento de pilares e tabiques de curta extensão, onde não fosse 
necessário abrir roços.
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4.1.5. Materiais 

Mapa de pavimentos

Segundo o Caderno de Encargos: 
Nos pavimentos interiores e exteriores e ao nível do terreno no rés-do-

-chão seria aplicada betonilha – com 5cm espessura – sobre uma camada de 
“escória” com um mínimo de 10cm de espessura. 

Os pavimentos selecionados foram os seguintes: 
A) Cimento à talocha com cor – nos arrumos do terraço, nos fundos dos 

armários, bancas e banheiras e no leito dos tetos rebaixados construídos em 
placas de cimento. 

B) Marmorite – nos patamares, degraus e caixas das escadas interio-
res, quarto de banho de serviço do 4.º andar; também nos patamares frente 
à caixa do ascensor e todas as varandas da fachada principal; nos remates 
exteriores das placas das varandas, as faces e os rebordos (com pingadei-
ras). O Marmorite seria preparado com cimento claro. A composição, cor e 
espessura dos granulados seriam da escolha dos arquitetos diretores técni-
cos da obra. O marmorite formaria junto às paredes e sob os armários um 
pequeno rodapé. 

C) Tijoleira – nos terraços do 5.º andar e no terraço acessível, com exce-
ção da área triangular junto à meação com o edifício da Companhia dos 
Telefones, que seria para ajardinar. A camada de impermeabilização desta 
zona seria protegida com argamassa pobre, criando-se depois um resguardo 
baixo de tijolo para a contenção das terras do jardim. No terraço superior 
(recuado) a impermeabilização seria para proteger com areia grossa. 

D) Mármore – nas instalações sanitárias do 4.º andar (com exclusão das 
de serviço, em marmorite); na cozinha, copa, vestíbulos interior e exterior; 
na cozinha e instalações sanitárias do 5.º andar.

E) Parquet de madeira em toda a área útil do 4.º andar, corredores, toda a 
área útil do 5.º andar, corredor e vestíbulo do ascensor. Os pavimentos inte-
riores de madeira seriam constituídos por tacos de pinho de 7x14 assentes 
com RALFIX ou equivalente. Todos os compartimentos ou dependências 
teriam um rodapé simples, com as dimensões de 6x4 para remate do pavi-
mento com paredes (fixo) e com móveis fixos (duplo).
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A) Cimento à
talocha com cor

B) Marmorite C) Tijoleira D) Mármore E) ParquetA) Cimento à
talocha com cor

B) Marmorite C) Tijoleira D) Mármore E) Parquet
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Mapa de acabamentos de paredes e tetos

O Caderno de Encargos define a composição de todas as argamassas a 
empregar em levantamentos, revestimentos, guarnecimentos a argamassa 
seria composta por cimento, cal hidráulica e areia na proporção de 1+1+6; 
emboço e reboco interiores – cal gorda, cal hidráulica, areia, 1+1+6; estuque 
de paredes interiores – cal branca e areia fina, 1+2; assentamento de azule-
jos e mosaicos – cal hidráulica e saibro, 1+3; impermeabilização de paredes, 
cimento e areia, 2+5.

Segundo o Caderno de Encargos: 
Todas as paredes interiores seriam emboçadas, rebocadas, estucadas e 

pintadas. Seria aplicado azulejo branco de 15x15cm, com cantos arredon-
dados, em toda a altura das paredes dos seguintes compartimentos: instala-
ções sanitárias (cave, 2.º e 3.º andares, I. S. de serviço do 4.º andar), cozinha 
e vestíbulo de serviço do 3.º andar, recanto da pia no terraço, uma das pare-
des da caixa do ascensor.

Os tetos foram revestidos com diferentes processos segundo a sua cate-
goria, todos lisos, com um pequeno rebaixo para separação das paredes. As 
diferentes categorias são: 

A) tetos normais ou duplos nos andares, em placas de betão armado ou 
tijolo armado, com acabamento normal; 

B) tetos do último andar, rebaixados para o nível das vigas, a construir 
em rede cerâmica; 

C) tetos da casa das caldeiras (cave), da casa das máquinas do ascen-
sor (terraço) do quarto de arrumos (terraço), das cozinhas e dos quartos de 
banho; 

D) tetos expostos ao ar livre (entradas, cobertura do terraço, etc); 
E) tetos rebaixados, construídos em madeira de casquinha, para cobrir 

canalizações e tubagens; 
F) Sancas para encobrir as canalizações do aquecimento (não embuti-

das) ou para rematar as vigas aparentes (vestíbulos e patamares da escada 
principal). 

Os tetos A, B, E, F seriam acabados a gesso. Os tetos C seriam areados e 
os exteriores D receberiam o mesmo acabamento das fachadas. Os tetos B 
do último andar (rede cerâmica) seriam fortemente fixados às vigas e às sus-
pensões de ferro colocadas nas placas. Os tetos rebaixados E, estruturados 
em madeira, seriam executados com linhadas de gesso. 
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4.1.6. Mobiliário. (Projeto de decoração)

Das peças desenhadas encontradas e estudadas, constata-se a importân-
cia do mobiliário e do projeto de decoração incluídos no processo. No entanto, 
é considerado enquanto projeto próprio, em paralelo ao projeto de execução. 
Esta preocupação no desenho do mobiliário justifica-se, sobretudo, pela ine-
xistência, na altura, de uma indústria e comércio de mobiliário moderno no 
Porto ou em Portugal. Este projeto abarca o mobiliário fixo e integrado na 
arquitetura que define espaços e diferentes ambientes, como por exemplo o 
armário que separa o corredor da sala, ou a estante da biblioteca, ou os armá-
rios dos quartos ou do respetivo corredor. O mobiliário também é tratado 
como objeto que decora o espaço moderno como é o caso das cadeiras e mesas 
distribuídas pela grande sala, os candeeiros, sofás... Mas também desenha-
-se a caixa de cigarros, demostrando uma “obsessão” na capacidade de cons-
truir uma linguagem moderna completa. Existe uma atitude semelhante ao 
desenho das caixilharias: um processo e técnicas artesãos com um desenho 
abstrato e moderno. Os materiais mais utilizados são a madeira de castanho 
ou, pontualmente e para integrar a cor, a salamandra. Os carpinteiros, estofa-
dores, serralheiros, o fabricante de candeeiros... apesar de ter uma formação 
claramente artesã, integram e assumem os desenhos modernos dos arquite-
tos trabalhando como uma equipa que se repete na maior parte das obras da 
época, nomeadamente nas apresentadas no capítulo anterior. Através desta 
experiência continuada em que se aperfeiçoam os desenhos, há uma forma-
ção cada vez mais depurada dos próprios artesãos.

Todos (os móveis) desenhados pelo Cassiano Barbosa. (01.11’.00”) Nós 
nunca compramos um móvel na vida. Na Rua de Ceuta foi o Cassiano que 
desenhou os móveis. (01.57’.00”) os candeeiros (...) o Lino (...) o carpin-
teiro foi sempre o mesmo (...) o Lino dos candeeiros, onde foram feitos 
todos os candeeiros. (02.20’.00”) Na casa de banho grande tinha um 
armário que nós chamávamos farmácia (...) do lado esquerdo, um armá-
rio fininho desenhado pelo arquiteto, de alto a baixo (...) tinha uma porta 
amarela num metal Fórmica (...) era a maior casa de banho. (02.36’.00”) 
(No escritório do pai) um armário que assentava em cima (...) tinha umas 
portas corrediças por baixo (...) em cima desse armário comprido levava 
as estantes (...) as bibliotecas em Sucupira maciça (...) e a escrivaninha 
do meu pai, daquelas baixas e tem umas correntes (...) e está almofadada 
como napa beije, original (...) por baixo, umas gavetinhas (...) desenha-
das pelo Losa (...) em quadro e depois duas ao alto e uma para estar em 
cima de outro móvel que fazia um bico (...) tinha uma dobradiça chamada 
“dobradiça de piano”, contínua (...) a gente abria aquilo e por trás tinhas 
um segredo (...) como se fosse um cofre (...) a coleção de livros de ilusio-
nismo do meu pai. (03.00’.00”)1

1 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas.

Fig. 59 Pormenores 
para mobiliário: mesa da 
sala de jantar, cadeiras 
e Bar. Escala 1/2, 1/10 e 
1/5. Desenhos do Projeto 
original.

Fig. 60 Axonometria 
extrudida para mostrar 
relações entre as três 
zonas funcionais, os 
espaços e o mobiliário.
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Jardim

Zona de Serviços

Zona de Vida Comum

Zona de Dormir
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Levantamento das marcas do 5º andar – Abril 2016
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4.2. DO PALIMPSESTO AO RECONHECIMENTO DAS MARCAS

O estado atual dos espaços e componentes do apartamento oferecem 
um conjunto de marcas e sobreposições que devem ser descodificadas. O 
conjunto destas marcas, expostas e escondidas, do presente ao passado con-
formam o palimpsesto e explicam as ausências, permanências e “adições”.

Os revestimentos das fachadas urbanas e suas cores nas suas distintas 
camadas (raramente obliteradas de forma total) sobrepunham-se, acres-
centavam-se, construindo uma sobreposição estratigráfica dos modos e 
de tempos, que quase sempre podemos – que devemos, evidentemente 
–, estudar revelando-se quando sondamos com o olhar informado, ou 
com um bisturi (...) Os revestimentos, como os edifícios históricos, são 
palimpsestos i.e. são textos que contem mensagens sobrepostas da his-
tória que devemos descodificar, interpretar e, quando possível, restituir a 
possibilidade da sua leitura, através de projectos de restauro. Como um 
pergaminho, ou a pele de animal onde os livros foram raspados para se 
poder escrever novos livros, onde textos se sobrepuseram a outros textos, e 
que hoje a ciência e os meios tecnológicos (....) permitem a sua (re)leitura. 
(....) Tal como as paredes, os revestimentos são estratificação da história 
da apresentação das arquitecturas, ou seja, das formas como foram projec-
tadas para serem lidas. 1

1 AGUIAR, José; Uma arqueologia da cor? Conservação de superfícies e revestimentos no património urbano português. 
In Revista Património Estudos nº9, Lisboa: Ministério da Cultura, IPPAR, 2006. p.60.
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4.2.1. Mapa das ocupações

Neste ponto interessa compreender cronologicamente os distintos ocu-
pantes e alterações realizadas por cada um no Apartamento. O principal 
objetivo é descobrir as permanências, as ausências e adições entre a ideia 
original, o construído e as ocupações. Três tempos da configuração do 
espaço habitado. 

Da cronologia explicamos que, para além do primeiro cliente, a família 
Soares, que ocupou a casa durante 17 anos, o apartamento foi ocupado e 
transformado ao longo de mais de cinquenta anos. A família Soares saiu do 
apartamento em 1971, por causa dos problemas financeiros e da falência 
das firmas Vouga e Soares&Irmãos, tendo ficado com o espólio, inclusive da 
totalidade do edifício, a Companhia de Seguros Ultramarino. 

Levantamento das marcas do 4º andar – Abril 2016
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No ano 1975 o apartamento foi alugado à companhia de telefones – TLP 
cuja sede se encontrava mesmo ao lado, na Rua da Picaria. A partir deste 
momento todo o edifico destina-se a serviços e comércio, desaparecendo a fun-
ção mista, nomeadamente a função de habitação. No ano 2002 a companhia 
TLP deixa o apartamento e a Companhia de seguros vende-o a Luís Megre imo-
biliária que é proprietário durante um período curto de três anos. No ano 2005 
a família Ventoinha é a nova proprietária do apartamento e a partir de Março 
2005 é alugada a uma empresa de arquitetos Céu, arquitetos que o ocupa até 
2013 ano em que, devido ao mau estado de conservação, o apartamento deixa 
de possuir as condições mínimas de habitabilidade, higiene e de segurança. Em 
2018 EFARGALB investements torna-se o novo proprietário. 

Para visualizar melhor este processo de transformação associado às distin-
tas ocupações realizamos um conjunto de mapas que ilustram as alterações e 
permanências resultantes.



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA366 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

Levantamento das marcas do terraço – Abril 2016
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Cronologia das ocupações
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O apartamento esteve desocupado durante os últimos 5 anos devido a 
não reunir as condições mínimas de habitabilidade. O apartamento, e pos-
teriormente todo o edifício, manifestavam sinais preocupantes de deterio-
ração e de falência de sistemas construtivos estruturantes. Posteriormente 
apresentaremos o devido diagnóstico de Patologias e anomalias encontradas no 
apartamento, descrevendo com maior pormenor as causas e consequências. 

As últimas alterações ao apartamento resultaram de uma intervenção 
dirigida por uma equipa técnica nomeada pela maioria dos condóminos 
do Edifício e coordenada pelo arquiteto Luís P. Silva. Esta intervenção que 
nasce sem um projeto base devidamente pormenorizado, aponta soluções 
e define trabalhos genéricos de reabilitação do edifício onde se pretende 
resolver alguns problemas imediatos sem entender a especificidade do cons-
truído nem ter feito a devida preparação de obra.

Proprietário: Família Ventoinha
Ocupação: Devoluto
Período de ocupação: 2013 a 2018 (5 anos)
Edifício Vouga/Soares&Irmãos (Infraestruturas): por nossa sugestão, 

aproveita-se as coretes preexistentes e o espaço vazio entre o teto falso da 
sala e a lage da cobertura e para implementar uma nova rede de infraestru-
turas de águas sanitárias e de águas pluviais das coberturas do edifício. Esta 
opção, caso tivesse sido executada corretamente, justifica-se por ser a solu-
ção que causaria menos impacto ou alterações das fachadas e dos terraços 
do edifício.

Cobertura/ Terraços: Por nossa indicação o pavimento dos terraços 
em lajetas de betão prefabricado é removido e substituído por tijoleira com 
dimensões e estereotomia semelhante á original. A equipa técnica opta pela 
colocação novas pendentes, caleiras e sistema de águas pluviais da cober-
tura em argamassa cimenticia hidrófuga.1

Edifício Vouga/Soares&Irmãos (Fachadas): Picagem e remoção de aca-
bamento das fachadas, norte e sul, em reboco sintético armado. Colocação 
de novo acabamento da fachada em micro-argamassa de cimento hidrófugo, 
armada com malha de fibra sobre reboco e pintada.2

4º, 5º e 6º piso: Rede de fornecimento de água e sistema de águas resi-
duais e sanitárias são desativados e selados. Remoção de caixilharias em 
perigo de colapso e colocação de tapumes em policarbonato e madeira. É 
impraticável restaurar o interior do apartamento sem reabilitar as infraes-
truturas, fachadas e coberturas comuns a todos os proprietários.

1 Conforme descrito no projeto de restauro dos espaços exteriores e comuns do condomínio da autoria do Arquitecto 
Luís P. Silva

2 Conforme descrito no mapa de trabalhos dos espaços exteriores e zonas comuns do condomínio da responsabilidade 
do arquitecto Luís P. Silva, coordenador da equipa técnica responsável pelas obras de reabilitação do edifício.

Fig. 61 Marcas da 
ocupação entre 2013-18. 
A azul indica-se a nova 
construção ou alteração; 
a vermelho indica-se o 
removido, retirado ou 
ausente. 

Fig. 62 Sobreposição 
de todos as alterações 
ao projeto desde a 
construção do Edifício.
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Ocupação Família Ventoinha – aluguer à empresa Céu.arquitectos, Lda.

Proprietário: Família Ventoinha
Ocupação: Céu arquitectos, Lda.
Período de ocupação: 2005 a 2013 (7 anos)
4º, 5º e 6º piso: Adaptam-se infraestruturas elétricas, de telecomunica-

ções e de fornecimento de água. Novos usos que ocupam e se adaptam ao 
apartamento: uma grande mesa de 8,00m de cumprimento para desenho 
e trabalho, onde antes era a Sala. Uma mesa de apoio e de maquetes, onde 
antes era a Biblioteca. O arquivo e armazém ocupam os armários da cozi-
nha. Uma mesa de reuniões na antiga Sala de Costura. Uma mesa de pingue-
-pongue e duas grandes espreguiçadeiras, no terraço e solário.

Fig. 63 Marcas da 
ocupação entre 2005-13. 
A azul indica-se a nova 
construção ou alteração; 
a vermelho indica-se o 
removido, retirado ou 
ausente. 

Fig. 64 Sobreposição 
de todos as alterações 
ao projeto desde a 
construção do Edifício.
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Ocupação L. Megre – Promoção imobiliária unipessoal Lda

A ocupação foi muito curta e limitou-se a retirar a maior parte das alte-
rações realizadas pela companhia da TLP, nomeadamente as divisórias da 
sala. 

Proprietário: L. Megre – Promoção imobiliária unipessoal Lda.
Ocupação: Devoluto
Período de ocupação: 2002 a 2005 (3 anos)
Edifício Vouga/Soares&Irmãos (Fachadas): obras da responsabilidade 

do Condomínio: Reparação dos rebocos que se tinham destacado ou apodre-
cido das fachadas. Apesar de manter a camada base de “Ceresite” e o reboco 
(solução original do projeto Arménio Losa e Cassiano Barbosa), foi colocado 
de novo acabamento em reboco de micro argamassa de cimento de 5mm de 
espessura, armado com rede de nylon.

Cobertura/ Terraços: Remoção de pavimentos em blocos de “tijoleira” 
das varandas e terraços do Apartamento José Soares. Remoção da camada 
de assentamento e de fixação em saibro e cimento, mantendo e reparando 
pontualmente o sistema de impermeabilização preexistente. Colocação de 
camada de isolamento térmico de 4cm em poliestireno extrudido, envolta 
por manta geotêxtil. Colocação em todos os terraços de novo pavimento em 
lajetas de betão de 4cm sobre suportes de poliuretano pousados nas placas 
de isolamento térmico.

4º, 5º e 6º piso: Demolição de divisórias interiores. Alteração de portas 
de acesso ao elevador do edifício.

Fig. 65 Marcas da 
ocupação entre 2013-18. 
Em azul a nova 
construção; em vermelho 
o removido, retirado ou 
ausente. No lado direito, 
os elementos que foram 
alterados.
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Ocupação da Companhia de Seguros Ultramarina – aluguer à companhia de 
telefones TLP – 

Foi a ocupação mais prolongada no tempo, caracterizada basicamente 
pela alteração das funções originais do apartamento, o que significou a 
desativação de algumas das partes da casa como a cozinha e a transforma-
ção e divisão de alguns espaços como por exemplo na grande sala comum. 
Na atualidade encontramos ainda marcas das iluminações utilizadas e de 
algum mobiliário acrescentado.

Proprietário: Companhia de Seguros Ultramarina/Companhia Bonança
Ocupação: Companhia de Telefones de Lisboa e Porto -TLP
Período de ocupação: 1975 a 2002 (27 anos)
Cobertura/Terraço: Construção de anexos e adaptação de arrecadações 

e lavandaria para armazéns, depósitos de materiais.
5º Piso: Pintura de todas as divisórias, paramentos, tetos e mobiliário 

cor “branca” – Ral 9003. Montagem e colocação de divisórias prefabrica-
das em madeira e vidro na sala, separando o corredor da zona de trabalho. 
Adaptação de móveis da cozinha para novos equipamentos e centrais tele-
fónicas. Adaptação de infraestruturas elétricas e implementação de novas 
infraestruturas de comunicação e de telefones. Instalação de sistema de 
ar condicionado em todas as divisórias. Colocação de bombas de calor nas 
varandas da fachada sul. 

4º Piso: Pintura de todas as divisórias, paramentos, tetos e mobiliário 
cor “branca” – Ral 9003. Colocação de sombreadores metálicos reguláveis 
em alumínio na caixilharia exterior da antiga Biblioteca do apartamento. 
Abertura de vãos e colocação de nova divisória de separação na Suite. 
Adaptação de infraestruturas elétricas e implementação de novas infraes-
truturas de comunicação e de telefones. Instalação de sistema de ar condi-
cionado em todas as divisórias. Colocação de bombas de calor nas varandas 
da fachada sul. 

Edifício Vouga/Soares&Irmãos: adaptação e alteração dos pisos de 
escritórios, loja e gerência do Edifício para as novas dependências da 
Companhia de seguros Bonança, alteração dos letreiros e publicidade da 
Fachada

Fig. 66 Marcas da 
ocupação entre 2013-18. 
Em azul a nova 
construção; em vermelho 
o removido, retirado ou 
ausente. No lado direito, 
os elementos que foram 
alterados.
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Ocupação da Companhia de Seguros Ultramarina

Proprietário: Companhia de Seguros Ultramarina
Ocupação: Devoluto
Período de ocupação: 1972 a 1975 (3 anos)
4º, 5º e 6º andar: Quando a família Soares deixou o apartamento foi 

retirado todo o mobiliário, exceto os móveis encastrados e fixos da cozinha 
e da suíte.

Edifício Vouga/Soares&Irmãos: adaptação e alteração da loja e gerên-
cia da Soares&Irmãos para as novas dependências da Companhia de Seguros 
Ultramarino. 

Remoção de todo os letreiros e publicidade da fachada (desenhados por 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa) da Rua de Ceuta das indústrias Vouga 
e da firma Soares&Irmãos. Colocação de nova publicidade – Seguros – na 
fachada. Pintura e alteração da cor de todas as fachadas. Alteração e pintura 
de chapas de alumínio dos quebra-sol da fachada Sul. 

Ocupação da Família Soares 

Proprietário: Família José Soares
Ocupação: Família José Soares
Período de ocupação: 1954 a 1971 (17 anos)
Sala 5º Piso: Nova caixilharia da fachada sul do edifício. Caixilharia 

permite abrir ou fechar o terraço/jardim coberto da Sala (Projetado por 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa)

Cobertura/Terraço 6º Piso: Construção de Galinheiro e jardim. 
Construção de grelha, em blocos de betão e pérgula, de separação entre o 
solário e a zona de serviços do terraço. Construção de garrafeira, lavandaria 
e novos anexos sob a cobertura do terraço (Projetado por Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa)

Durante a ocupação da família Soares opta-se pela demolição de gali-
nheiro, cobertura ajardinada e guardas metálicas do terraço da cobertura. 
Colocação de novo pavimento (em tijoleira) e de sistema de impermeabili-
zação do Terraço. Construção e adaptação dos anexos para habitação para 
empregados.

Cozinha 5º Piso: Demolição de conduta de descarga de lixos.
Fig. 67 Marcas da 
ocupação entre 2013-18. 
Em azul a nova 
construção; em vermelho 
o removido, retirado ou 
ausente. No lado direito, 
os elementos que foram 
alterados.
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Ausências, permanências e adições – Sala 

Este espaço, composto pela sala comum, terraço/jardim coberto, sala de 
costura e biblioteca, manteve sempre alguma ocupação e em consequência 
foi constantemente alterado. Inclusive quando o apartamento ficou devoluto 
o espaço foi usado como armazém da Companhia de Seguros Ultramarina.

Ausências: as ausências mais destacadas referem ao conjunto de todo 
o mobiliário desenhado expressamente para ocupar e dividir a grande sala 
comum, assim como para dar apoio à biblioteca e à sala de costura.

Adições: as maiores alterações, realizadas ao longo da ocupação da com-
panhia TLP, foram retiradas posteriormente deixando algumas marcas que 
depois analisaremos. As alterações mais visíveis referem basicamente às 
infraestruturas, como é o caso da iluminação. Na biblioteca foram colocados 
uns quebra-sol orientáveis em alumínio, visível na fachada sul, que o pró-
prio Losa, na conferência de Maio de 1979 na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto (ESBAP), refere como boa solução técnica uma vez que o espaço era 
excessivamente quente e que a legislação não lhe tinha permitido colocar 
nessa parte a solução utilizada no resto da fachada. 

Permanências: salientamos as caixilharias que, apesar de se encontra-
rem em muito mau estado, mantiveram-se inalteradas, inclusive os dispo-
sitivos associados. Também continuam no seu lugar original as jardineiras 
fixas do terraço da sala da costura. Outra das permanências destacadas é o 
pavimento em Parquet de madeira que apesar de apresentar zonas com mui-
tas falhas e estar descolado da base, continua a ocupar os espaços originais.

O terraço/jardim coberto que, apesar de não ter sido muito compreen-
dido, nem utilizado pela família Soares nem por outras ocupações, ou talvez 
por esta mesma razão, permaneceu com as caixilharias e o pavimento origi-
nal. A única alteração neste pequeno espaço foi a guarda exterior da fachada.

Fig. 68 Montagem 
simulação das ausências 
da sala.

Fig. 69 Montagem 
simulação das ausências 
da cozinha..
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Ausências, permanências e adições – Cozinha 

Neste espaço, apesar de ter sido desativado a partir da saída da família 
Soares (no ano 1971) e ter sido transformado em arquivo e central de tele-
fones na ocupação da TLP, mantém a maior parte do mobiliário fixo, outor-
gando-lhe ainda o seu carácter original.

Ausências: a caixilharia original e a porta de abertura exterior da fachada 
norte, que em 2014 colapsaram e caíram pela fachada abaixo; alguns dos 
móveis que foram retirados, assim como todos os eletrodomésticos e dis-
positivos originais como a conduta do lixo, as pias em mármore, os balcões 
da copa. Na zona de preparação dos alimentos desapareceu a banca e os 
lavatórios.

Adições: a maior alteração refere ao pavimento e às infraestruturas. No 
primeiro caso o pavimento em mármore de lioz original foi coberto com 
linóleo. Relativamente às infraestruturas foram colocados algumas tuba-
gens exteriores de fornecimento de água, assim como nova iluminação e um 
conjunto de infraestruturas e cablagem por causa da central de telefones. 

Permanências: as permanências que destacamos neste espaço são: a lei-
tura funcional e optimizada da divisão do espaço, que continua a ser clara-
mente operativa, assim como alguns elementos de exceção como a porta 
vaivém ou os pilares forrados a mármore de Estremoz. Lamentavelmente 
um dos elementos excecionais associação à cozinha, o lavatório de pedra 
única de basalto preto e polido desenhado por encomenda do José Soares, 
foi partido e vandalizado durante as obras de condomínio em 2015.
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Ausências, permanências e adições – Corredores e escada 

Se por um lado desapareceu ou alterou-se a leitura do corredor do 5º 
andar devido à ausência dos móveis que o delimitavam ou conformavam, 
por outro a escada helicoidal ainda mantém intacto o seu carácter de ele-
mento estruturante, agregador, de exceção e marcadamente moderno.

Ausências: no 5º andar a separação entre a sala e o corredor era feita 
pelo mobiliário contínuo que não tocava os tetos e permitia a entrada de 
luz natural no próprio corredor. A leitura que temos hoje é uma imagem 
deturpada de um espaço único sem corredor. No 4º andar o mobiliário que 
caraterizava o corredor, forrando as paredes de cor e madeira, foi removido 
apresentando atualmente superfícies rebocadas e pintadas.

Permanências: Apesar das alterações ao projeto original, ainda hoje se 
entende que o conjunto formado pelos corredores e a escada é um elemento 
estruturante apartamento.

Adições: a principal alteração neste espaço é a incorporação do ruído 
exterior. O grande janelão em perfis de betão prefabricado e vidraço, que 
acompanha a escada helicoidal na sua distribuição ao longo dos três pisos 
que constituem o apartamento, em contacto com o pátio interior, não tem 
capacidade para vedar o ruído produzido pelas novas infraestruturas vizi-
nhas, nomeadamente das máquinas que servem de refrigeração dos servi-
dores dos computadores da companhia de telefones.

Fig. 70 Montagem 
simulação das ausências 
do corredor do 4º andar.

Fig. 71 Montagem 
simulação das ausências 
do quarto.
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Ausências, permanências e adições – Quartos

Os quatro quartos dos filhos apresentam-se, no essencial, num estado 
semelhante ao original, com pequenos pormenores alterados e algumas 
marcas ou sinais de ausência de ocupação e manutenção. 

Ausências: o mobiliário que foi retirado, nomeadamente as camas e as 
mesas de apoio para trabalhar. Apesar das caixilharias serem as originais, 
a ausência do controle da luz torna o espaço e o seu carácter incompleto, 
como acontece na Suite. Outra das ausências destacadas são as cortinas que 
permitiam separar a alcova do restante espaço de estar do quarto.

Adições: não há adições relevantes.
Permanências: é importante salientar o teto rebaixado e o vidro que 

separa o corredor dos quartos e que permitem uma iluminação natural a 
este espaço. Apesar de encontrar-se em muito mau estado, ainda existe o 
pavimento em parquet de madeira original, assim como todo o sistema com-
plexo da fachada. 

A permanência mais destacada é a manutenção do módulo ou unidade 
que se repete e que explica perfeitamente a intenção e função original des-
tes espaços para além da ligação com a malha estrutural e, consequente-
mente, com a métrica da grelha da fachada. 
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Ausências, permanências e adições – Suíte:

Este espaço, assim como a maior parte dos espaços do 4º piso, permane-
ceram desocupados ao longo dos últimos vinte anos. 

Ausências: uma vez mais, a principal ausência refere ao mobiliário dese-
nhado expressamente para os espaços de dormir e de vestir, nomeadamente 
o guarda-roupas. A sua ausência alterou, por completo, a compreensão da 
compartimentação funcional do conjunto. Outra das ausências menos rele-
vantes, são os estores metálicos tipo KIRCH que permitiam controlar a ilu-
minação natural da zona de dormir.

Adições: não se destaca nenhuma alteração à exceção de uma nova 
entrada para a zona dos corredores.

Permanências: apesar dos anos passados, a parede norte mantem a sua 
forma ondulante (parecido a uma cortina) desenhada pelos arquitetos e que 
caracteriza tão fortemente este espaço. Esta permanência demostra a boa 
execução dos acabamentos deste apartamento, nomeadamente no trata-
mento dos gessos. 

Outra das permanências evidentes é o conjunto das instalações sanitá-
rias, quer pelos seus revestimentos (paredes e pavimentos) em mármore, 
quer pelas peças sanitárias ainda originais. Destacamos neste revestimento 
a permanência de um conjunto de nichos, do mesmo material, que ainda 
existem. As caixilharias de todo o espaço continuam a ser as originais, ainda 
que em péssimo estado e/ou em falência.

Fig. 72 Montagem 
simulação das ausências 
da suíte
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Ausências, permanências e adições – Terraço 

A cobertura visitável, ou terraço, tem sido o espaço do Apartamento que 
mais intervenções e alterações sofreu. De facto, os pavimentos têm sido, ao 
longo das diferentes ocupações, constantemente alterados, devendo-se, em 
parte, ao facto da cobertura ter sido, tal como iremos ver posteriormente, 
o local que causou e apresentou o maior número de problemas e patologias. 
Em entrevista com Aníbal Soares, este assume que a cobertura era “pontual-
mente” visitada pela família, mas que seria, pouco a pouco, destinada a zona 
dos empregados. Da leitura das alterações do Anteprojeto, do projeto e dos 
desenhos de obra entende-se que este foi um espaço com alguma dificul-
dade de compreensão por parte da família, obrigando a constantes acertos 
e causando certas ambiguidades para os arquitetos. 

Ausências: a construção de um jardim e de um galinheiro foram requisi-
tos do próprio cliente porque pretendia comer ovos frescos todos os dias. O 
galinheiro foi desativado em pouco tempo, devido às queixas dos vizinhos 
e clientes do hotel Infante do Sagres, que reclamavam constantemente do 
barulho dos galos. Outra ausência importante é o jardim que se encontrava 
precisamente no encontro das duas direções que estruturam o edifício e que 
formam o triângulo da esquina entre a Rua de Ceuta e a Rua da Picaria.

Permanências: A cobertura plana em tijoleira, ainda nos dias de hoje é 
uma exceção na paisagem das coberturas da Baixa do Porto, é dos poucos 
terraços visitáveis da cidade.

Adições: Foram construídos ao longo do tempo anexos e construções 
colocadas por debaixo da pala da pérgula que confina o Solário. 

O pavimento da cobertura assim como o sistema de recolha de águas 
pluviais tem sido alterado em várias ocasiões.
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O Corredor

A Biblioteca

A Sala
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4.2.2. Marcas 

Ao observar detalhadamente cada uma das superfícies dos espaços selecio-
nados como estruturantes, encontramos um conjunto de marcas que distingui-
mos em dois grandes grupos: um primeiro grupo relativo às marcas que desco-
brem indícios de cor, de patina ou de ausências, e um segundo grupo de marcas 
relacionadas com patologias.

Temos representado, para cada espaço, as superfícies planificadas para 
identificar cada uma das marcas e, em simultâneo, revelar a cor, a textura e 
a patina. Nesta observação descobrem-se diferentes camadas sobrepostas ao 
longo do tempo e das ocupações anteriormente explicadas. 

Aprofundando na leitura da materialidade do construído, estas marcas 
também permitem reconhecer as capacidades de resiliência de cada um dos 
materiais utilizados, quer dos rebocos e das pinturas, quer dos pavimentos em 
madeira ou dos revestimentos em pedra.

Em cada uma das representações destes alçados sintetizamos algumas das 
ausências referidas anteriormente e apontamos a aparição de algumas cores 
originais, que trataremos no ponto seguinte, devido a relevância que têm. 
Também identificamos marcas causadas por patologias que serão diagnostica-
das e descritas, posteriormente e caso a caso. 

Interessa que estes alçados rebatidos representem a imagem completa, não 
fragmentada, das qualidades e comportamento da materialidade do conjunto 
para perceber as camadas do tempo na sua globalidade. Esta abordagem pro-
cura reconhecer uma leitura completa do palimpsesto, que ainda é visível na 
materialidade construída para descodificar os efeitos do tempo nas diversas 
superfícies.

Mais uma vez, recorremos aos mesmos espaços estruturantes, à exceção da 
cobertura/terraço que, pela sua condição de espaço exterior e pelas constantes 
transformações, será devidamente tratado e terá uma abordagem específica no 
seguinte capítulo. 

A Sala
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Levantamento das marcas encontradas na sala – Maio 2016

O lavatório O móvel do 
quarto costura

A estante da 
Biblioteca
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A CorA Cor e a 
pátina

O Estuque
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A

O

Levantamento das marcas encontradas na cozinha – Maio 2016

Os armários da 
cozinha
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A

O

O Estuque

A pátina da 
Pedra
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Levantamento das marcas encontradas nos corredores – Maio 2016

A base dos 
pavimentos de 
madeira



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 393

Os armários 
dos quartos

O Estuque do 
teto

O armário
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Levantamento das marcas encontradas no quarto filhos – Maio 2016
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O estuque e a 
Pátina

O estuque do teto

O aquecedor
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D

Levantamento das marcas encontradas no quarto filhas – Maio 2016

A Cor e a Pátina
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D

A Alcova O Armário
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G
G

Levantamento das marcas encontradas na suíte – Maio 2016

A Pedra e a 
Pátina

A Cama
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G
G

A Parede

O ArmárioA Cor
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4.2.3. A cor 

Existe um mal-entendido obstinado que admite que a arquitetura do 
Movimento Moderno seja conhecida predominantemente como arqui-
tetura de paredes brancas. No entanto, as cores em muitos edifícios são 
parte integrante do desenho e desempenham um papel notável. Tons 
de cor bem estudados e texturas de superfície especialmente escolhidas 
contradizem uma concepção redutora ou muito limitada da arquitetura 
MoMo. Ao restaurar tais edifícios, o aspecto das cores é frequentemente 
muito subestimado. 1

Em todos os espaços estudados temos encontrado alguma marca que 
remete para uma cor que nos parece ser a original. Ao longo das várias ocu-
pações a cor foi desaparecendo, ou melhor, foi introduzido a cor branca ou 
creme, anulando as diferenças de cor entre a sala, os quartos,.... e homoge-
neizando o tratamento das paredes de todo o Apartamento. 

Os únicos indícios que tínhamos encontrado escritos no processo do 
projeto relativos à cor são referidos no Caderno de Encargos onde, após 
explicar de modo muito rigoroso a composição das argamassas de revesti-
mento das paredes e tetos (interiores e exteriores), os arquitetos determi-
nam que a cor será escolhida em obra, indicando só a sua natureza: “tinta de 
óleo e de boa qualidade”.

Existem ainda alguns esboços e desenhos onde se refere a cor i.e. encon-
tramos um conjunto de desenhos pintados a lápis de cor referentes aos 
estudos de decoração dos espaços interiores da sala. Também com a mesma 
técnica existem alguns estudos e ensaios para a composição da fachada sul 
onde se pretende destacar alguns elementos da fachada, nomeadamente as 
varandas do terraço/jardim coberto deste apartamento, com uma cor azul e 
nas restantes varandas com a cor vermelho.

As fotografias originais da época, quer do exterior, quer do interior, 
são todas a preto e branco. Só encontramos testemunho da cor original do 
Edifício Vouga/Soares&Irmãos numa imagem no filme “A cidade e o pintor” 
de Manoel Oliveira de 1956 e num postal colorido da época. 

Aníbal Soares lembra-se também das cores claras (ou pálidas) do apar-
tamento, nomeadamente do mobiliário confrontado com os desenhos ori-
ginais de decoração da sala da autoria de Arménio Losa e Cassiano Barbosa.

Cores amarelas, rosas, verdes pálidos. (01.06’.00”) O bar era perpendi-
cular à Rua de Ceuta e dividia o salão da sala de jantar (...) não era tão 
vermelho mas era por aí (...) não eram cores fortes mas era colorido (...) as 
paredes eram brancas, bege (...) verde muito suave (01.15’.00”)Na entrada 
do elevador do 5ºandar, à esquerda estão os móveis roupeiros grandes (...) 

1 CLAESSENS, Els; Introduction, In Modern Colour Technology. Ideals and Conservation. Docomomo Preservation Techno-
logy Dossier 5, july 2002. p.5

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

Fig. 73 Marcas da cor 
original encontradas. A 
cor original se encontrava 
debaixo de várias 
camadas de tinta ou 
por detrás de alguma 
peça de mobiliário ou 
eletrodoméstico retirada. 
Por vezes as patologias, 
nomeadamente da 
humidade, descamavam 
a tinta plástica mais 
recente aparecendo por 
debaixo outras camadas, 
mostrando-se cada 
parede ou revestimento 
como um palimpsesto.

Fig. 74 Desenhos 
originais com lápis 
de cor da sala e o seu 
mobiliário. 
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vermelho não (...) não me recordo deste amarelo (...) poderia ser um ama-
relo esbatido, agora este vermelhão não me parece. (01.19’.00”) 2

Com estes indícios, e com o testemunho encontrado do mobiliário da 
cozinha (pintado a cor verde) e das portas azuis e vermelhas dos contadores 
da eletricidade e água, achamos que a cor deveria ser um dos temas a tra-
tar no projeto de restauro, procurando descobrir a camada que permitira 
revelar, em primeiro lugar, qual era a cor original dos diferentes espaços do 
Apartamento. Com este objetivo, realizamos um levantamento de cada uma 
das marcas de cor encontradas que nos permitiu construir uma paleta cro-
mática próxima da original. 

(...) o restauro de cores perdidas só pode ser obtido encontrando-se pri-
meiro marcas do original ou das amostras na condição sem variação. 
Somente essas marcas podem provar a autenticidade do material, téc-
nica, superfície e, finalmente, cor. 3

Na investigação no âmbito da cor (ou tinta) arquitectónica, geralmente 
estão envolvidas três operações distintas: pesquisa, documentação e a 
recriação de um esquema (ou mapa) de pintura específico. 4

Desta forma, temos conseguido construir uma hipótese de como deve-
ria ser a relação entre os distintos espaços e as cores de todo o apartamento. 
Apercebemos assim a importância da aplicação da cor para a definição e 
caracterização dos espaços. É importante não esquecer a relação da cor e o 
mobiliário, no entanto, a sua ausência torna muito difícil a reconstrução da 
composição cromática do conjunto. 

As superfícies e as cores são do(s) tempo(s); i.e. cada época possuía a sua 
cultura arquitectónica, a qual correspondia uma específica cultura cromá-
tica e uma capacidade produtiva. 5

2 SOARES, Aníbal; em entrevista realizada em Esposende no dia 12 Abril de 2016. Ver Anexo Entrevistas. 

3 RUKSCHCIO, Burkhardt; Restoring and colouring in the architecture of Loos. In Modern Colour Technology. Ideals and 
Conservation. Docomomo Preservation Technology Dossier 5, 2002. p.19

4 HUBINETTE, Ulrika; Polychrome or monochrome? Ethics of authenticity and reconstruction. In Modern Colour Techno-
logy. Ideals and Conservation. Docomomo Preservation Technology Dossier 5, 2002. p.45

5 AGUIAR, José; Uma arqueologia da cor? Conservação de superfícies e revestimentos no património urbano português. 
In Revista Património Estudos nº9, Lisboa: Ministério da Cultura, IPPAR, 2006. p.60.
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Levantamento das marcas da cor para a construção de uma palete de cor do Apartamento José Soares.
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RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

Levantamento das marcas da cor encontradas na sala – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas na sala zoom – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas na cozinha – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas no quarto filhos – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas no quarto filhas – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas na suíte – Maio 2016
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Levantamento das marcas da cor encontradas na sala – Maio 2016
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A importância da cor no Moderno. Da paleta encontrada, à paleta original. 

Verificamos que a cor era, sobretudo, uma ferramenta do projeto do 
Moderno. As cores utilizadas formam parte de um léxico internacional já 
introduzido por Le Corbusier nos anos 20, manifestando uma vez mais o 
conhecimento do Moderno por parte de Losa e Barbosa mas também, pelas 
diferenças encontradas, procurando a sua própria expressão. As cores são 
aplicadas como revestimentos de paredes e tetos, mas expressam-se sobre-
tudo no mobiliário e em novos materiais como é o linóleo e a fórmica, asso-
ciando a cor à vanguarda.

Da nossa metodologia fizemos um levantamento que nos permitiu 
construir uma paleta cromática de todo o apartamento, sem distinguir se 
eram ou não originais. Constatamos que as ocupações posteriores marca-
ram sobretudo com o recobrir os paramentos e os tetos com cores brancas 
e uniformes. Demostrando uma atitude muito conservadora em relação à 
cor, talvez pela sua função de escritórios. Com a construção da paleta do 
levantamento, com o mapa onde se associam os espaços às cores e contras-
tando com uma paleta de cores de LC e com os desenhos a lápis de cor, ante-
riormente referidos, elaboramos aquilo que achamos poderia ser a paleta 
de cores do projeto original. Para esta paleta usamos também a informa-
ção retirada/encontrada nos outros edifícios estudados no anterior capítulo 
para descodificar o léxico moderno dos arquitetos. 

Para exemplificar como representar uma paleta das cores do Moderno, 
utilizamos o libro editado pela empresa de papel pintado Salubra da auto-
ria de Le Corbusier, conhecido como Polychromie Architecturale: Die 
Farbenklaviaturen 6; que inclui um conjunto de cores, tons e texturas esco-
lhidos pelo próprio arquiteto. A forma de apresentação, em pop-up tem um 
princípio/desenho interativo que facilita a escolha e combinação da paleta 
de cores que pode ser usada para dar cor aos espaços.

6 Da descrição do livro: Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Die Farbenklaviaturen von Le Corbusier. 62 wallpaper 
samples, 12 leaves with stenciled color range scales, two paper templates, based on his principles of “color concepts” 
(complete). Introductory text in 4 languages (all imprinted with Fernand Leger’s motto: “For man, color is as vital as water 
and fire”). Small oblong folio, original patterned blue boards lettered in white, some rubbing to surface; first several 
wallpaper samples torn from gutter. Basel: Salubra, 1931
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Mapa e paleta de cores do Apartamento José Soares – Terraço



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA420 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

Mapa e paleta de cores do Apartamento José Soares – Terraço

Mapa e paleta de cores do Apartamento José Soares – 5º andar



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 421

Mapa e paleta de cores do Apartamento José Soares – Terraço

Mapa e paleta de cores do Apartamento José Soares – 4º andar
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Fig. 75 Catálogo 
“Salubra, claviers 
de couleur.” 
LE CORBUSIER, 
1931. Éditions 
Salubra, Bâle, 
1931.

“Salubra, c’est de la peinture à l’huile vendue en rouleaux.

Au lieu d’étendre la couleur en trois couches, sur les murs et les plafonds, 

dans un chantier plein d’ouvriers, on collera désormais “cette peinture à la 

machine”, en dernière minute. Salubra est exécutée sur un support sain, 

durable, à la fois souple et résistant, avec des couleurs fines, dont la pureté 

a été préalablement éprouvée par des chimistes. Elle est inaltérable et 

lessivable. A l’architecte toujours plus ou moins à la merci d’une malfaçon 

d’ouvrier peintre, Salubra offre une grande tranquillité, assurant avec une 

proportion d’huile et de couleurs toujours justes, une qualité constante 

de ton et de matière. Le choix des tons ne se fera plus dans les aléas et les 

incommodités d’un chantier. Grâce à “la peinture à l’huile en rouleaux” 

il se fait avec sécurité, posément et sûrement, dans un recueil raisonné 

d’échantillons qui sont des morceaux mêmes de l’exécution. Chacun de 

nous, suivant sa psychologie propre, est commandé par une ou plusieurs 

couleurs dominantes. Chacun va vers telle ou telle harmonie dont a 

besoin sa nature profonde. II s’agissait de mettre chacun en état de se 

reconnaître soi-même en reconnaissant ses couleurs. C’est la raison des 

présents CLAVIERS. Ils comportent 43 tons. J’aurais pu en admettre bien 

davantage. Pour établir cette sélection, je suis resté sur le seul terrain de 

l’architecture, après avoir pris soin de contrôler que mon goût personnel 

était conforme aux prédilections constantes de l’homme sain qui, depuis 

l’origine du monde, quelles que soient sa race et sa culture, a fait appel 

à la polychromie pour manifester sa joie de vivre. Les deux lunettes qui 

accompagnent la collection permettent de préciser définitivement le 

choix en isolant soit deux tons, soit trois tons, sur deux valeurs de fond. 

En superposant les deux lunettes, on isole un seul ton sur deux valeurs de 

fond. La collection comporte des nuances éminemment architecturales, 

d’une valeur murale certaine, de qualité spécifique; ce sont les bandes 

horizontales des diverses planches. Cela me paraît si important que j’ai 

baptisé chacune de ces ambiances colorées d’un nom qui détermine la 

qualité de leur signification murale: “espace”, “ciel”, “velours”, “mur”, 

“sable”. Les trois planches supplémentaires dites: “bigarrées” offrent des 

accords plus accidentels. Il n’y faut chercher ni ordre, ni intention; on y 

trouvera simplement des contiguïtés curieuses. Ces Claviers de couleurs 

font appel à l’initiative personnelle, après l’avoir placée sur des bases 

authentiques. Ils me paraissent pouvoir devenir un instrument de travail 

exact et efficace qui permettra d’établir rationnellement, dans la demeure 

moderne, une polychromie strictement architecturale, accordée à la nature 

et aux nécessités profondes de chacun.”

Le Corbusier
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4.2.4. Sistemas construtivos

Cortes de fachada escala 1/20

Do ponto de vista formal e das relações entre os diferentes componentes 
dos sistemas construtivos da fachada – cortes pela sala e suíte – podemos 
concluir que não encontramos grandes alterações da solução original. No 
entanto existem algumas diferenças que não tem grande expressão no dese-
nho mas que são reveladoras do seu mau estado de conservação. 

Da comparação entre os seus elementos estruturantes podemos 
observar:

• cobertura. Como consequência da alteração da solução do sistema de 
recolha de águas pluviais, a cobertura ganhou espessura para resolver 
as novas pendentes necessárias. Das diferenças, destacam-se também 
a supressão dos tubos de queda embutidos no sistema de recolha das 
águas pluviais. 

• parede dupla de alvenaria com caixa de ar. A principal alteração não 
se distingue no desenho porque refere á diferente composição e acaba-
mento dos rebocos exteriores. 

• caixilharia de madeira com elementos de correr para abrir e ban-
deiras de correr para ventilar. As soluções do ponto de vista do dese-
nho, a exceção de algumas ferragens que desapareceram e das per-
sianas metálicas (Kirsch) que foram retiradas, mantem-se iguais às 
originais. No entanto, por causa da falta de manutenção e da inter-
venção irresponsável do ano 2004, as caixilharias encontram-se em 
falência e irrecuperáveis.

• sistema da grelha de ensombramento e quebra sol. Do ponto de 
vista formal é idêntico ao original. Da observação direta, sem expres-
são no desenho, podemos assinalar que existem fissuras na superfície 
cavan e que os sistemas de movimentação e controle dos quebra-luzes 
metálicos não funcionam ou estão danificados.
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Sobreposição do corte fachada sul do projeto original com corte fachada construída.

Fig. 76 Redesenho do 
contorno fachada da Sala 
5º andar.

Fig. 77 Sobreposição dos 
contornos do projeto e do 
construído da fachada da Sala 
do 5º andar. 
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Fig. 78 Sobreposição 
da solução construída 
com o desenho original 
da fachada da sala do 
5º andar.
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Fig. 79 Redesenho do 
contorno fachada da Suíte do 
4º andar.

Fig. 80 Sobreposição dos 
contornos do projeto e do 
construído da fachada da 
Suíte do 4º andar. 
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Fig. 81 Sobreposição 
da solução construída 
com o desenho original 
da fachada da sala do 
5º andar.



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA428 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

Mapa de vãos e caixilharias.

(…) Os vãos e as caixilharias são elementos fundamentais na história da 
arquitetura e da construção, elemento de mediação interior/Exterior e de 
fruição das necessidades elementares do habitar: proteção das agressões 
exteriores e regulação da luz natural, ruído e variações de temperatu-
ra.1 (…) inúmeras questões se colocam (…) ao reabilitar as caixilharias 
de madeira existentes nestes edifícios: Restaurar? Conservar tentando 
melhorar o desempenho? Substituir interpretando o desenho original? 
Selecionar um caixilho classificado do mercado ou desenhado pelo autor 
do projeto? E quais as consequências destas opções ao nível da sua expres-
são (e do desenho da própria fachada)? 2

Apesar do arquiteto Nuno Valentim referir-se às caixilharias em edifí-
cios do s.XIX e início do s.XX; as questões que levanta são pertinentes e 
aplicam-se também em qualquer intervenção em caixilharias de edifícios do 
Moderno e, em particular, no nosso caso de estudo.

Como já foi referido anteriormente, Arménio Losa e Cassiano Barbosa 
preconizam no desenho das caixilharias a conjunção de técnicas tradicio-
nais, realizadas por artesãos, com uma formalização abstrata ou moderna. 
O seu desenho integra materiais e soluções que manifestam esta transição. 
Técnicas artesanais e linguagem moderna. Isto traduz-se em caixilhos em 
madeira e vidraço que passam a ser de bater para a correr. As novas compo-
nentes e ferragens permitem novas aplicações e funcionalidades acrescen-
tando variabilidade e flexibilidade.

Fizemos um levantamento de todos os vãos existentes no apartamento, 
verificando que existe uma solução de correr que é a mais utilizada, à qual 
se acrescentam variações com basculantes e fixas. Estas caixilharias ofere-
cem num mesmo vão diferentes desempenhos e a possibilidade de ventilar 
e de passagem, para além da mediação e proteção entre o exterior e interior. 
Neste levantamento concluímos ainda que os mesmos materiais são utiliza-
dos em todos os caixilhos. A madeira utilizada para as soleiras, aros e caixi-
lhos era de casquinha e pintada com tinta a base de óleo de tons claros. Os 
envidraçados eram de vidraço com uma espessura entre os 4 e 6 mm e eram 
vedados com betume de vidraceiro. No ponto anterior recopilamos a infor-
mação relativa ao Caderno de Encargos.

Perante o mau estado do conjunto das caixilharias e da importância 
do bom desempenho desta componente construtiva, enquanto interface 
entre o exterior e o interior, é necessário intervir, colocando-se de ime-
diato as questões levantadas por Nuno Valentim e a metodologia a seguir 

1 VALENTIM, Nuno; Reabilitação de Caixilharias de Madeira em Edifícios de Século XIX e Início do Século XX. Do Restauro 
à Selecção Exigêncial de uma Nova Caixilharia: o Estudo do Caso da Habitação Corrente Portuense, Tese de Mestrado. 
Porto: FEUP, 2006. p.1

2 ibid. p. I
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consequentemente; “quando se analisam as estratégias preconizadas, inva-
riavelmente encontramos soluções extremadas: ora não admitindo outra 
solução que a conservação do caixilho, ora propondo a substituição sem 
qualquer reflexão e conhecimento das caixilharias originais”.3 Entre estas 
duas estratégias, Nuno Valentim aponta um leque de possibilidades que 
obrigam a metodologias e premissas de intervenção distinta: Restaurar a 
caixilharia existente utilizando técnicas e materiais tradicionais; Conservar 
a caixilharia existente através de técnicas e materiais contemporâneos; 
Conservar a caixilharia existente e introduzir uma segunda caixilharia infe-
rior; Substituir a caixilharia existente por uma nova caixilharia reprodu-
zindo ou (re)interpretando o desenho original; Substituir a caixilharia exis-
tente por uma nova caixilharia com desenho de autor; caixilharia existente 
através da seleção exigencial de um sistema de mercado

Após o diagnóstico realizado às caixilharias constatou-se que os danos e 
as patologias são tão graves que a única alternativa seria construir de novo. 
Este mau estado, de modo geral, deve-se principalmente à falta de manuten-
ção e consequências derivadas de intervenções pouco cuidadosas incapazes 
de entender as especificidades e particularidades desta obra. Perante esta 
situação, optamos por substituir a caixilharia existente por uma nova caixi-
lharia (re)interpretando o desenho original. Esta reinterpretação parte de:

• uma avaliação do desenho original e a solução existente ou construída.
• uma avaliação do desenho original e de compreender se o mau estado 

resulta do desenho ou do contexto/situações externas. 
• uma avaliação do desempenho confrontado com as necessidades/

exigências atuais perante o conforto, entre os que se salientam: 
Permeabilidade ao Ar, Estanquidade à Água, Resistência e Deformação 
ao Vento, Transmissão Térmica, Transmissão Luminosa, Fator Solar e 
Redução Sonora.

• uma avaliação das consequências destas melhorias no novo desenho, 
nomeadamente na expressão e espessura resultante.

(…) o Estudo Diagnóstico assume particular importância na definição da 
estratégia de reabilitação a adotar – muitas questões ou indefinições de 
projeto poderão ficar imediatamente resolvidas nesta fase se a análise da 
situação existente for tão abrangente quanto possível nos diversos levan-
tamentos (arquivístico, geométrico, fotográfico), sondagens, análise das 
anomalias/degradações e correspondente interpretação das causas; (…) 
caberá ao projetista a responsabilidade de, pesando exigências de desem-
penho e condicionantes culturais, definir o caminho adequado à proposta 
de reabilitação para o próprio edifício – reforçando a ideia de especificidade 
de cada caso.4

3 ibid, p.35

4 ibid. p. 100-101
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Mapa de vãos. 
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Levantamento do vão VE 11
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• 3 Folhas e 3 bandeiras superiores
• 2 Folhas fixas e 1 de correr
• 2 Bandeiras superiores fixas e 1 de correr
• Sala e quartos
• Caixilho conforme projeto original com alterações a nível 

pintura e acabamentos.
• Caixilharia apresenta deformação de perfis que indicam 

sinais de colapso estrutural. Perfis partidos ou inexistente. 
Envidraçados sem vedantes. Não permite nem a boa vedação 
nem estanqueidade do conjunto. Apresenta infiltrações de 
água de um modo generalizado. Peitoril de madeira, apresenta 
falhas e zonas apodrecidas e partidas

• Falta de manutenção e vandalismo
• Madeira de casquinha
• Pintado
• Parapeito em madeira de casquinha, pintada. Soleira em 

Marmorite
• Vidraço de 4mm
• Mastiqu e massa de vidraceiro
• Calha e pingadeiras em latão. 
• Trinco original AL\CB em aço inox

VE 11

Tipo de vão:

Localização:
Alterações:

Estado de conservação:

Causas das anomalias:
Material da caixilharia:
Acabamento:
Soleiras ou parapeito:

Envidraçado:
Vedantes:
Ferragens:
Fechos:
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Levantamento do vão VE 11
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Levantamento do vão VE 02
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• 3 Folhas e 3 bandeiras superiores
• 2 Folhas fixas e 1 de correr
• 2 Bandeiras superiores fixas e 1 de correr
• Sala
• Caixilho conforme projeto original com alterações a nivel pintura e 

acabamentos.
• Caixilharia apresenta deformação de perfis que indicam sinais 

de colapso estrutural. Envidraçados sem vedantes. Não permite 
nem a boa vedação nem estanqueidade do conjunto. Apresenta 
infiltrações de água de um modo generalizado. Peitoril de madeira, 
apresenta falhas e zonas apodrecidas e partidas.

• Falta de manutenção e vandalismo
• Madeira de casquinha
• Pintado
• Parapeito em madeira de casquinha, pintada. Soleira em marmorite cavan
• Vidraço de 4mm
• Mastique e massa de vidraceiro
• Calha e pingadeiras em latão. 
• Trinco original AL/CB em aço inox

VE 02

Tipo de vão:

Localização:
Alterações:

Estado de conservação:

Causas das anomalias:
Material da caixilharia:
Acabamento:
Soleiras ou parapeito:
Envidraçado:
Vedantes:
Ferragens:
Fechos:
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Levantamento do vão VE 02
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Levantamento do vão VE 03
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• 3 Folhas e 6 bandeiras superiores.
• 1 Folha fixa e 2 de correr.
• 4 Bandeiras superiores fixas e 2 de correr.
• Suíte.
• Caixilho conforme projeto original com alterações a nível 

pintura e acabamentos.
• Caixilharia apresenta deformação de perfis que indicam sinais de 

colapso estrutural. Perfis partidos ou inexistente. Envidraçados sem 
vedantes. Não permite nem a boa vedação nem estanqueidade do 
conjunto. Apresenta infiltrações de água de um modo generalizado. 
Peitoril de madeira com zonas apodrecidas e partidas. 

• Falta de manutenção, esteve em contato direto com quantidade 
excessiva de água, vinda da fachada, por um tempo muito 
prolongado.

• Madeira de casquinha.
• Pintado.
• Parapeito em madeira de casquinha, pintada. 
• Vidraço de 4 mm.
• Mastique e massa de vidraceiro.
• Calha e pingadeiras em latão
• Ausentes.

VE 03

Tipo de vão:

Localização:
Alterações:

Estado de conservação:

Causas das anomalias:

Material da caixilharia:
Acabamento:
Soleiras ou parapeito:
Envidraçado:
Vedantes:
Ferragens:
Fechos:
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Levantamento do vão VE 03
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AS CAIXILHARIAS – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Breve descrição das anomalias
• Os caixilhos não garantem o bom desempenho nem o nível mínimo 

exigido de estanqueidade à água, resistência à ação do vento e à inso-
norização. Tanto os perfis da caixilharia como os elementos em con-
tato com as paredes das fachadas (aros, peitoris, soleiras e parapeitos) 
perderam a capacidade de vedação.

• Escorrência ou gotejamento águas para o interior do apartamento em 
dias de chuva e vento – Sala, Suíte, Biblioteca e Sala da Costura.

• Alguns caixilhos apresentam sinais de deformação estrutural dos seus 
elementos constituinte (perfis e aros). Os elementos em madeira das 
caixilharias apresentam sinais de empolamento, apodrecimento, fibras 
desagregadas ou com pedaços destacados.

• Juntas e quebras entre elementos, ou dos envidraçados que consti-
tuem a caixilharia permitindo a passagem de ar e transmissão direta 
de ruído desde exterior –todas as caixilharias em madeira.

• Envidraçados com tramos partidos, lascados e fissurados. As ferra-
gens e guias em muito mau estado não permitem a abertura dos vãos.

Causas, diagnóstico:
A ação da água e do vento, assim como a falta de limpeza e de manu-

tenção, teve como consequência a deterioração progressiva de todos os ele-
mentos estruturantes das caixilharias em madeira que apresentam empe-
nos relevantes criando aberturas e frinchas por onde passa ar, água e ruído. 

Alterações ao acabamento das caixilharias – cobriram a tinta a óleo por 
uma tinta acrílica –, falta de manutenção, reparação de vedantes, ou des-
gaste e desaparecimento de mastiques ou de massas de vidraceiros limita-
ram a capacidade de estanqueidade do vão e potenciaram o desgaste e apo-
drecimento dos perfis em madeira.

Os elementos de suporte e de articulação do caixilho aos paramentos da 
fachada –aros, ombreiras, soleiras e padieiras–apresentam sinais de degrada-
ção e de apodrecimento dos seus elementos comprometendo a estabilidade 
mecânica e estrutural dos caixilhos e permitindo infiltrações e escorrimentos 
de águas entre as juntas. Erros do projeto de reparação da cobertura – 2015 
ou das obras da cobertura em 2005 tiveram como consequência que as águas 
pluviais da cobertura escorressem diretamente pela fachada e caixilharias.

Acessórios, ferragens, guias e trincos oxidados ou em mal estado de con-
servação e com sinais de corrosão dos elementos metálicos impedindo o 
bom funcionamento e movimento das caixilharias de correr.

Possíveis estratégias de reabilitação:
As caixilharias e/ou os seus componentes apresentam anomalias que 

comprometem qualquer intervenção de restauro ou de reparação. 
Todos os componentes e elementos das caixilharias em madeira perde-

ram a sua elasticidade mecânica e rigidez, apresentando sinais de podridão 
justificando deste modo a substituição integral dos caixilhos.

Fig. 82 Levantamento 
das caixilharias existentes.
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4.2.5. Materiais

Os materiais de revestimento, quer das paredes, quer dos pavimentos, 
continuam a ser, na maioria dos espaços, os originais exceto nas coberturas 
e terraços, onde sofreram grandes alterações. Foi feito um levantamento 
nas distintas plantas e cortes para representar o conjunto das superfícies 
e comprovar globalmente a sua posição e estado atual. Desta forma conse-
guimos entender a materialidade do conjunto construído e de cada uma dos 
espaços.

Apesar das diferentes ocupações e usos que o apartamento teve ao longo 
do tempo, é extraordinário como ainda se consegue ler, designadamente 
nos seus pavimentos, a relação entre os materiais aplicados – ainda os origi-
nais – e as diferentes funções de cada espaço atribuídas no projeto original.

Este trabalho anda, basicamente, à procura dos materiais e superfí-
cies originais, distinguindo as alterações, patinas e patologias e marcas; de 
modo a que a nova intervenção seja capaz de introduzir e reproduzir parte 
desta materialidade no léxico da intervenção.

De uma forma global, é de salientar a excelente qualidade dos materiais 
assim como da sua execução. 

Relativamente às paredes, alguns gessos e rebocos, apesar da ausência 
de manutenção e da agressividade de algumas situações como por exemplo 
as inundações entre 2004 e 2015, ainda mantem a sua integridade e apa-
rência. Em relação aos pavimentos, destaca-se o bom estado de conservação 
dos marmorites que, apesar do tempo, apresentam uma fissuração muito 
residual e mantêm o seu aspeto original. Em contraste, o pavimento em 
parquet, com tacos de pinho, aparece com bastantes falhas, com zonas que 
destacaram e outras que foram retiradas, apresentando-se em geral em mau 
estado.
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Mapa de acabamentos – pavimentos estado atual
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Terraço coberto
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Mapa de acabamentos – paredes estado atual
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Mapa de acabamentos – paredes estado atual
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Mapa de acabamentos – paredes estado atual
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Mapa de acabamentos – paredes estado atual
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4.2.6. Mobiliário

A ausência do mobiliário faz com que a leitura dos espaços seja bastante 
diferente à original e em alguns espaços, pode até confundir. Este é caso da 
grande sala do 5º andar que, pela ausência do armário contínuo ao longo do 
seu comprimento, o espaço destinado ao corredor desapareceu e ficou auto-
maticamente anexado à sala, parecendo esta muito maior. 

Para além desta questão relativa à importância do mobiliário na compo-
sição e determinação dos espaço, levanta-se outra questão perante a consi-
deração do papel do mobiliário nos projetos de restauro, nomeadamente na 
arquitetura moderna.

Em algumas obras tal pode não ser pertinente contudo neste aparta-
mento em particular o projeto de decoração (que incluía o desenho de todo 
o mobiliário) fazia parte da própria encomenda e foi realizado pelos mes-
mos arquitetos em simultâneo, integrando e articulando muitos princí-
pios comuns e outros em complementariedade. Torna-se difícil imaginar o 
impacto que teriam todas as cores do mobiliário, os tons da madeira, etc na 
caraterização dos espaços, mas foram pensados em conjunto pelos arquite-
tos, sendo prova disso os seus esquiços.

Existem ainda algumas marcas desses elementos, e cabe à intervenção 
questionar se é pertinente ou não voltar a colocar estes elementos e/ou con-
siderar se o novo mobiliário forma parte deste projeto integral. 520

Quarto do Casal José Soares e Quarto de Maria Vitória 
Soares

Comparação entre o estado actual e a configuração 
espacial à data da Execução

Fig. 83 Simulação da 
sala e corredor com 
mobiliário original.

Fig. 84 Plantas da 
suíte com mobiliário 
original e estado atual.
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520

Sala de Estar, Átrio de Entrada e Corredor de
Distribuição
Comparação entre o estado actual e a configuração 
espacial à data da Execução

Fig. 85 Simulação da 
sala e corredor com o 
mobiliário original.

Fig. 86 Plantas da 
sala com mobiliário 
original e estado atual.
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4.3. PATOLOGIAS

(…) Um edifício, tal como um corpo humano, integra um sem número 
de sistemas, que se relacionam e se invadem. Apenas um olhar clínico e 
profundamente conhecedor da Construção como um todo é capaz de iden-
tificar, no Corpo principal que é o edifício, a anomalia que está a interferir 
no funcionamento do conjunto1.

Uma das premissas da ideia construtiva é apresentar uma metodologia 
de intervenção que possa ser replicada sem recorrer a grandes recursos téc-
nicos nem a tecnologias sofisticadas de apoio ao levantamento. A metodo-
logia aplicada baseia-se num levantamento realizado in situ que parte da 
observação direta, do registo gráfico ou fotográfico, da comparação e repre-
sentação de esquemas recorrendo a instrumentos básicos (câmara fotográ-
fica, esquadro, fita métrica, desenhos, ou nível).

Numa primeira abordagem se colocou a hipótese de utilizar instrumen-
tos mais sofisticados para leituras de patologias ou anomalias do edificado 
tais como câmaras de infravermelhos, fotogrametria, barrimentos laser, ou 
ensaios laboratoriais. Dado o mau estado de conservação do apartamento 
(não tem condições habitabilidade desde 2012) qualquer leitura, que á par-
tida seria sempre negativa. Esta leitura “quantificável”, deturparia o obje-
tivo do exercício o aprender a ver, a analisar e registar as anomalias, estado, 
e funcionamento dos elementos e componentes construtivos.

Para o registo e organização do levantamento das patologias utilizamos 
o modelo matricial descrito no manual Método simplificado de diagnós-
tico de anomalias em edifícios2 dos Engenheiros Victor Abrantes e José 
Raimundo Mendes da Silva que “divide o edifício em zonas, elementos e 
componentes da construção e as anomalias em grupos apresentando para 
cada um deles, diversas causas e sendo também possível considerar dife-
rentes tipos de risco ou gravidade em cada caso”3. Adaptou-se esta matriz à 
nossa estrutura espacial, dividida em seis espaços: A sala, a Sala de Costura4, 
a Cozinha, os Corredores e escada, a Suíte e os Quartos. 

Esta metodologia de diagnóstico e de caraterização de patologias assenta 
numa estrutura clara que requer poucos recursos tecnológicos e económi-
cos, é facilmente replicável e se enquadra nas premissas da nossa metodo-
logia – a ideia construtiva. Como referem os autores, “esta visão holística 
do edifício como um conjunto complexo de sistemas teve como resultado, o 
desenvolvimento de uma metodologia de diagnóstico que procura “ensinar” 

1 ABRANTES, Victor; MENDES DA SILVA, José; Método Simplificado de Diagnóstico de Anomalias em edifícios In Livros 
d’obra, 1 Porto: Gequaltec/Cadernos d’Obra, 2012. pp. 7-8

2 ABRANTES, Victor; MENDES DA SILVA, José; op.cit. 2012.

3 Ibid. p. 9

4 A Sala de Costura devido á especificidade das suas anomalias optou-se por ser apresentado como espaço autónomo 
e aparte da Sala
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a observar e analisar os sinais de anomalia, procurando assim sistematizar 
as propostas futuras de reabilitação”5.

As anomalias da cobertura, pela sua relevância no conjunto e pela espe-
cificidade associada a um processo cronológico que deve ser enquadrado 
com outros contornos, será tratada no Capitulo V. 

A fachada não será abordada de forma autónoma, como deveria ser 
em qualquer intervenção de restauro ou conservação, pela condicionante 
imposta de limitar a intervenção na fração do apartamento e não nos espa-
ços comuns no condomínio. Contudo, a fachada aparece de forma indireta e 
transversal na maior parte da patologias encontradas.

Por outro lado, sendo as caixilharias um elemento essencial no trabalho 
de restauro por ser o elemento de charneira entre o espaço interior e o exte-
rior, é realizado um levantamento rigoroso e exaustivo do estado de conser-
vação das caixilharias.

5 Ibid. p. 8
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Descrição dos componentes e seus acabamentos:

Pavimentos: 

Pav#01 Pavimento de Parquet, em tacos de madeira de pinho 
(140x70x18mm) encerados, assentes a argamassa de fixação asfáltica 
Ralfix6 sobre betonilha de regularização.

Pav#02 Pavimento em tijoleira (110x230x40mm) da antiga Fábrica de 
Cerâmica da Pampilhosa, Mourão Teixeira Lopes & Companhia).

Pav#03 – Pavimento revestido com placas, em pedra de mármore de 
Estremoz (de 20mm de espessura), a junta seca, sobre ceresite, reboco e 
argamassa de fixação.

Pav#04 – Pavimento de marmorite, constituída por agregados miú-
dos de basalto e cimento de 10mm de espessura assente sobre betonilha – 
degraus e patamar do 6º piso da escada e acesso ao terraço superior.

Paredes:

P#01 As paredes interiores em alvenaria de tijolo vazado de 80mm são 
emboçadas, rebocadas, estucadas e pintadas. 

P#02 – Parede de tijolo vazado de 80mm, revestida com placas em pedra 
de calcário de Lioz (de 20mm de espessura), a junta seca, sobre ceresite, 
reboco e argamassa de fixação.

P#03 – Parede exterior a azulejo (150x150mm) com junta seca horizon-
tal e junta vertical de 10mm de largura e de espessura, sobre argamassa de 
fixação assente sobre camada de saibro e ceresite. 

P#04 – Parede de tijolo vazado de 80mm, revestida com apainelados 
folheados a madeira de carvalho de 15mm de espessura, colados sobre 
camada de reboco.

Tetos:

T#01 - teto falso composto por uma “placa simples de betão com 30mm 
de espessura, estendida sobre uma rede de aço. Conforme o Caderno de 
Encargos, os tetos falsos “serão fortemente fixados às vigas e às suspensões 
de ferro colocadas na laje.(...) O acabamento é constituído por uma camada 
de 5mm de estuque, assente sobre emboço aplicado sobre o teto falso em 
betão.”

T#02  – tetos emboçados, rebocados e estucados em contacto direto com 
a laje. 

T#03  – Teto emboçado, rebocado e estucado sobre placa de isolamento 
térmico de aglomerado de cortiça de 30mm de espessura colado a laje de 
teto – em todos os tetos por debaixo de terraços ou varandas. 

6  Ralfix é uma marca, de um produto asfáltico, utilizado para a colagem de pavimentos em tacos de madeira
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração

SALA – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA464 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO

SALA – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 

Breve descrição das anomalias:
• Destacamento generalizado e empolamento pontual do pavimento 

em taco de madeira.
• Aspecto e textura das superfícies dos pavimentos em madeira hetero-

géneo e pouco regular.
• O pavimento em tacos de madeira foi removido pontualmente em 

extensas zonas.
• Perda da camada superficial protetora/decorativa de cera nos pavi-

mentos de madeira.
• Perda da capacidade de impermeabilização do pavimento em tijoleira.
Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície de acabamento dos diferentes materiais de 

pavimento, devido ao uso intenso e prolongado, falta de limpeza e de manu-
tenção assim como a acumulação de sujidade particularmente nas juntas 
dos pavimentos.

Pav#01 Descolamento e empolamento de revestimentos dos pavimen-
tos em madeira devido a:

• a exposição direta á ação solar e o alto teor de humidade (devido ás 
inundações esporádicas) provocaram elevados movimentos em todos 
os tacos de madeira.

• a exposição direta à água e ao sol provocaram também um desgaste 
acentuado da elasticidade do material, levando ao seu apodrecimento 
e à alteração do seu aspecto

• o sistema de barramento asfáltico Ralfix utilizado para a colagem do 
pavimento perdeu elasticidade, tornando-se mais rígido e perdendo 
capacidades de aderência, sobretudo devido às grandes variações tér-
micas expostas ao longo do tempo e em particular nas zonas que esti-
veram em contato direto com água. 

Pav#02 O pavimento em tijoleira, apresenta o desgaste natural e dete-
rioração por falta de limpeza e manutenção. Ao longo do tempo a argamassa 
de fixação foi perdendo flexibilidade e capacidade de aderência, como con-
sequência alguns elementos se destacaram e soltaram do pavimento. O sis-
tema de impermeabilização original de barramento asfáltico perdeu a sua 
capacidade de estanquidade da água.

Possíveis estratégias de reabilitação:
Pav#01 O pavimento deverá ser removido e substituído na sua totalidade 

por novo pavimento de Parquet, em tacos madeira de pinho (140x70x18mm) 
devido. O novo pavimento em taco de madeira de pinho deverá respeitar as 
dimensões, espessuras e estereotomia do projeto original, com aplicação de 
camada superficial de cera como acabamento.
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Pav#02 Colocação de novo pavimento em tijoleira, com a mesma dimen-
são, estereotomia e acabado que o pavimento original. Avaliação de coloca-
ção de novo sistema de impermeabilização, de preferência que incorpore ao 
pavimento melhor desempenho térmico, sem alterar as cotas originais do 
projeto De preferência o novo pavimento deveria proceder da mesma área 
geográfica de fabricação que o pavimento original. Procurando assim encon-
trar caraterísticas semelhantes, entre o novo pavimento e o original, tais 
como composição, aspeto e envelhecimento do material.

Paredes
Breve descrição das anomalias:

P#01 Empolamento, destacamento e fissuração de rebocos nas zonas 
próximas dos peitoris das caixilharias e em pontos de encontro com ele-
mentos estruturais/vigas.

Escorrência de águas com apodrecimento dos rebocos e destacamento 
da pintura. 

Superfícies com bolor, fungos e afloramento de sais minerais; com man-
chas de cor mais escura nas proximidades de vãos, esquinas ou coretes.
Causas, diagnóstico:

Degradação da superfície dos diferentes materiais de revestimento, 
devido à falta de limpeza e manutenção.

P#01 O empolamento, destacamento e fissuração das paredes exteriores 
deve-se a: 

• escorrências de águas por infiltrações fortuitas exteriores/interiores, 
devido ao deficiente sistema drenagem e impermeabilização da cober-
tura e a falta de manutenção das caixilharias (falta de estanquidade 
dos elementos);

• infiltrações das águas da chuva, associadas à incapacidade ou deficiên-
cia do sistema de impermeabilização das paredes da fachada. Fissuras 
e em algumas zonas fendilhação dos rebocos em microargamassas 
cimenticía e da camada de ceresite exteriores das paredes de fachada;

• degradação dos revestimentos por falta de separação/proteção tér-
mica das paredes exteriores.

• As principais causas de deterioração, fissuração e de sinais de humi-
dade das paredes interiores devem-se a:

• exposição direta à água, ao sol e condensações internas por tempo 
prolongado (sem ventilação);

• os estuques apresentam (em zonas localizadas) sinais de eflorescências, 
escorrências, manchas escuras e com bolor nas paredes das coretes ver-
ticais. Paredes em contato por um tempo muito prolongado com águas 
devido falência ou ruptura de tubagens das instalações sanitárias.
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Estratégia de reabilitação:
Ponderar a substituição e execução de novo sistema de impermeabiliza-

ção da cobertura/terraço superior assim como o reforço da resistência tér-
mica das fachadas e coberturas, com a aplicação de sistema de isolamento 
térmico pelo interior.

Tratamento e eliminação das zonas de fissuração e reparação geral dos 
revestimentos, garantindo a estanquidade das paredes e vãos, controlar as 
variações bruscas de temperatura com reparação dos mecanismos de som-
breamento e substituição das caixilharias.

Picagem, remoção de argamassas podres de revestimento de pare-
des interiores. Colocação de novas superfícies de revestimento, emboço, 
reboco e estuque conforme indicações e quantidades estipuladas no projeto 
original.

Tetos
Breve descrição de patologias:
T#01 Destacamento,empolamento e fissuração de gessos e estuques.
Fissuração pontual de rebocos em pontos de encontro com elementos 

estruturais/vigas e vãos.
Superfícies com fungos e afloramento de sais minerais á superfície. 

Manchas de cor mais escura e pretas nas proximidades de vãos, esquinas e 
sob elementos estruturais.

Infiltrações com escorrências e gotejamentos de água.
Ausência de material de acabamento dos tetos por destacamento de 

estuques ou de rebocos.
Causas, diagnóstico:
T#01 – Destacamento, empolamento, queda e fissuração de rebocos, 

gessos e estuques deve-se a: 
• Entrada de grandes quantidades de águas pluviais que se acumularam, 

espalharam e permaneceram sem secar, no teto falso de betão devido 
a erros causados pelas obras de “reparação” da cobertura do edifício;1

• alto teor de condensações e de humidade do ar por um tempo 
prolongado;

• exposição direta à água através das infiltrações com escorrências e 
gotejamentos, provocaram o desgaste e fadiga dos revestimentos, cul-
minando na fissuração e podrecimento de gessos e estuques com des-
taque e escamação da pintura;

1 Durante a execução dos trabalhos preparatórios para a reparação da cobertura do terraço levantou-se o piso e as 
manta geotêxtil preexistente. Como não tinha havido a devida preparação de obra, nem sondagens, constatou-se que 
esta manta (colmatada com sujidade) funcionaria como o principal elemento de impermeabilização da cobertura. Após 
uma semana de fortes chuvadas de verão, a água começou a armazenar-se entre a laje e o tecto e posteriormente caindo 
copiosamente pela laje e paredes. A inexperiência e falta de preparação de obra da equipa técnica responsável pelas 
obras de reparação da cobertura, associada á incompetência do empreiteiro tiveram como resultado fortes inundações 
do apartamento. 
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• a instalação do novo sistema de recolha de águas pluviais do terraço 
da cobertura obrigou a que se abrisse roços e pontos de acesso no teto 
falso de betão da sala;

• falta de manutenção e exposição a alto teor de humidade
Consequências:
O desaparecimento da “grande caixa de ar da cobertura” formada entre 

a lage e o tecto em betão, teve como consequência um aumento da humi-
dade e das condensações no interior da sala tal deve-se á reduzida resistên-
cia térmica da laje de cobertura, sem isolamento térmico, e as infiltrações 
conduziram ao humedecimento do ar dos tetos e paredes diminuindo a sua 
temperatura superficial no Inverno, aumentando o aparecimento de con-
densação superficiais

Estratégia de reabilitação:
Substituição ou reparação de caixilharias, em particular tentar vedar a 

entrada de água nos pontos de contato com a fachada e tetos. Aumentar o 
nível de estanqueidade das caixilharias e ponderar utilização de caixilharias 
com soluções que mitiguem as condensações superficiais dos seus envidra-
çados (Vidro duplo com caixa de ar).

Substituição e execução de novo sistema de impermeabilização, de veda-
ção da cobertura/terraço superior e das paredes de fachada. Assim como 
ponderar o reforço da resistência térmica das fachadas e a aplicação de sis-
tema de isolamento térmico pelo interior.

Correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Picagem de 
rebocos e uso de elementos de fixação ou redes de remate na continuidade 
a elementos construtivos com movimentos e inércia distintos (alvenaria de 
tijolo e betão)

Aproveitar a remoção do teto falso existente para otimizar um sistema de 
isolamento térmico e acústico á laje de cobertura de preferência utilizando 
materiais que aplicados em obra – Cortiça2. Aproveitamento do espaço em 
teto falso para passagem de novas instalações e sistemas de ventilação, de 
renovação do ar e de controle da temperatura e conforto passivos.

2 Como vimos no capítulo anterior no Caderno de encargos estava estipulado que se deveria utilizar cortiça nos tetos de 
lajes de terraços ou de cobertura, para evitar as condensações.
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SALA DE COSTURA – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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QUARTO DA COSTURA – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 
Breve descrição das anomalias:
• Destacamento generalizado e empolamento pontual do pavimento 

em taco de madeira.
• Aspecto e textura das superfícies dos pavimentos em madeira hetero-

géneo e pouco regular.
• O pavimento em tacos de madeira foi removido pontualmente em 

extensas zonas.
• Perda da camada superficial protetora/decorativa de cera nos pavi-

mentos de madeira.
• Perda da capacidade de impermeabilização do pavimento em tijoleira.

Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície de acabamento dos materiais de pavimento, 

devido ao uso intenso e prolongado, falta de limpeza e de manutenção assim 
como a acumulação de sujidade particularmente nas juntas dos pavimentos.

Pav#01 Descolamento e empolamento de revestimentos dos pavimen-
tos em madeira devido a:

• alto teor de humidade, exposição direta á ação solar e á água (devido 
ás inundações esporádicas) provocaram elevados movimentos em 
todos os tacos de madeira.

• a exposição direta à água e ao sol provocaram também um desgaste 
acentuado da elasticidade do material, levando ao seu apodrecimento 
e à alteração do seu aspecto

• o sistema de barramento asfáltico Ralfix utilizado para a colagem do 
pavimento perdeu elasticidade, tornando-se mais rígido e perdendo 
capacidades de aderência, sobretudo devido às grandes variações tér-
micas expostas ao longo do tempo e em particular nas zonas que esti-
veram em contato direto com água. 

Pav#02 O pavimento em tijoleira, apresenta o desgaste natural e dete-
rioração por falta de limpeza e manutenção. Ao longo do tempo a argamassa 
de fixação foi perdendo flexibilidade e capacidade de aderência, como con-
sequência alguns elementos se destacaram e soltaram do pavimento. O sis-
tema de impermeabilização original de barramento asfáltico perdeu a sua 
capacidade de estanquidade da água.

Possíveis estratégias de reabilitação:
Pav#01 O pavimento deverá ser removido e substituído na sua totalidade 

por novo pavimento de Parquet, em tacos madeira de pinho (140x70x18mm) 
devido. O novo pavimento em taco de madeira de pinho deverá respeitar as 
dimensões, espessuras e estereotomia do projeto original, com aplicação de 
camada superficial de cera como acabamento.

Pav#02 Colocação de novo pavimento em tijoleira, com a mesma dimen-
são, estereotomia e acabado que o pavimento original. Avaliação de coloca-
ção de novo sistema de impermeabilização, de preferência que incorpore ao 
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pavimento melhor desempenho térmico, sem alterar as cotas originais do 
projeto De preferência o novo pavimento deveria proceder da mesma área 
geográfica de fabricação que o pavimento original. Procurando assim encon-
trar caraterísticas semelhantes, entre o novo pavimento e o original, tais 
como composição, aspeto e envelhecimento do material.

Paredes
Breve descrição das anomalias:
P#01 - Empolamento, destacamento e fissuração de rebocos nas zonas 

próximas dos peitoris das caixilharias e em pontos de encontro com ele-
mentos estruturais/vigas.

Escorrência de águas com apodrecimento dos rebocos e destacamento 
da pintura. 

Superfícies com bolor, fungos e afloramento de sais minerais; com man-
chas de cor mais escura nas proximidades de vãos, esquinas ou coretes.

P #03 - Destacamento, descolamento e quebra de azulejos
Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície dos diferentes materiais de revestimento, 

devido à falta de limpeza e manutenção.
P#01 - O empolamento, destacamento e fissuração das paredes exterio-

res deve-se a: 
• escorrências de águas por infiltrações fortuitas exteriores/interiores, 

devido ao deficiente sistema drenagem e impermeabilização da cober-
tura e a falta de manutenção das caixilharias (falta de estanquidade 
dos elementos);

• infiltrações das águas da chuva, associadas à incapacidade ou deficiên-
cia do sistema de impermeabilização das paredes da fachada. Fissuras 
e em algumas zonas fendilhação dos rebocos em microargamassas 
cimenticía e da camada de ceresite exteriores das paredes de fachada;

• sinais de eflorescências, escorrências, manchas escuras e com bolor na 
superfícies interiores das paredes em contato com a floreira exterior, 
marcadamente visíveis nas zonas em contacto com o pavimento;

• degradação dos revestimentos por falta de separação/proteção tér-
mica das paredes exteriores.

As principais causas de deterioração, fissuração e de sinais de humidade 
das paredes interiores devem-se a:

• exposição direta à água, ao sol e condensações internas por tempo 
prolongado (sem ventilação);

• os estuques apresentam (em zonas localizadas) sinais de eflorescên-
cias, escorrências, manchas escuras e com bolor nas paredes das core-
tes verticais. Paredes em contato por um tempo muito prolongado 
com águas devido falência ou ruptura de tubagens das instalações 
sanitárias.
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P #03 - devido ao contacto direto e prolongado com a água da chuva e 
exposição ao sol, a argamassa de fixação do azulejo perdeu elasticidade e 
capacidade de aderência.

Estratégia de reabilitação:
Ponderar a substituição e execução de novo sistema de impermeabiliza-

ção da cobertura/terraço superior assim como o reforço da resistência tér-
mica das fachadas e coberturas, com a aplicação de sistema de isolamento 
térmico pelo interior.

Tratamento e eliminação das zonas de fissuração e reparação geral dos 
revestimentos, garantindo a estanquidade das paredes e vãos, controlar as 
variações bruscas de temperatura com reparação dos mecanismos de som-
breamento e substituição das caixilharias.

Picagem, remoção de argamassas podres de revestimento de pare-
des interiores. Colocação de novas superfícies de revestimento, emboço, 
reboco e estuque conforme indicações e quantidades estipuladas no projeto 
original.

Picagem e substituição de rebocos, uso de elementos e argamassa de 
fixação ou redes de remate na continuidade a elementos construtivos com 
movimentos e inércia distintos (alvenaria de tijolo e betão).

Remoção dos azulejos para posterior recolocação mantendo as dimen-
sões e tipo de juntas, conforme projeto original.

Tetos
Breve descrição de patologias:
T#01 Destacamento,empolamento e fissuração de gessos e estuques.
Fissuração pontual de rebocos em pontos de encontro com elementos 

estruturais/vigas e vãos.
Superfícies com fungos e afloramento de sais minerais á superfície. 

Manchas de cor mais escura e pretas nas proximidades de vãos, esquinas e 
sob elementos estruturais.

Infiltrações com escorrências e gotejamentos de água.
Ausência de material de acabamento dos tetos por destacamento de 

estuques ou de rebocos.
Causas, diagnóstico:
T#01 
Destacamento, empolamento, queda e fissuração de rebocos, gessos e 

estuques deve-se a: 
• Entrada de grandes quantidades de águas pluviais que se acumularam, 

espalharam e permaneceram sem secar, no teto falso de betão devido 
a erros causados pelas obras de “reparação” da cobertura do edifício;1

1 Durante a execução dos trabalhos preparatórios para a reparação da cobertura do terraço levantou-se o piso e as 
manta geotêxtil preexistente. Como não tinha havido a devida preparação de obra, nem sondagens, constatou-se que 
esta manta (colmatada com sujidade) funcionaria como o principal elemento de impermeabilização da cobertura. Após 
uma semana de fortes chuvadas de verão, a água começou a armazenar-se entre a laje e o tecto e posteriormente caindo 
copiosamente pela laje e paredes. A inexperiência e falta de preparação de obra da equipa técnica responsável pelas 
obras de reparação da cobertura, associada á incompetência do empreiteiro tiveram como resultado fortes inundações 
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• alto teor de condensações e de humidade do ar por um tempo 
prolongado;

• exposição direta à água através das infiltrações com escorrências e 
gotejamentos, provocaram o desgaste e fadiga dos revestimentos, cul-
minando na fissuração e podrecimento de gessos e estuques com des-
taque e escamação da pintura;

• a instalação do novo sistema de recolha de águas pluviais do terraço 
da cobertura obrigou a que se abrisse roços e pontos de acesso no teto 
falso de betão da sala;

• falta de manutenção e exposição a alto teor de humidade
Consequências:
O desaparecimento da “grande caixa de ar da cobertura” formada entre 

a lage e o tecto em betão, teve como consequência um aumento da humi-
dade e das condensações no interior da sala tal deve-se á reduzida resistên-
cia térmica da laje de cobertura, sem isolamento térmico, e as infiltrações 
conduziram ao humedecimento do ar dos tetos e paredes diminuindo a sua 
temperatura superficial no Inverno, aumentando o aparecimento de con-
densação superficiais

Estratégia de reabilitação:
Substituição ou reparação de caixilharias, em particular tentar vedar a 

entrada de água nos pontos de contato com a fachada e tetos. Aumentar o 
nível de estanqueidade das caixilharias e ponderar utilização de caixilharias 
com soluções que mitiguem as condensações superficiais dos seus envidra-
çados (Vidro duplo com caixa de ar).

Substituição e execução de novo sistema de impermeabilização, de veda-
ção da cobertura/terraço superior e das paredes de fachada. Assim como 
ponderar o reforço da resistência térmica das fachadas e a aplicação de sis-
tema de isolamento térmico pelo interior.

Correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Picagem de 
rebocos e uso de elementos de fixação ou redes de remate na continuidade 
a elementos construtivos com movimentos e inércia distintos (alvenaria de 
tijolo e betão)

Aproveitar a remoção do teto falso existente para otimizar um sistema de 
isolamento térmico e acústico á laje de cobertura de preferência utilizando 
materiais que aplicados em obra – Cortiça2. Aproveitamento do espaço em 
teto falso para passagem de novas instalações e sistemas de ventilação, de 
renovação do ar e de controle da temperatura e conforto passivos.

do apartamento. 

2 Como vimos no capítulo anterior no Caderno de encargos estava estipulado que se deveria utilizar cortiça nos tetos de 
lajes de terraços ou de cobertura, para evitar as condensações.
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração

A

O

COZINHA – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração
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COZINHA– ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 
Breve descrição das anomalias

• Fissuração, fendilhação, descolamento e delaminação pontual de pavi-
mento em placas de mármore.

• Aspecto irregular e pouco uniforme do pavimento em mármore com 
extensas manchas de humidade e/ou gorduras.

• Perda da camada superficial protetora/decorativa de polimento nos 
pavimentos em mármore.

• Ausência por destacamento de placas de mármore.
Causas, diagnóstico:
A fendilhação, fissuração e delaminação pontual do pavimento em pla-

cas de mármore deve-se: 
• movimentos de retração das argamassas e dos suportes por alteração 

do teor de humidade e em contato direto com água.
• rotura e falência de infraestruturas que passam pelo pavimento (aque-

cimento de pavimento radiante, tubos fornecimento de água, etc)
• a argamassa de fixação perdeu flexibilidade e capacidade de aderência, 

devido á própria caducidade do material ou ao contato direto e prolon-
gado com água e humidade.

• uso de materiais abrasivos e inadequados, falta de limpeza e manu-
tenção, acumulação de sujidade com perda da camada superficial 
protetora/decorativa.

• Atos de vandalismo.
Possíveis estratégias de reabilitação:
Dada a gravidade das patologias e ao facto de se ter substituir demasia-

das infraestruturas que passam pelo pavimento em placas de mármore, a 
sua recuperação ou reabilitação é inviável, pelo que a estratégia passa pela 
remoção e substituição do pavimento preexistente. 

O novo pavimento deverá corresponder ás caraterísticas formais (este-
reotomia, dimensionamento, espessura, tratamento de juntas e remates) e 
físicas (mármore de Estremoz e polimento) dos pavimentos originais.

Paredes
Breve descrição das anomalias:
P#02 Fissuração, fendilhação, escamação e delaminação pontual de 

paredes em placas de mármore. Ausência de placas de mármore
Descaraterização do material com furações e marcas de fixações de aces-

sórios e de infraestruturas desativadas.
Perda da camada superficial protetora/decorativa de polimento nos 

pavimentos em mármore
Aspecto irregular e pouco uniforme do revestimento em mármore com 

extensas manchas de humidade e/ou gorduras
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Causas, diagnóstico:
P#02 A fissuração, escamação, delaminação pontual e destacamento de 

placas de mármore deve-se a:
• movimentos de retração das argamassas e dos diferentes materiais 

que compõe a fachada – betão e tijolo – por alteração do teor de humi-
dade e exposição ao sol e em contato direto com água.

• rotura e falência de infraestruturas que passam pelas paredes (tubos 
fornecimento de água, infraestruturas elétricas, etc).

• argamassa de fixação das placas de mármore perdeu flexibilidade e 
capacidade de aderência, devido á própria caducidade do material ou 
ao contato direto e prolongado com água, humidade e fontes de calor.

• vandalismo ou má utilização, as paredes foram indevidamente utiliza-
das como suporte de mobiliário ou de acessórios que foram arrancados.

• uso de materiais abrasivos e inadequados, falta de limpeza e manu-
tenção, acumulação de sujidade com perda da camada superficial 
protetora/decorativa.

• a falta de manutenção das caixilharias da cozinha permitiu a entrada 
de água, maior exposição à água das superfícies confinantes aos caixi-
lhos acentuaram o desgaste, aspecto e durabilidade do material. 

• falência do sistema de impermeabilização existente, e pouca resistên-
cia térmica das fachadas. 

Possíveis estratégias de reabilitação:
Dada a gravidade das patologias e o facto de se ter substituir infraes-

truturas que passam pelas paredes revestidas em placas de mármore de 
Estremoz, a sua recuperação ou reabilitação é inviável, pelo que a estraté-
gia passa pela substituição dos revestimentos preexistentes assim como das 
camadas de suporte e de fixação. 

Os novos revestimentos das paredes deverão corresponder ás caraterís-
ticas formais (estereotomia, dimensionamento, espessura, tratamento de 
juntas e remates) e físicas (pedra calcária de Lioz e polimento) dos paramen-
tos originais. Picar e remover camada de forma assim como retirar infraes-
truturas que estão desativadas ou que estão obsoletas.

Colocação de novas caixilharias e aplicação de corretos sistemas de veda-
ção de peitoris, aros e elementos singulares da fachada, em contacto com o 
exterior.

Tetos
Breve descrição de patologias:
T#01 Destacamento,empolamento e fissuração de gessos e estuques.
Fissuração pontual de rebocos em pontos de encontro com elementos 

estruturais/vigas e vãos.
Superfícies com fungos e afloramento de sais minerais á superfície. 

Manchas de cor mais escura e pretas nas proximidades de vãos, esquinas e 
sob elementos estruturais.

Infiltrações com escorrências e gotejamentos de água.
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Ausência de material de acabamento dos tetos por destacamento de 
estuques ou de rebocos.

Causas, diagnóstico:
Destacamento, empolamento, queda e fissuração de rebocos, gessos e 

estuques deve-se a: 
• Entrada de grandes quantidades de águas pluviais que se acumularam, 

espalharam e permaneceram sem secar, no teto falso de betão devido 
a erros causados pelas obras de “reparação” da cobertura do edifício;1

• alto teor de condensações e de humidade do ar por um tempo 
prolongado;

• exposição direta à água através das infiltrações com escorrências e 
gotejamentos, provocaram o desgaste e fadiga dos revestimentos, cul-
minando na fissuração e podrecimento de gessos e estuques com des-
taque e escamação da pintura;

• a instalação do novo sistema de recolha de águas pluviais do terraço 
da cobertura obrigou a que se abrisse roços e pontos de acesso no teto 
falso de betão da sala;

• falta de manutenção e exposição a alto de humidade
Consequências:
O desaparecimento da “grande caixa de ar da cobertura” formada entre 

a lage e o tecto em betão, teve como consequência um aumento da humi-
dade e das condensações no interior da sala tal deve-se á reduzida resistên-
cia térmica da laje de cobertura, sem isolamento térmico, e as infiltrações 
conduziram ao humedecimento do ar dos tetos e paredes diminuindo a sua 
temperatura superficial no Inverno, aumentando o aparecimento de con-
densação superficiais

Estratégia de reabilitação:
Substituição ou reparação de caixilharias, em particular tentar vedar a 

entrada de água nos pontos de contato com a fachada e tetos. Aumentar o 
nível de estanqueidade das caixilharias e ponderar utilização de caixilharias 
com soluções que mitiguem as condensações superficiais dos seus envidra-
çados (Vidro duplo com caixa de ar).

Substituição e execução de novo sistema de impermeabilização, de veda-
ção da cobertura/terraço superior e das paredes de fachada. Assim como 
ponderar o reforço da resistência térmica das fachadas e a aplicação de sis-
tema de isolamento térmico pelo interior.

Correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Picagem de 
rebocos e uso de elementos de fixação ou redes de remate na continuidade 

1 Durante a execução dos trabalhos preparatórios para a reparação da cobertura do terraço levantou-se o piso e as 
manta geotêxtil preexistente. Como não tinha havido a devida preparação de obra, nem sondagens, constatou-se que 
esta manta (colmatada com sujidade) funcionaria como o principal elemento de impermeabilização da cobertura. Após 
uma semana de fortes chuvadas de verão, a água começou a armazenar-se entre a laje e o tecto e posteriormente caindo 
copiosamente pela laje e paredes. A inexperiência e falta de preparação de obra da equipa técnica responsável pelas 
obras de reparação da cobertura, associada á incompetência do empreiteiro tiveram como resultado fortes inundações 
do apartamento. 
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a elementos construtivos com movimentos e inércia distintos (alvenaria de 
tijolo e betão)

Aproveitar a remoção do teto falso existente para otimizar um sistema de 
isolamento térmico e acústico á laje de cobertura de preferência utilizando 
materiais que aplicados em obra – Cortiça2. Aproveitamento do espaço em 
teto falso para passagem de novas instalações e sistemas de ventilação, de 
renovação do ar e de controle da temperatura e conforto passivos.

2 Como vimos no capítulo anterior no Caderno de encargos estava estipulado que se deveria utilizar cortiça nos tetos de 
lajes de terraços ou de cobertura, para evitar as condensações.
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CORREDORES E ESCADA – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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CORREDORES E ESCADA – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 
Breve descrição das anomalias

• Destacamento generalizado e empolamento pontual do pavimento 
em taco de madeira.

• Aspecto e textura das superfícies dos pavimentos em madeira hetero-
géneo e pouco regular.

• O pavimento em tacos de madeira foi removido pontualmente em 
extensas zonas.

• Perda da camada superficial protetora/decorativa de cera nos pavi-
mentos de madeira.

O pavimento em marmorite, Pav#04, dos degraus e patamar do 6º piso 
da escada helicoidal apesar da falta de manutenção, de apresentar algumas 
fissuras e gretas pontuais e do desgaste natural derivado do uso, apresenta 
uma superfície continua, uniforme e em bom estado de conservação. 

Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície de acabamento dos materiais de pavimento, 

devido ao uso intenso e prolongado, falta de limpeza e de manutenção assim 
como a acumulação de sujidade particularmente nas juntas dos pavimentos.

Pav#01 Descolamento e empolamento de revestimentos dos pavimen-
tos em madeira devido a:

• alto teor de humidade, exposição direta á ação solar e á água (devido 
ás inundações esporádicas) provocaram elevados movimentos em 
todos os tacos de madeira.

• a exposição direta à água e ao sol provocaram também um desgaste 
acentuado da elasticidade do material, levando ao seu apodrecimento 
e à alteração do seu aspecto

• o sistema de barramento asfáltico Ralfix utilizado para a colagem do 
pavimento perdeu elasticidade, tornando-se mais rígido e perdendo 
capacidades de aderência, sobretudo devido às grandes variações tér-
micas expostas ao longo do tempo e em particular nas zonas que esti-
veram em contato direto com água. 

Possíveis estratégias de reabilitação:
Pav#01 O pavimento deverá ser removido e substituído na sua totalidade 

por novo pavimento de Parquet, em tacos madeira de pinho (140x70x18mm) 
devido. O novo pavimento em taco de madeira de pinho deverá respeitar as 
dimensões, espessuras e estereotomia do projeto original, com aplicação de 
camada superficial de cera como acabamento.
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Paredes

Breve descrição das anomalias:
P#01 - Empolamento, destacamento e fissuração de rebocos nas zonas pró-

ximas dos peitoris das caixilharias e em pontos de encontro com elementos 
estruturais/vigas.

Escorrência de águas com apodrecimento dos rebocos e destacamento da 
pintura. 

Superfícies com bolor, fungos e afloramento de sais minerais; com manchas 
de cor mais escura nas proximidades de vãos, esquinas ou coretes.

Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície dos materiais de revestimento, devido à falta de 

limpeza e manutenção, acumulação de sujidade e incrustações nas juntas.
P#01 O empolamento, destacamento e fissuração das paredes deve-se: 
• escorrências de águas por infiltrações fortuitas interiores, 
• movimentos de retração das argamassas por alteração do teor de humi-

dade e exposição em contato direto com água.
• rotura e falência de infraestruturas que passam pelas paredes (tubos for-

necimento de água, infraestruturas elétricas, etc).
• rotura do tubo/coletor das águas negras do edifício, que se encontra na 

corete principal, próxima da escada, provocou uma pequena, mas prolon-
gada, fuga de águas sujas das casas de banho dos pisos superiores.

Possíveis estratégias de reabilitação:
Remoção, substituição e colocação de novos tubos de fornecimento de água 

e de coletores centrais de recolha de águas de saneamento (negras e de sabão). 
Aproveitar o sistema de coretes acessível para colocar a nova rede de águas. 
Utilizar materiais e acessórios que respondam ás exigências atuais de legisla-
ção, segurança e conforto

Após colocação da nova rede de infraestruturas de águas, “se deverá repa-
rar os revestimentos interiores, utilizando técnicas de limpeza criteriosas e de 
acordo com especificação técnica adequada. Adota‐se, em geral a limpeza dos 
revestimentos com produto esterilizante e sua posterior lavagem com produto 
neutro e secagem, para permitir a reparação e pintura. “

Substituição de rebocos ou estuques podres ou em zonas muito danificadas 
e com dificuldade de correção de fissuras.

Tetos
Breve descrição de patologias:
T#01- as patologias correspondem ás mesmas que foram descritas e especi-

ficadas para a Sala (os tectos do corredor, da sala e da cozinha são continuos).
T#02  – Os tetos do 4º e do 6º piso são emboçados, rebocados e estucados 

sobre laje de pavimento pontualmente apresentam as seguintes anomalias:
• Fissuração pontual de rebocos em pontos de encontro com elementos 

estruturais/vigas e vãos;
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• aparecimento superfícies com fungos e afloramento de sais minerais á 
superfície assinaladas pontualmente por manchas de cor mais escura 
e pretas.

Causas, diagnóstico:
• rotura do tubo/coletor das águas negras do edifício, que se encontra na 

corete principal, próxima da escada, provocou uma pequena, mas pro-
longada, fuga de águas sujas das casas de banho dos pisos superiores;

• falta de manutenção e exposição a alto teor de humidade com degra-
dação das superfícies e alteração do aspecto;

• condensações interiores.
Possíveis estratégias de reabilitação:
T#02 – a estratégia de reparação dos tetos estucados passa por:
• correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Reparação 

de estuques e picagem de rebocos, uso de elementos de fixação ou 
redes de remate na continuidade a elementos construtivos com movi-
mentos e inércia distintos (alvenaria de tijolo e betão).

• promover a ventilação transversal franca, bem como a adoção de 
medidas tendentes à contenção da produção descontrolada de vapor 
de água.

• pós reabilitação das infra-estruturas de água e eliminação das infiltra-
ções os estuques do teto podem ser reparados e limpos.
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Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos FissuraçãoDestacamento/
Descolamento

D

QUARTO DA FILHA – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos FissuraçãoDestacamento/
Descolamento

D
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração

QUARTO DO FILHO – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração
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QUARTOS – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 
Breve descrição das anomalias:
• Destacamento generalizado e empolamento pontual do pavimento 

em taco de madeira.
• Aspecto e textura das superfícies dos pavimentos em madeira hetero-

géneo e pouco regular.
• O pavimento em tacos de madeira foi removido pontualmente em 

extensas zonas.
• Perda da camada superficial protetora/decorativa de cera nos pavi-

mentos de madeira.
Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície de acabamento dos materiais de pavimento, 

devido ao uso intenso e prolongado, falta de limpeza e de manutenção assim 
como a acumulação de sujidade particularmente nas juntas dos pavimentos.

Pav#01 Descolamento e empolamento de revestimentos dos pavimen-
tos em madeira devido a:

• alto teor de humidade, exposição direta á ação solar e á água devido ás 
inundações esporádicas) provocaram elevados movimentos em todos 
os tacos de madeira.

• a exposição direta à água e ao sol provocaram também um desgaste 
acentuado da elasticidade do material, levando ao seu apodrecimento 
e à alteração do seu aspecto

• o sistema de barramento asfáltico Ralfix utilizado para a colagem do 
pavimento perdeu elasticidade, tornando-se mais rígido e perdendo 
capacidades de aderência, sobretudo devido às grandes variações tér-
micas expostas ao longo do tempo e em particular nas zonas que esti-
veram em contato direto com água. 

Possíveis estratégias de reabilitação:
Pav#01 O pavimento deverá ser removido e substituído na sua totalidade 

por novo pavimento de Parquet, em tacos madeira de pinho (140x70x18mm) 
devido. O novo pavimento em taco de madeira de pinho deverá respeitar as 
dimensões, espessuras e estereotomia do projeto original, com aplicação de 
camada superficial de cera como acabamento.

Paredes
Breve descrição das anomalias:
P#01 Empolamento, destacamento e fissuração de rebocos nas zonas 

próximas dos peitoris das caixilharias e em pontos de encontro com ele-
mentos estruturais/vigas.

Escorrência de águas com apodrecimento dos rebocos e destacamento 
da pintura. 

Superfícies com bolor, fungos e afloramento de sais minerais; com man-
chas de cor mais escura nas proximidades de vãos, esquinas ou coretes.
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Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície dos diferentes materiais de revestimento, 

devido à falta de limpeza e manutenção.
P#01 O empolamento, destacamento e fissuração das paredes exteriores 

deve-se a: 
• escorrências de águas por infiltrações fortuitas exteriores/interiores, 

devido à falta de manutenção das caixilharias (falta de estanquidade 
dos elementos);

• infiltrações das águas da chuva, associadas à incapacidade ou deficiên-
cia do sistema de impermeabilização das paredes da fachada. Fissuras 
e em algumas zonas fendilhação dos rebocos em microargamassas 
cimentícia e da camada de ceresite exteriores das paredes de fachada;

• degradação dos revestimentos por falta de separação/proteção tér-
mica das paredes exteriores.

As principais causas de deterioração, fissuração e de sinais de humidade 
das paredes interiores devem-se a:

• exposição direta à água, ao sol e condensações internas por tempo 
prolongado (sem ventilação);

Estas condensações devem-se, principalmente, à falta de proteção tér-
mica das paredes exteriores (Losa nas paredes exteriores opta pelo sistema 
de parede com caixa de ar sem isolamento),reduzida renovação de ar conduz 
a forte teor de humidade do ar interior e a baixas temperaturas superficiais 
das paredes. As infiltrações existentes conduziram ao humedecimento das 
paredes diminuindo a sua resistência térmica e a sua temperatura superfi-
cial no Inverno, aumentando o risco de condensação superficial.

Estratégia de reabilitação:
A estratégia de reabilitação assenta, em geral, na reabilitação localizada 

da fachada desde o exterior. Caso não for possível, se deverá ponderar a 
construção de uma solução que nasça desde o interior e que dote á parede 
de um novo sistema de impermeabilização e de isolamento térmico e que dê 
garantia de bom funcionamento, que utilize os mesmos materiais existen-
tes. Mantendo a continuidade e aparência dos acabamentos e das superfí-
cies das paredes.

Ponderar o reforço da resistência térmica das fachadas e coberturas, 
com a aplicação de sistema de isolamento térmico pelo interior.

Tratamento e eliminação das zonas de fissuração e reparação geral dos 
revestimentos, garantindo a estanquidade das paredes e vãos, controlar as 
variações bruscas de temperatura com reparação dos mecanismos de som-
breamento e substituição das caixilharias.

Picagem, remoção de argamassas podres de revestimento de pare-
des interiores. Colocação de novas superfícies de revestimento, emboço, 
reboco e estuque conforme indicações e quantidades estipuladas no projeto 
original.
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Tetos
Breve descrição de patologias:
T#01-Destacamento, empolamento e fissuração de gessos e estuques.
Fissuração de rebocos em pontos de encontro com elementos estrutu-

rais\vigas e vãos. 
Superfícies com bolor, fungos e afloramento de sais minerais á super-

fície, indicando problemas prolongados de humidades/condensações. 
Assinaladas por manchas de cor mais escura nas proximidades de vãos, can-
tos do espaço e sob elementos estruturais.

Infiltrações com escorrências e gotejamentos de água
Ausência por destacamento de estuques
Causas, diagnóstico:
T#01- Degradação da face interior dos tetos deve-se a: 
Falta de manutenção e exposição a alto teor de humidade com degrada-

ção das superfícies e alteração do aspecto.
Condensações interiores deve-se, principalmente à reduzida resistência 

térmica da envolvente e infiltrações existentes conduziram ao humedeci-
mento do ar das paredes, aumentando o risco de condensação superficial.

Falta de manutenção de caixilharias, permitiu a entrada de águas e apo-
drecimento dos elementos em madeira e rebocos. Infiltrações de água da 
chuva pelo contorno de vão, falta de estanquidade das zonas de ligação 
entre materiais distintos, deterioração da juntas e ligações.

Possíveis estratégias de reabilitação:
Resolver os principais pontos de infiltrações de águas: caixilharias, pare-

des de fachada e laje de cobertura. 
Substituição ou reparação de caixilharias, em particular tentar vedar a 

entrada de água nos pontos de contato com a fachada e tetos. Aumentar o 
nível de estanqueidade das caixilharias e ponderar utilização de caixilharias 
com soluções que mitiguem as condensações superficiais dos seus envidra-
çados (Vidro duplo com caixa de ar).

Correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Picagem de 
rebocos e uso de elementos de fixação ou redes de remate na continuidade a 
elementos construtivos com movimentos e inercia distintos.
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G
G

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração 0 0,5 1

SUÍTE – Síntese de patologias – Pavimentos, alçados rebatidos e tetos do espaço planificado
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G
G

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração 0 0,5 1
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SUÍTE – ANÁLISE DE PATOLOGIAS

Pavimentos 
Breve descrição das anomalias:
• Destacamento generalizado e empolamento pontual do pavimento 

em taco de madeira.
• Aspecto e textura das superfícies dos pavimentos em madeira hetero-

géneo e pouco regular.
• O pavimento em tacos de madeira foi removido pontualmente em 

extensas zonas.
• Perda da camada superficial protetora/decorativa de cera nos pavimentos 

de madeira.
O pavimento em marmorite, Pav#04, dos degraus e patamar do 6º piso 

da escada helicoidal apesar da falta de manutenção, de apresentar algumas 
fissuras e gretas pontuais e do desgaste natural derivado do uso, apresenta 
uma superfície continua, uniforme e em bom estado de conservação. 

Causas, diagnóstico:
Degradação da superfície de acabamento dos materiais de pavimento, 

devido ao uso intenso e prolongado, falta de limpeza e de manutenção assim 
como a acumulação de sujidade particularmente nas juntas dos pavimentos.

Pav#01 Descolamento e empolamento de revestimentos dos pavimen-
tos em madeira devido a:

• alto teor de humidade, exposição direta á ação solar e á água (devido 
ás inundações esporádicas) provocaram elevados movimentos em 
todos os tacos de madeira.

• a exposição direta à água e ao sol provocaram também um desgaste 
acentuado da elasticidade do material, levando ao seu apodrecimento 
e à alteração do seu aspecto

• o sistema de barramento asfáltico Ralfix utilizado para a colagem do 
pavimento perdeu elasticidade, tornando-se mais rígido e perdendo 
capacidades de aderência, sobretudo devido às grandes variações tér-
micas expostas ao longo do tempo e em particular nas zonas que esti-
veram em contato direto com água. 

Possíveis estratégias de reabilitação:
Pav#01 O pavimento deverá ser removido e substituído na sua totalidade 

por novo pavimento de Parquet, em tacos madeira de pinho (140x70x18mm) 
devido. O novo pavimento em taco de madeira de pinho deverá respeitar as 
dimensões, espessuras e estereotomia do projeto original, com aplicação de 
camada superficial de cera como acabamento.
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Paredes
Breve descrição das anomalias:
P#01 Empolamento, destacamento e fissuração de rebocos nas zonas 

próximas dos peitoris das caixilharias, fachadas exteriores e em pontos de 
encontro com elementos estruturais/vigas.

Escorrência de águas com apodrecimento dos rebocos e destacamento 
da pintura plástica. Condensações prolongadas, superfícies com bolor, fun-
gos e afloramento de sais minerais á superfície, indicando problemas pro-
longados de humidade, assinaladas por manchas de cor mais escura nas pro-
ximidades de vãos.

Desagregação e apodrecimento de rebocos e estuques. aparecimento de 
longas e manchas de sujidade e de humidade ao longo da parte inferior das 
paredes de fachada e parapeito.

P#02 Fissuração, fendilhação, escamação e delaminação pontual de 
paredes em placas de mármore.

Ausência por destacamento de placas de mármore e descaraterização do 
material com furações e marcas de fixações de acessórios e de infraestrutu-
ras desativadas. Perda da camada superficial protetora/decorativa de poli-
mento nos pavimentos em mármore.

Causas, diagnóstico:
P#01 O empolamento, destacamento e fissuração das paredes exteriores 

deve-se a: 
• escorrências de águas por infiltrações fortuitas exteriores/interiores, 

devido ao deficiente sistema drenagem e impermeabilização da cober-
tura e a consequente falta de manutenção das caixilharias (falta de 
estanquidade dos elementos) permitiram a entrada de águas e apo-
drecimento dos elementos em madeira e rebocos e destacamento da 
tinta plástica.

• infiltrações das águas da chuva, associadas á incapacidade ou deficiên-
cia do sistema de impermeabilização das paredes. Fissuras e em algu-
mas zonas fendilhação dos rebocos em microargamassas cimentícia e 
da camada de ceresite exteriores das paredes de fachada.

• degradação dos revestimentos por falta de separação/proteção tér-
mica das paredes exteriores.

As principais causas de deterioração, fissuração e de sinais de humidade 
das paredes interiores devem-se a:

• exposição direta á água, ao sol e condensações internas por tempo 
prolongado (sem ventilação), provocaram um desgaste acentuado da 
elasticidade e fadiga do material, levando ao apodrecimento de rebo-
cos, alteração do aspecto e durabilidade do material.

• os estuques apresentam (zonas localizadas) sinais de eflorescências, escor-
rências, manchas escuras e com bolor nas paredes das coretes verticais. 

P#02 A fissuração, escamação, delaminação pontual e destacamento de 
placas de mármore deve-se a:
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• elevados movimentos naturais dos revestimentos, sobretudo os movi-
mentos de retração das argamassas por alteração do teor de humidade 
e exposição ao sol e em contato direto com água.

• argamassa de fixação das placas de mármore perdeu flexibilidade e 
capacidade de aderência, devido á própria caducidade do material ou 
ao contato direto e prolongado com água, humidade e fontes de calor.

• uso de materiais abrasivos e inadequados, falta de limpeza e manu-
tenção, acumulação de sujidade com perda da camada superficial 
protetora/decorativa. 

Degradação da superfície dos diferentes materiais de revestimento, 
devido à falta de limpeza e manutenção, acumulação de sujidade e incrusta-
ções nas juntas das paredes em mármore.

Possíveis estratégias de reabilitação:
Ponderar substituição e execução de novo sistema de impermeabilização 

da cobertura/terraço superior assim como o reforço da resistência térmica 
das fachadas e coberturas, com a aplicação de sistema de isolamento tér-
mico pelo interior.

P#01
Tratamento e eliminação de todas as zonas de fissuração e reparação 

geral dos revestimentos, garantindo a estanquidade das paredes e vãos, con-
trolar as variações bruscas de temperatura com reparação dos mecanismos 
de sombreamento e substituição das caixilharias.

Picagem, remoção de argamassas podres de revestimento de paredes 
interiores. Colocação de novas superfícies de revestimento, emboço, reboco 
e estuque conforme indicações e quantidades estipuladas no projeto original.

A estratégia de reabilitação assenta, em geral, na reabilitação localizada 
da fachada desde o exterior. Caso não for possível, se deverá ponderar a 
construção de uma solução que nasça desde o interior e que dote á parede 
de um novo sistema de impermeabilização e de isolamento térmico e que dê 
garantias de bom funcionamento, que utilize os mesmos materiais existen-
tes. Mantendo a continuidade e aparência dos acabamentos e das superfí-
cies das paredes.

Picagem e substituição de rebocos; uso de elementos de fixação ou redes 
de remate na continuidade a elementos construtivos com movimentos e 
inércia distintos (alvenaria de tijolo e betão)

P#02
Dada a gravidade das patologias e o facto de se ter substituir infraes-

truturas que passam pelas paredes revestidas em placas de mármore de 
Estremoz, a sua recuperação ou reabilitação é inviável, pelo que a estraté-
gia passa pela substituição dos revestimentos preexistentes assim como das 
camadas de suporte e de fixação. 

Os novos revestimentos das paredes deverão corresponder ás carate-
rísticas formais (estereotomia, dimensionamento, espessura, tratamento 
de juntas e remates) e físicas (pedra calcária de Lioz e polimento) dos 
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paramentos originais. Picar e remover camada de forma assim como retirar 
infraestruturas que estão desativadas ou que estão obsoletas.

Tetos
Breve descrição das anomalias:
T#02  – Os tetos da suíte são emboçados, rebocados e estucados sobre 

laje de pavimento pontualmente apresentam as seguintes anomalias:
• Fissuração pontual de rebocos em pontos de encontro com elementos 

estruturais/vigas e vãos.
• Problemas de humidades e condensações prolongadas teve como conse-

quência o aparecimento superfícies com fungos e afloramento de sais mine-
rais á superfície dos tetos. Assinaladas por manchas de cor mais escura e 
pretas nas proximidades de vãos, esquinas e sob elementos estruturais.

T#03 – Os tetos que se encontram por debaixo do terraço do quarto 
de costura, são os que apresentam um maior número de anomalias, deri-
vado do contato direto e prolongado com águas pluviais, entre as patologias 
encontradas destacamos::

• Infiltrações com escorrências e gotejamentos de água
• Desagregação e ausência de material de acabamento dos tetos por des-

tacamento de estuques ou de rebocos.
• Desagregação e destacamento da camada de isolamento em aglome-

rado de cortiça negra colado ao teto, utilizado como solução para evi-
tar as condensações dos terraços.

Causas, diagnóstico:
T#02 e T#03 – Destacamento, empolamento, queda e fissuração de 

rebocos, gessos e estuques deve-se a: 
• entrada de grandes quantidades de águas pluviais por um tempo pro-

longado, devido erros causado pelas obras de “reparação” da cobertura 
do edifício. Alto teor de condensações e de humidade do ar por um 
tempo prolongado.

• escorrências e gotejamentos, provocaram o desgaste e fadiga dos 
revestimentos, culminando na fissuração e podrecimento de gessos e 
estuques com destaque e escamação da pintura

• Falta de manutenção e exposição a alto teor de humidade com degra-
dação das superfícies e alteração do aspecto

Possíveis estratégias de reabilitação:
Resolver os principais pontos de infiltrações de águas: caixilharias, pare-

des de fachada e laje de cobertura. 
Substituição ou reparação de caixilharias, em particular tentar vedar a 

entrada de água nos pontos de contato com a fachada e tetos. Aumentar o 
nível de estanqueidade das caixilharias e ponderar utilização de caixilharias 
com soluções que mitiguem as condensações superficiais dos seus envidra-
çados (Vidro duplo com caixa de ar).

Substituição e execução de novo sistema de impermeabilização, de veda-
ção da cobertura/terraço superior e das paredes de fachada. Assim como, 



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 4. DESCODIFICAR O CONSTRUÍDO 517

ponderar o reforço da resistência térmica das fachadas e a aplicação de sis-
tema de isolamento térmico pelo interior.

Correção de defeitos localizados fissuras e destacamentos. Picagem de rebo-
cos e uso de elementos de fixação ou redes de remate na continuidade a elemen-
tos construtivos com movimentos e inercia distintos (alvenaria de tijolo e betão)

Utilizar materiais, sistemas e soluções construtivas aplicados na cons-
trução. Por exemplo, o aglomerado de cortiça era utilizado nos tetos em con-
tato com terraços ou cobertura para evitar condensações. As novas propostas 
deverão integrar os materiais do léxico construtivo original, e ter a capaci-
dade de os traduzir e reinterpretar de como a criar soluções que aportam 
melhor desempenho e acrescentem valor (melhor conforto térmico e acús-
tico), mantendo a integridade, a expressão e a espessura do projeto original..
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5. A IDEIA CONSTRUTIVA – 
INTERVENÇÕES NO  
APARTAMENTO JOSÉ SOARES 
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A descrição sistemática e o diagnóstico das patologias em edifícios cons-
truídos com os chamados materiais modernos – ferro, betão e vidro – é 
um aspeto fundamental que não pode ser separado da interpretação his-
tórica e crítica, que é essencial para conceber um prolongamento coerente 
da vida do edifício1. 

Como princípio básico, a ideia construtiva assenta na aceitação de uma 
construção integrada na definição do espaço e na ideia do projeto. Isto sig-
nifica que, aplicada para qualquer intervenção numa obra já existente (neste 
caso do Moderno), deverá ser considerada, quer para a obra original, quer 
para a nova proposta. 

Assim, a ideia construtiva sintetiza um processo que engloba o (re)
conhecimento do existente – do seu contexto e dos seus princípios pro-
jetuais construtivos e compositivos – e a seleção das intervenções neces-
sárias e abertas que garantam a prolongação da integridade e da autentici-
dade da obra original, adaptando-se às novas necessidades. Trata-se de um 
processo crítico e aberto que abrange a interpretação de aspetos técnicos e 

1 RISO, Vincenzo (ed.); Modern Buildings Reuse: Documentation, Maintenance, Recovery and Renewal. Proceeedings of 
the Advanced Training Seminar Architecture: Sustainability, Conservation and Technology. Guimarães: Escola Arquitec-
tura da Universidade do Minho, 2014. p.8
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compositivos, um diagnóstico das patologias e obsolescências encontradas, 
de soluções específicas, causas e modos de intervenção. 

Porquê a ideia construtiva?
• Porque sintetiza a ideia original a partir de um reconhecimento 

construtivo completo que integra modificações e possíveis transfor-
mações. Pretende compreender o papel da construção na conceção da 
ideia na obra original e consequentemente definir as bases para a sua 
adaptação ou transformação.

• Porque sintetiza um processo de aprendizagem realizado ao longo 
da pesquisa e da interpretação. O resultado fica aberto para se ade-
quar a necessidades futuras e contextos particulares.

• Porque sintetiza uma posição crítica fundamentada na identificação, 
interpretação e seleção que procura uma coerência global da constru-
ção. A ideia construtiva será um suporte estruturante e gerador de 
novas ações.

• Porque sintetiza o específico de cada obra. Não existe uma forma 
única nem certa de intervir no moderno, é necessário trabalhar a par-
tir do descoberto em cada obra.

• Porque sintetiza diferentes formas de representar. Representa o 
tempo e as suas marcas no espaço e nos sistemas construtivos; repre-
senta a materialidade e a espacialidade, representa a construção e a 
sua história.

• Porque sintetiza a sobreposição do material original com aquilo 
encontrado através de interpretações livres. Sintetiza o ato constante 
do redesenho.

• Porque sintetiza um entendimento empírico: atende a medidas e 
materiais mas também às relações e condições espaciais, experimenta 
o espaço, as suas marcas e as suas ausências…

• Porque sintetiza possibilidades para informar, decidir e conformar 
qualquer tipo de intervenção, seja de manutenção, restauro, reabilita-
ção, adaptação ou reconstrução. 

A ideia construtiva revela a síntese entre a construção e a composição 
arquitetónica, entre o existente e a possibilidade ou necessidade de inter-
vir. Deverá ter a capacidade de representar e comunicar um mapa completo 
capaz de conjugar a valorização e hierarquização das diferentes relações que 
permanecem e que se transformam, identificando as ausências importantes 
para o entendimento global da obra original. 

Através desta interpretação – ou mapa – que inclui também o diagnós-
tico de problemas e patologias concretas, decide-se a atitude necessária: 
preservar, corrigir ou modificar. A ideia construtiva permanece aberta por-
que se quer contínua. Trata-se de um processo que se inicia e ao qual se 
incorporam, constantemente, novas demandas, alterações e o tempo que 
introduz novas variáveis.

A ideia construtiva apresenta-se como ferramenta transversal entre as 
diferentes escalas que confluem no desenho do moderno. Deve atender ao 
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pormenor, considerando os seus efeitos no conjunto edificado como na defi-
nição do espaço, como indica Edite Rosa, num princípio globalizante, da 
“cidade ao puxador”, coerente com a forma de construir dos seus autores.

A nova construção permite qualidade e conforto, recriado neste caso, num 
ambiente sofisticado de cuidado levado ao desenho de pormenor (…) O 
compromisso para estes arquitectos, é tomado já no entendimento de um 
conceito moderno de princípio globalizante da “cidade ao puxador” mas 
com uma materialização mais dependente da artesanalidade própria das 
aprendizagens escolares dos autores da 1ª geração do ODAM (…). A cons-
trução possui, assim, um cuidadoso desenho de pormenor, desde o estudo 
dos caixilhos, da iluminação artificial, do acesso automóvel, dos materiais 
e pormenores de acabamentos internos mas com uma ambigüidade dico-
tómica que oscila entre um desenho de procura de abstracção depurada 
e o cumprimento de todos os preceitos da boa artesanilidade do detalhe. 
Programas, espaços e elementos arquitectónicos inovadores são assim 
“subjugados” à tradição do bom desenho e da atenção ao pormenor2

Uma das particularidades intrínsecas da arquitetura moderna, e em par-
ticular das obras dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa é a natu-
reza experimental nos sistemas construtivos, no uso de materiais numa 
“ambiguidade dicotômica que oscila entre um desenho de procura de abs-
tração depurada e o cumprimento de todos os preceitos da boa artesanali-
dade do detalhe”. A ideia construtiva deve seguir este princípio experimen-
tal obrigando, constantemente, a questionar as opções e soluções. 

Dos princípios de intervenção poderíamos salientar:
• Aproveitar o existente. Sempre que possível os materiais, ou partes de 

um sistema podem ser reutilizados. 
• Reconhecer as lógicas construtivas para, como primeira hipótese, pro-

longar o seu funcionamento e melhorar a sua manutenção.
• Sempre que possível, não incorporar materiais novos que não estão 

previstos no projeto. Tentar resolver os sistemas construtivos com 
materiais iguais ou parecidos aos originais.

• Não se trata de fazer com que “pareça o mesmo”, trata-se de com-
preender o existente e intervir coerentemente.

• Não reduzir a intervenção à superfície, atender aos suportes e à 
manufatura. 

• Utilizar o léxico aprendido para expressar novos sistemas que permi-
tam a habitabilidade e garantam a integridade da obra, acrescentando 
valor.

• Reinventar soluções construtivas a partir da gramática existente. 
Continuar a explorar as capacidades do construído moderno. 

2 ROSA, Edite op. cit. pp.343-344, 
A autora nesta citação está a referir-se aos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa
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• Assumir a ideia de prótese como possibilidade a incorporar para com-
pletar o sistema construtivo preexistente.

• Aceitar o principio da irreversibilidade. Algumas das soluções que, 
apesar de estruturantes no projeto inicial, e até coerenets, não podem 
ser reutilizadas e devem ser substituídas. Esta substituição deverá 
atender também ao conjunto, resolvendo de forma integrada as novas 
relações e condições.

• O desenho de qualquer novo pormenor ou alteração de um preexis-
tente, obriga a questionar a espessura e, consequentemente a sua 
expressão.

Se no princípio poderíamos pensar que nas intervenções no patrimó-
nio arquitetónico Moderno deveríamos oferecer respostas concretas face as 
patologias recorrentes ou genéricas identificadas, entendemos agora que tal 
não é suficiente. É preciso percorrer um processo individualizado para cada 
obra que permita compreender o seu valor, o seu contexto, cada uma das 
opções que foram tomadas... a técnica não é suficiente perante a construção 
de um novo valor.

Pelo exposto, a ideia construtiva, definida como uma síntese crítica, ini-
cia o projeto porque resume os princípios originais da obra (do existente) e 
determina, em consonância, as opções da nova intervenção, selecionando 
e escolhendo aquilo que considera importante valorizar. Pelo que não pode 
ser resumida num compêndio de soluções técnicas. Posiciona-se “no meio 
de”, entre um passado informado, um presente observado e um futuro que 
visa sempre acrescentar valor ao património moderno existente.

O processo futuro iniciado por qualquer proposta, incorpora também a 
ferramenta do tempo. Isto é, a intervenção não deve ser considerada como 
uma ação única e definitiva no tempo, pode ser entendida como um con-
junto de ações abertas, que podem ser faseadas ou determinadas segundo 
critérios como por exemplo o económico. É importante considerar o tempo 
porque, como já foi referido anteriormente, a ideia construtiva deve perma-
necer aberta, isto é, a obra deverá estar sempre em constante observação e 
pode ser alvo de novas adaptações, necessidades e exigências. A ideia cons-
trutiva não deve fechar estas novas hipóteses. Trata-se de um suporte que 
informa para poder tomar novas decisões.

A ideia construtiva é representada neste ponto a partir de dois mapas 
complementários que funcionam em simultâneo e que se informam de 
forma recíproca:

- o mapa cognitivo resulta de uma síntese de todo o processo de com-
preensão e redesenho do projeto original, da hierarquização e valorização 
das suas partes, do levantamento de patologias e leitura transversal dos sis-
temas construtivos utilizados, da observação direta e das pistas encontradas 
no lugar. Tem como objetivo representar a integridade do projeto original 
para restabelecer e prolongar a obra. Este mapa é estruturado seguindo os 
princípios defendidos ao longo da metodologia aplicada. Esta compreensão 
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informa e constata a aplicação de um léxico que ajudará para reescrever o 
moderno com as novas condicionantes.

- o mapa construtivo resulta da aplicação e ensaio de soluções cons-
trutivas específicas em pontos determinantes selecionados. Estes pontos 
são considerados os nós que representam a interesção e encontro entre as 
diferentes superfícies, entre o exterior e o interior, entre distintos mate-
riais e sistemas construtivos... e que resumem a tectónica que define cada 
um dos espaços assim como o conjunto. Este mapa, representado em corte, 
sintetiza a manipulação e aplicação do conhecimento aprendido, testando 
soluções que permitem completar, adaptar, corrigir ou simplesmente subs-
tituir soluções técnicas e sistemas construtivos que, pela sua deterioração 
ou colapso não permitem uma habitabilidade ou causam algum tipo de pro-
blema ou patologia.

A ideia construtiva visa como ferramenta, uma leitura transversal e 
aberta entre o mapa cognitivo e o construtivo. Apresenta-se a partir dos 
cortes –a diferentes escalas- e dos espaços estruturantes do apartamento, 
permitindo cruzar uma leitura interpretativa e uma construtiva que se com-
plementam de forma integrada. 

A utilização do corte deriva da convicção da sua operacionalidade para 
representar as relações entre os sistemas construtivos e os espaços. O corte 
permite explorar os nós entre sistemas e intervir de forma integrada, suge-
rindo uma intervenção atenta às relações entre partes e planos (horizontal 
e vertical), entre espaços e materiais, fugindo de receitas individualizadas 
e genéricas para cada material ou "sistema-tipo". A seleção dos nós, assim 
como a sua solução (ou ensaio para uma possível solução) resulta de um 
(re)conhecimento e interpretação do mapa cognitivo, daquilo aprendido do 
projeto original. Apontando os nós garantimos por um lado a compreensão 
tectónica do conjunto construído, e ao mesmo tempo da sua integridade 
compositiva porque resultam da coerência e valorização do projeto original.
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5.1. O TERRAÇO
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O terraço, ou cobertura visitável, é um espaço relevante deste apar-
tamento por vários motivos: faz parte do léxico da arquitetura moderna, 
nomeadamente dos próprios arquitetos; é um elemento construtivo essen-
cial para garantir a habitabilidade e o bom funcionamento do conjunto edi-
ficado, uma vez que é nele que se recolhem e escoam as águas pluviais; e 
finalmente, porque se trata de um espaço visitável que complementa pro-
gramaticamente os restantes espaços interiores do apartamento, tornando-
-se um caso de exceção na cidade do Porto. Desde esta cobertura percebe-se 
a dimensão urbana e o impacto da esquina/charneira que o Edifício Vouga/
Soares&Irmãos desenha entre a Rua da Picaria e a Rua Ceuta, oferecendo 
um magnífico panorama e destacando-se como elemento de exceção no 
meio dos telhados da Baixa do Porto. Por estes motivos consideramos que, 
em qualquer intervenção futura, o terraço deverá permanecer articulado e 
associado funcionalmente ao apartamento e aos seus espaços, complemen-
tando o seu interior.

Poderíamos afirmar que se trata de um espaço com certas contradições, 
se por um lado os arquitetos assumiram uma função vanguardista e higie-
nista, ao incorporar no seu desenho original um solário, por outro lado, 
cederam à particularidade utilitária ao desenhar o galinheiro/capoeira e 
o jardim e, posteriormente, ao construir um apartamento para o serviço. 
Destas contradições resulta um espaço onde converge o habitar moderno, 
a vocação de lazer e alguma reminiscência da vida no campo. Ao longo das 
sucessivas ocupações (ou neste caso desocupações porque durante muitos 
anos este espaço não foi utilizado) o terraço vai descolando do seu uso quo-
tidiano e trasladando-se para um segundo plano, destinado simplesmente a 
cumprir a sua função básica de cobertura de todo o edifício.

A proposta tem como principal objetivo restituir o seu carácter arti-
culado com as vivências do apartamento e devolver-lhe a sua linguagem 
moderna. 

A decisão de reconstruir/recolocar o galinheiro/capoeira não deve ser 
entendida desde uma ótica nostálgica. Defende-se, enquanto exercício for-
mal levado ao extremo, que reivindica a procura de um desenho completo 
dos arquitetos, que traspassa às funcionalidades mais banais como é o caso 
de um galinheiro. Mas também se defende esta reposição porque a posi-
ção do galinheiro e do jardim na cobertura destacam e delimitam o “corpo 
secundário” do conjunto, demostrando a capacidade de utilizar e desenhar 
um espaço com uma geometria de difícil aproveitamento. Em todos os pisos, 
a resolução deste espaço triangular é feito com situações de excecionalidade 
(a suite, a sala de costura e o jardim com galinheiro) utilizando elementos 
compositivos diferenciadores. A solução atual do terraço, que se apresenta 
contínua e uniforme em toda a sua superfície, parece-nos incompleta.

A reconstrução do galinheiro acompanha a demolição das construções 
no solário. Recupera-se assim uma função perdida e retira-se a ocupação 
com arrumos ou espaços que funcionam como anexos, para valorizar a pér-
gula e a sua estrutura original.

Fig. 1 Vista do terraço/
cobertura do apartamento 
José Soares.
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Para além de clarificar o carácter e recuperar parte das suas funções, é 
essencial intervir na cobertura para resolver a impermeabilização, a recolha 
das águas pluviais e o seu escoamento. O seu prolongado mau funciona-
mento e deterioração tem sido a principal causa da maior parte das pato-
logias que foram surgindo no interior do apartamento ao longo do tempo. 
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Não existe um desenho base que represente integralmente a solução pro-
posta pelos arquitetos para o terraço. Como consequência, qualquer pro-
posta para o terraço assenta numa ideia onde se especula aquilo que seria o 
projeto original, fotografias, relatos ou na memória de quem viveu e ocupou 
aquele espaço. No processo da Câmara Municipal do Porto, o último desenho 
da cobertura refere-se à fase anterior à execução, o dito Projeto – projeto de 
licenciamento. Na Faup-CDUA e no Arquivo do Fundo AL/CB onde consta 
todo o processo do Projeto do edifício Vouga/Soares&Irmãos encontramos 
uma planta incompleta, onde, esboçado a lápis, aparece a primeira referência 
ao jardim, a uma garrafeira e uma zona de lavagem de roupa. Neste mesmo 
arquivo encontramos duas propostas para o jardim e galinheiro. Tudo indica 
que a maior parte das opções e decisões referentes ao projeto e à construção 
dos terraços, e não só, foram decisões tomadas em obra. 

Fig. 2 Planta incompleta 
onde aparece por primeira 
vez o desenho do jardim e 
a indicação da capoeira e 
galinheiro

Fig. 3 Montagem e 
sobreposição de duas 
plantas que completam o 
galinheiro e jardim

Fig. 4 As guardas do 
terraço.

Fig. 5 Pormenores 
das guardas. Desenho 
do Projeto original para 
serralheria. 

Fig. 6 Vistas do terraço 
onde se implantavam o 
jardim e o galinheiro do 
apartamento José Soares.
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Águas pluviais: 

A cobertura e a recolha das águas pluviais é uma questão incontorná-
vel para garantir o bom estado e funcionamento do conjunto edificado. A 
partir do momento que existem entradas de água pela cobertura, inicia-se 
um processo de degradação acelerado dos materiais e sistemas construti-
vos, nomeadamente dos espaços interiores. Este foi o caso do apartamento. 
Podemos dizer de forma categórica que, tal como a fachada, a cobertura 
sofreu, logo desde o princípio, o maior número de intervenções e alterações. 
Seguramente, como consequência de algumas soluções assumidas pelos 
próprios arquitetos como experimentais e de grande risco, que não garanti-
ram as condições necessárias para uma boa impermeabilização, escoamento 
e recolha das águas pluviais. Para determinar a intervenção é necessário 
fazer uma retrospetiva que explique a situação encontrada e os princípios 
das alterações ao longo do tempo. Dividimos esta retrospetiva em três tem-
pos para posteriormente apresentar a proposta.

Fig. 7 Cobertura Solário 
Tempo 2 _ Ocupação 
Megre

Fig. 8 Terraço e fachada 
durante o Tempo 2 _ 
Ocupação Megre.

Fig. 9 Marcas da solução 
original de cobertura 
encontradas na última 
intervenção.
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5. Saibro, 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre, 13. Caleira em manta asfáltica, 14. Tecto falso em betão armado grampeado à laje, 15. Acabamento do tecto
falso em emboço e estuque, 18. Manta drenante, 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta, 21. Nova rede de recolha e escoamento de águas
pluviais, 22. Perfil tubular em aço inox, 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça, emboço armado e
estuque, 42. Barramento betuminoso asfáltico, 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado.

Esquema recolha de águas pluviais. Três tempos.

Tempo 1 _ Projeto original

Tempo 2 _ Ocupação Megre

Tempo 3 _ Proposta



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA536 5. A IDEIA CONSTRUTIVA

Tempo 1 _ Projeto Original. 

GSEducationalVersion

A2%

2%

2%

0,
5%

0,
5%

0,5%

0,
5% 0,
5%

0,5%

2%

2%

0,5%

0,5%

0,5%

2%

2%

0.5%

2%

1%

1%

1%

1%

0 1 2,5

A

A'

B

B'

A

A'

B

B'

A

A'

B

B'



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 5. A IDEIA CONSTRUTIVA 537

A recolha das águas pluviais da cobertura assenta numa distribuição em 
duas águas com umas pendentes aproximadas de 2% dirigidas às caleiras 
paralelas às fachadas norte e sul. Na fachada sul os tubos de queda, em aço 
galvanizado de 70mm de diâmetro, encontram-se embutidos nos pilares de 
betão. Na fachada norte as caleiras dirigem a água para dois tubos de queda 
exteriores à fachada. Este sistema, que assenta sobre critérios válidos, ao 
longo do tempo demostrou-se ineficaz, sobretudo pela dificuldade da sua 
manutenção. 

Os arquitetos perceberam que este era o espaço mais sensível de todo o 
edifício por se encontrar muito exposto a intempérie. Por este motivo e por 
se tratar de uma cobertura plana, solução pouco experimentada na altura, 
foram tomadas muitas precauções: (1) o sistema de impermeabilização foi 
consultada e validado por uma empresa especializada – Shell Company; 
(2) foi pedido ao engenheiro de Estabilidade que multiplicasse o número 
de juntas de dilatação para permitir ao pavimento contrair e dilatar; e (3) 
foi criada uma série de trop-lines para garantir o escoamento das águas de 
forma rápida para o exterior do edifício, em caso de inundação. Estes cuida-
dos são patentes também na pormenorização da cobertura, nomeadamente 
no remate das mantas, do saibro suporte do pavimento através de rufos 
metálicos que ainda existem no dia de hoje, que funcionam com pingadeiras 
afastadas do plano da fachada.

Fig. 10 Os tubos de 
queda das águas pluviais 
embutidos nos pilares de 
betão.

Fig. 11 Pavimento 
original e camdas de 
assentamento e de 
impermeabilização do 
terraço

Fig. 12 Pormenor e 
esquema da pendente 
e recolha de águas 
pluviais para a Cobertura 
conforme o projeto 
Original
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Talvez esta intervenção seja a que merece maior destaque pelas suas 
consequências derivadas, e para demostrar que um projeto de reabilitação 
assente em critérios genéricos e pouco cuidadoso ou atento às particulari-
dades da obra existente, pode acrescentar os problemas em tempo muito 
curto.

No ano 2004 foi necessário intervir na cobertura porque existiam infil-
trações causadas pelo colapso do sistema de impermeabilização. Na nossa 
opinião, e tal como se comprovou posteriormente na obra de 2015, os tubos 
de queda embutidos nos pilares na fachada Sul já deviam estar entupidos, 
mas esta hipótese não foi sequer considerada pelo projeto. A proposta limi-
tou-se a retirar o pavimento em tijoleira preexistente, colocar uma nova 
impermeabilização aproveitando as pendentes existentes, uma camada de 
isolamento térmico em poliestireno extrudido, por cima uma manta de geo-
têxtil e, finalmente, um novo pavimento em lajetas de betão prefabricado 
sem respeitar as cotas originais. Em pouco tempo, quando as mantas geo-
têxtil colmataram com pó e sujidade, as águas não eram direcionadas para 
as caleiras, escoavam e escorriam verticalmente pelas fachadas levando, 
como veremos posteriormente, a um deterioro exponencial de todos os ele-
mentos da fachada, nomeadamente dos rebocos e as caixilharias.
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1. Pavimento en lajetas de betão, 2. Manta geotexil, 3. Suporte em PVC de lajetas de betão, 4. Poliestireno extrudido.

Fig. 13 A intervenção 
durante a ocupação 
Megre optou por 
uma nova solução 
de pavimento sem 
comprovar o funcio-
namento dos tubos 
de queda das águas 
pluviais.

Fig. 14 Pormenor e 
esquema da pendente e 
recolha de águas pluviais 
para a Cobertura Terraço 
durante a ocupação de 
Luis Megre..
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Tempo 3. Proposta. Em 2015 os condóminos decidiram intervir de novo 
devido ao processo acelerado de degradação das fachadas. Contratou-se 
o arquiteto Luís P. Silva, responsável por executar o projeto de restauro e 
ao mesmo tempo fiscalizar e acompanhar a obra. O “Projeto” apresentado 
consta unicamente de um mapa de trabalhos e quantidades, e iniciam-se 
as obras com um conjunto de soluções genéricas sem nunca ter conside-
rado, novamente, a particularidade do edifício. Considerando-se uma pro-
posta muito incompleta, os trabalhos serviram, no entanto, para revelar 
mais dados que informaram e ajudaram a compreender melhor a solução 
original, assim como os seus problemas derivados. Durante os trabalhos, 
ficaram expostos os tubos de queda embutidos nos pilares da fachada sul e 
a sua ligação com a caleira, o que permitiu fazer um vídeo sondagem com-
provando-se que os tubos estavam entupidos na sua quase totalidade, e que 
o material utilizado (aço galvanizado) encontrava-se completamente enfer-
rujado e, nalguns pontos, até tinha desaparecido. 
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A nossa proposta de intervenção assenta na impossibilidade de utilizar 
a rede de recolha das águas pluviais original, designadamente pela impossi-
bilidade de retirar a quantidade de material e lixos no interior dos pilares e 
pela dificuldade de integrar um novo tubo de queda na fachada sul. Porém, 
a opção de criar uma rede alternativa de águas pluviais está condicionada 
por uma nova premissa que nos parece importante introduzir: colocar nova-
mente o pavimento em tijoleira seguindo as cotas originais. 

Fig. 15 Durante as obras 
realizadas na cobertura 
em 2015 encontramos um 
conjunto de marcas que 
informaram e ajudaram 
a compreender melhor a 
solução original. Ficaram 
expostas as cotas 
originais, as juntas de 
dilatação, as caleiras 
perimetrais e a posição 
dos tubos de queda das 
águas pluviais. 
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A solução proposta inclui as seguintes ações.
- Vedar os tubos de queda embutidos nos pilares;
- criar três caleiras paralelas às fachadas sul e norte, recobertas com uma 

membrana asfáltica com autoproteção mineral sobre feltro de fibra de vidro 
assente no filme de polietileno colado à camada de forma. Estas caleiras 
serão protegidas ao nível do pavimento por chapa de cobre micro perfurada, 
solução utilizada por Arménio Losa e Cassiano Barbosa nos ralos e na junta 
de dilatação da mesma cobertura;

- refazer as pendentes para conseguir as cotas originais;
- utilizar o conjunto das juntas de dilatação originais – ainda existem e 

foram descobertas durante a obra de 2015 – para dirigir as águas pluviais;
- utilizar o teto falso para a passagem da nova rede das águas pluviais, 

para ligar aos novos tubos de queda colocados no interior das coretes pree-
xistentes, tornando-se visitáveis e facilmente acessíveis. No Caderno de 
Encargos do projeto original os arquitetos descrevem a utilidade dos tetos 
rebaixados e preveem negativos nas vigas para a passagem do conjunto de 
infraestruturas necessárias. Na nova solução garante-se a passagem da nova 
rede das águas pluviais através da extração de carotes nas vigas.

Fig. 16 Pormenor e 
esquema da pendente e 
recolha de águas pluviais 
proposto para a Cobertura 
Terraço
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5. Saibro, 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre, 13. Caleira em manta asfáltica, 14. Tecto falso em betão armado grampeado à laje, 15. Acabamento do tecto
falso em emboço e estuque, 18. Manta drenante, 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta, 21. Nova rede de recolha e escoamento de águas
pluviais, 22. Perfil tubular em aço inox, 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça, emboço armado e
estuque, 42. Barramento betuminoso asfáltico, 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado.

GSEducationalVersion

0 1

AA' BB'

#03

0 1 2,5

2%

0,5%

0,5%

11

24

14
15

22

21

20

61

13
5

18

42

5. Saibro, 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre, 13. Caleira em manta asfáltica, 14. Tecto falso em betão armado grampeado à laje, 15. Acabamento do tecto
falso em emboço e estuque, 18. Manta drenante, 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta, 21. Nova rede de recolha e escoamento de águas
pluviais, 22. Perfil tubular em aço inox, 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça, emboço armado e
estuque, 42. Barramento betuminoso asfáltico, 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado.
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Simulação do corte construtivo do terraço/cobertura original realizado 
a partir do redesenho e da informação recolhida do caderno de encargos do 
projeto original

Corte construtivo da nova proposta para o terraço/cobertura. O novo 
corte construtivo, recupera-se o pavimento em tijoleira – na fábrica da 
Pampilhosa encontra-se uma tijoleira de 7X11X3cm, com medidas idênti-
cas às originais e acabamento semelhante. Usamos o saibro para o suporte 
e fixação deste pavimento acrescentando uma caixa de areia para melhorar 
a sua drenagem. 
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O Galinheiro/Capoeira e o jardim da cobertura

Na entrevista com o Dr. Aníbal Soares apercebemo-nos, pela primeira 
vez, que teria existido no recanto triangular do terraço, um galinheiro/
capoeira e um espaço destinado a jardim; ambos desenhados durante a 
construção pelos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, a pedido 
do cliente.
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Durante as obras de restauro da cobertura do ano 2015, ao retirar o 
pavimento existente encontraram-se marcas da localização das guardas do 
limite da cobertura ajardinada e do local onde se implantava o galinheiro. 
Com estas marcas, alguns desenhos de pormenorização encontrados no 
arquivo, assim como a única fotografia do Teófilo Rego, onde se mostra a 
sua volumetria; conseguimos (re)desenhar o conjunto formado pelo gali-
nheiro e o jardim com suficiente informação para a sua reconstrução. Os 
materiais e acabamentos utilizados – tijolo, rebocos e guardas metálicas – 
são os mesmos que se utilizaram no projeto original.

Fig. 17 Desenhos de 
estudo da solução 
do terraço jardim e 
galinheiro do Projeto 
original.

Fig. 18 Fotografia dos 
anos 60 da autoria do 
Teófilo Rego onde se vê 
a capoeira e galinheiro 
construídos

Fig. 19 marcas 
encontradas na obra da 
cobertura de 2015 que 
indicam os arranques da 
guarda original do terraço 
jardim

Fig. 20 Proposta de 
reconstrução da capoeira 
e galinheiro segundo 
desenho original.
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A maior dificuldade será tornar compatível a cobertura ajardinada com a 
restante solução do terraço, descrita no ponto anterior. Numa análise aos dese-
nhos de pormenor da cobertura ajardinada original, constatamos que não foi 
destinada nenhuma camada base de drenagem das águas e que a espessura 
atribuída para a cobertura vegetal, dificilmente iria funcionar. Propomos corri-
gir este corte construtivo e assumir que não é possível conseguir, neste caso, a 
mesma cota original. Mas parece-nos importante recuperar a ideia do jardim e 
garantir o seu bom funcionamento. 
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A proposta deverá ser capaz de incorporar os mesmos princípios e materiais 
utilizados no projeto original, com maior espessura das camadas ao acrescen-
tar por baixo da camada de terra vegetal uma superfície contínua e drenante. 
Esta superfície será executada através de uma caixa de areia com diferentes 
granulometrias, que permitirá drenar eficazmente (mais miúda na superfí-
cie em contacto com a terra e maior á medida que se aproximar das telas de 
impermeabilização).
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O Solário e a sua cobertura

Propõe-se a demolição das construções e anexos para recuperar o solário 
composto por pérgula, muro e pilares, tornando mais evidente um dos ele-
mentos caracterizadores do terraço. 

No projeto original o solário era composto pela parede de alvenaria de 
tijolo rebocada que incorporava as infraestruturas (chaminé) e a cobertura 
plana com pilares de betão circulares (no projeto original pintadas com cor 
vermelho). Os pilares eram utilizados também para embutir os tubos de 
queda do sistema de recolha das águas pluviais desta cobertura. 

Para reabilitar a cobertura do solário recupera-se o mesmo sistema de 
recolha das águas pluviais. Neste caso, ao contrário do anterior, restabe-
lecer o percurso das águas pelos pilares circulares torna-se mais fácil pela 
pequena dimensão e bom estado dos tubos de queda. Aproveitando o bom 
estado destes tubos, coloca-se uma manga de PVC flexível de modo a prote-
ger caso apareçam alguns sinais de ferrugem ou a degradação do aço.

O acabamento da cobertura do solário, que recupera as cotas e pen-
dentes originais, é constituído por uma camada de mistura betuminosa e 
areado de granulometria variada, o original era feito com um barramento 
betuminoso coberto por areado.
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5.2. A SALA

Do ponto de vista compositivo julga-se necessário manter a sequência 
dos espaços que constituem aquilo que Arménio Losa e Cassiano Barbosa 
denominavam como “zonas de vida em comum” – o escritório/biblioteca, a 
sala comum e a sala de costura. O uso de cada um destes espaços poderá ser 
alterado mas importa garantir que a sua existência e articulação continue 
aportando a variedade de qualidades aos espaços comuns que se distribuem 
neste piso. 

Apesar de encontrar-se atualmente sem mobiliário, os dois espaços 
menores – a biblioteca e a sala de costura – apresentam a sua qualidade 
espacial bastante completa. Não é o caso da sala que, pela falta do armá-
rio contínuo, que originalmente separava este grande espaço do corredor, 
encontra-se incompleta. No ponto seguinte – no espaço designado do corre-
dor/escada – será abordada com maior detalhe a necessária reposição deste 
móvel. 

De facto, uma das qualidades que destacamos da sala e que se deveria 
conservar, é a sua grande dimensão com uma área total de 50,60m2 – neste 
momento falseada porque inclui também a área do corredor. Será o novo 
mobiliário que irá determinar as novas formas de apropriação e a sua distri-
buição. Uma única exigência é feita a esta nova distribuição, manter visível 
o seu atributo mais moderno, isto é ser uma espaço aberto e flexível.

Fig. 21 Fotografia de 
Teófilo Rego do interior 
da Sala depois da obra 
em 1955.
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SUITE

QUARTO
FILHOS

QUARTO
FILHAS

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003 COZINHA

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

SALARAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003
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Esta grande dimensão oferece uma exposição contínua e completa da 
relação com a fachada Sul, o que torna a caixilharia e todo o sistema com-
plexo da fachada, a componente mais determinante do espaço, permitindo 
variar e controlar a entrada de luz, a proteção da incidência solar, a abertura 
dos vãos.... Pela sua importância na composição do espaço, assim como do 
seu conforto ambiental (térmica e acusticamente), este elemento deverá ser 
alvo de uma intervenção que tem como objetivo principal melhorar o seu 
funcionamento, otimizando a suas qualidades e adaptando-se a novas exi-
gências do conforto.

De um modo geral, exceto alguns problemas pontuais derivados de infil-
trações de água através da fachada e das caixilharias, condensações ou da 
rotura e falência de infraestruturas – tubos do pavimento radiante, eletri-
cidade, etc. as patologias encontradas na sala derivam, principalmente, da 
cobertura, por falhas de impermeabilização ou do escoamento das águas 
pluviais. Por conseguinte, todas as intervenções estão interligadas às solu-
ções anteriormente descritas. 

Fig. 22 Fotografias do 
estado atual da Sala do 5º 
andar.

Fig. 23 Paleta da cor 
original da Sala do 5º andar
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Teto

Os arquitetos optaram por construir no projeto original um teto falso, 
rebaixado 30 cm da laje de betão da cobertura, para uniformizar o teto e 
tapar as vigas que sobressaem. O teto falso original foi executado com uma 
fina laje de betão de 4cm de espessura armada com uma rede de aço – que 
serve para dar rigidez e uniformizar – e suspensa por vergalhões de 10mm 
de diâmetro cravados à laje de cobertura. O Caderno de Encargos não refere 
especificamente esta solução, o que dá a entender que pode ter sido uma 
opção em obra. Na obra de 2015, ao abrir os roços para instalar a nova rede 
de águas pluviais, descobrimos esta solução que, cabe destacar, encontrava-
-se em muito bom estado, sem empenos nem deformações. 

De facto surpreende que, passado 
mais de cinquenta anos, e apesar da 
falta de manutenção e dos danos sofri-
dos na última intervenção da cobertura, 
o teto e os seus gessos ainda apresen-
tem uma superfície uniforme, plana e 
contínua e em relativo bom estado de 
conservação, o que denota a excelente 
qualidade da execução e dos materiais 
utilizados.

Para Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa este rebaixamento com tetos 
falsos, tal e como indicam na Memória 
Descritiva e no Caderno de Encargos, 
serviam para facilitar a passagem de 
infraestruturas de eletricidade e de 
água. Este princípio será reinterpretado 

na intervenção, aproveitando-se o rebaixamento do teto falso para:
• passar as novas infraestruturas do sistema das águas pluviais e dirigi-

-las para as coretes;
• dar uniformidade ao espaço mantendo a ideia e expressão original de 

elemento contínuo;
• incorporara na cobertura isolamento térmico e ventilação;
• suportar a nova iluminação artificial.
Coloca-se a nova rede de águas pluviais no perímetro do teto da sala, 

dirigindo as águas para as coretes existentes nas instalações sanitárias do 
5º piso, através de tubos em PVC de 80mm de diâmetro, com uma pendente 
de 0,5%, que atravessam as vigas de suporte da laje da cobertura. Esta rede 
está pensada para ser um percurso visitável, criando uma pequena junta em 
todo o perímetro da sala.1

1 Em oposição com a proposta executada no projeto do condomínio onde se coloca uma única caleira central. Na nossa 
opinião trata-se de uma má solução porque concentra todas as águas pluviais numa única saída.

Fig. 24 Durante as obras 
da cobertura em 2015 
optou-se pela passagem 
dos tubos de queda das 
águas pluviais pelo falso 
teto

Fig. 25 Esquema 
da passagem das 
infraestruturas das 
águas pluviais proposta. 
Se aproveita o falso 
teto para a passagem 
das infraestruturas 
garantindo um percurso 
perimetral e visitável.
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A solução construtiva para o teto falso recria a mesma solução ori-
ginal: fina laje de betão de 4 cm de espessura, suspensa, estucada e pin-
tada. O percurso visitável que permite a inspeção dos tubos das águas plu-
viais é constituído por chapas metálicas de 10mm de espessura e placas 
de aglomerado de cortiça expandida, que servem de suporte ao emboço e 
ao estuque. A escolha das placas de cortiça é recuperada da solução origi-
nal do teto da suíte. Os arquitetos utilizavam este material nas lajes que 
se encontravam em contacto direto com o exterior, evitando deste modo 
condensações.

A reconstrução do teto falso permite colocar em toda a sua superfície, 
na parte inferior da laje da cobertura e nas vigas, duas placas de aglome-
rado de cortiça de 40mm de espessura que resolve o problema das pontes 
térmicas e incorpora o isolamento térmico à solução da cobertura. Toda a 
nova rede de águas pluviais é isolada acusticamente através de granulado 
de cortiça expandida.

Aproveita-se também a grande dimensão deste teto falso para criar 
uma grande caixa de ar ventilada que, através de comportas reguláveis e 
das chaminés preexistentes, controla a entrada e saída do ar.
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 Pavimento

Durante a última obra da cobertura (no ano 2015) houve uma grande 
inundação no apartamento causada pelo facto de terem removido as cama-
das de impermeabilização da cobertura, expondo toda a sua superfície 
durante muito tempo à chuva e sem nenhuma proteção. Como podemos ver 
na imagem, existe uma coincidência entre os rasgos do teto por onde houve 
uma entrada significativa de água, e as zonas em que o pavimento em par-
quet destacou e descolou.

Antes desta inundação, a maior parte do pavimento em taco de madeira 
de casquinha (pinho nórdico) de 7x14x2cm, apresentava-se com um aspeto 
uniforme e colado à base, mostrando simplesmente sinais do desgaste de 
tantos anos sem manutenção. 
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A recuperação do pavimento preexistente é extremamente difícil porque 
os tacos de madeira que se destacaram do solo têm ainda colada a camada de 
fixação asfáltica (Ralfix) e porque uma solução parcial poderia não garantir a 
leitura uniforme e contínua que se procura em toda a superfície. 

A solução que propomos parte da remoção total do pavimento e a colocação 
de um novo com o mesmo padrão do parquet original: direção, geometria (em 
espinha) e dimensões. O acabamento deverá ser encerado, como indicado pelos 
autores no projeto original. 

A intervenção no pavimento da sala prevê também a substituição da camada 
de suporte em betonilha de 6cm de espessura, aproveitando-se para retirar o 
sistema de aquecimento radiante preexistente em tubos de aço galvanizado. 
Este sistema de aquecimento estava desativado desde 1972, altura em que se 
removeu a caldeira central do edifício. 

A intervenção incorpora um novo sistema de aquecimento em pavimento 
radiante elétrico, assente numa lâmina de aglomerado de cortiça expandida 
colocada sobre a nova camada de betonilha de regularização.

Para este trabalho será necessário um especial cuidado em manter o dese-
nho, os remates e acabamento dos rodapés em carvalho que deverão incorpo-
rar uma lâmina de aglomerado de cortiça expandido nas paredes para mitigar a 
propagação de ruídos causados pelo impacto.

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração
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5.3. A COZINHA 

Neste espaço talvez seja pertinente colocar uma questão até agora não 
referida: a necessidade de definir um novo programa e as suas condicio-
nantes para determinar a intervenção a seguir. De facto, neste ensaio hipo-
tético só se considera a possibilidade de tornar habitável o apartamento, 
desde uma perspetiva abstrata, sem determinar um programa detalhado. 
No entanto, parece-nos interessante colocar como premissa para a habita-
bilidade do apartamento, a necessidade de uma cozinha, obrigando a reabi-
litar o seu espaço com as novas condicionantes.

Com este pressuposto, a qualidade que destacamos como essencial, e que 
melhor define os princípios compositivos, mas também funcionais da cozi-
nha, é a sua condição de máquina. Para esta máquina funcionar é preciso, 
em primeiro lugar, pensar e garantir as infraestruturas, pelo que é neces-
sário repensar a sua passagem e distribuição porque a maioria delas foram 
desativadas, tornaram-se obsoletas ou colapsaram ao longo do tempo. Para 
este objetivo servem muito bem as coretes originais que se encontram na 
própria cozinha. As comunicações verticais de infraestruturas e as coretes 
visitáveis fazem parte de um esquema muito claro e operativo entre usos, 
espaços e infraestruturas, idealizado pelos arquitetos no projeto original. 
Na nova intervenção, a reutilização e reabilitação destas comunicações aces-
síveis e de fácil manutenção torna-se um fator muito positivo, que permite 
não só demostrar a sua utilidade, como acrescentar e integrar novas infraes-
truturas não previstas no projeto original, como é o caso das águas pluviais.
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Por outro lado, questiona-se a importância de garantir a integridade do 
conjunto formado por três espaços de grande dimensão: área de entrada e 
preparação, espaço para cozinhar e a copa. Estes espaços podem vir a ser 
reestruturados com programas adaptados a outras funções associadas como 
pode ser um espaço para refeições informais. Neste sentido o desenho do 
mobiliário que será necessário acrescentar deverá responder de forma clara, 
seguindo os princípios funcionais que temos comentado anteriormente. 

A cozinha, enquanto espaço de serviço, encontra-se orientada a norte. 
É uma oportunidade para explorar as patologias desta fachada com grandes 
problemas de infiltração, mas sobretudo, para estudar uma solução tipo para 
as caixilharias com vidro fosco ondulado que, mais do que se abrir às vistas, 
foram pensadas para efeitos de iluminação e ventilação natural. Estas cai-
xilharias colapsaram pelo que é necessário uma nova solução que incorpore 
também novas condicionantes e requisitos, como é o caso do ruído produ-
zido pelas máquinas de refrigeração do edifício vizinho. 

Fig. 26 Fotografias do 
estado atual da Cozinha 
do 5º andar.

Fig. 27 Paleta da cor 
original da Cozinha do 
5º andar
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As infraestruturas e coretes

A questão chave para este espaço relaciona-se com a passagem e rea-
tivação das infraestruturas necessárias para o seu funcionamento. Se por 
um lado a existência de coretes, já no projeto original, facilita as comunica-
ções verticais, a ventilação e a manutenção pela sua fácil acessibilidade, por 
outro lado, é preciso redistribuir o conjunto das infraestruturas no espaço 
interior da cozinha. 

Perante a qualidade dos materiais de revestimento das 
paredes da cozinha – em mármore de Estremoz polido – e 
do pavimento – em mármore de Lioz polido – levanta-se 
a questão de como integrar a passagem e distribuição das 
novas infraestruturas na cozinha. Existem duas opções cla-
ras: a remoção do acabamento, colocando as infraestruturas 
em roços, quer em paredes, quer no pavimento; ou colocar 
as infraestruturas à vista. Mais uma vez a resposta a esta 
questão resulta da leitura e interpretação do projeto origi-
nal: quando os arquitetos optam por colocar o pavimento 
radiante, criam uma camada de betonilha de regulariza-
ção de 8 cm de espessura que será aproveitada para passar 
agora as novas infraestruturas. Para esta opção é necessá-
rio demolir e retirar o pavimento de mármore que, por sua 
vez, encontra-se com um aspeto muito deteriorado – com 
manchas e escamado – devido às colas e ao linóleo apli-
cado durante a ocupação dos TLP, tornando inviável o seu 
restauro.

Para além da passagem horizontal resolvida no pavi-
mento pela camada de betonilha, a distribuição das redes na 
cozinha será complementada verticalmente incorporando 
os tubos no desenho do novo mobiliário. Pontualmente 
poderá também ser usado o espaço do teto falso que segue a 
mesma solução preconizada na sala.

Fig. 28 Esquema das 
coretes existentes 
no Apartamento. 
Aproveitam-se para 
passar as novas 
infraestruturas.

Fig. 29 Coretes 
existentes.
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Fig. 30 A ausência da 
pia de pedra maciça de 
mármore preto desenhada 
pelos arquitetos, torna 
incompreensível o 
espaço de transição 
entre as zonas comuns 
e a cozinha. Propõe-se a 
reposição deste elemento 
segundo os desenhos 
originais .

Fig. 31 No lado oposto 
era o espaço destinado 
ao frigorífico, pedido pelo 
cliente.

Fig. 32 A pia em 
mármore preto foi 
removida e vandalizada 
durante as obras de 
2015.

Fig. 33 Desenho original 
da pia. Pormenor para 
marmorista.
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5.4. OS CORREDORES E A ESCADA
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Neste conjunto de espaços, cuja função principal é articular e comunicar 
os diferentes espaços do apartamento, sugerimos três atitudes diferentes 
de intervenção. No 5º andar consideramos necessário reconstruir o armário 
corrido que definia o espaço de corredor; no 4º andar reabilitar as paredes e 
amários encastrados para recuperar as suas funções originais de arrecada-
ção e arrumação, que complementavam às de circulação e por último; nos 
três andares, restaurar o elemento seguramente mais emblemático e sin-
gular do apartamento, composto pela escada helicoidal e o grande vão, ou 
“parede envidraçada”, com a caixilharia em betão prefabricado Gracifer.

Um quarto espaço completa este conjunto, o jardim/terraço coberto. O 
seu carácter de exceção e a sua função estruturante de enquadramento, arti-
culação e entrada de luz e ventilação reclama que seja preservado. O colapso 
do sistema de impermeabilização do seu pavimento (em tijoleira) obriga 
a ponderar a sua substituição mantendo o mesmo material, dimensões e 
aspeto.

2,4 60

Piso 06

Piso 05

Mobiliário e Configuração Espacial

2,4 60

Piso 06

Piso 05

Mobiliário e Configuração Espacial

Fig. 34 Fotografias 
do estado atual dos 
corredores do 4 e 5º andar 
e da escada helicoidal.

Fig. 35 Paleta da cor 
original dos corredores do 
4 e 5º andar e da escada 
helicoidal.

Fig. 36 Plantas extrudidas 
que indicam a importância 
do mobiliário para a 
definição do espaço dos 
corredores 
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Fig. 37 Alçado e Corte 
do móvel continuo que 
definia o corredor do 5º 
andar no projeto original.
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O corredor armário
O corredor do 5º andar desapareceu enquanto espaço individualizado, no 

momento em que foi retirado o móvel contínuo que ocupava todo o cumpri-
mento da sala. Consideramos necessário que seja construído um novo móvel, 
que permita recuperar uma leitura mais clara do espaço da sala assim como 
estabeleça, em simultâneo, um conjunto de relações com o material, a cor e a 
iluminação. O desenho deste móvel contínuo deve considerar a entrada de luz 
natural até o corredor. Esta mesma condição deve existir na intervenção do 
corredor do 4º andar. Neste caso, o espaço ainda existe mas aparece incompleto 
na sua função, sendo necessário incorporar armários nas paredes do corredor.

Fig. 38 Axonometria que 
relaciona o corredor do 
quinto andar, o jardim/
terraço coberto e a 
escada helicoidal que 
leva até ao terraço.

Fig. 39 O jardim/terraço 
coberto, um espaço de 
articulação e iluminação 
entre os espaços comuns

Fig. 40 Montagem do 
corredor armário do 
4º andar mostrando a 
relação com os quatos 
dos filhos e filhas. 
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A construção destes móveis assenta no seu desenho original. A extensa 
informação e pormenorização existente nas peças desenhadas encontradas 
nos arquivos, que serviram na altura para ensinar os artesãos a “construir o 
moderno”, assim como a observação de alguns móveis existentes em outras 
obras dos mesmo arquitetos, torna possível ainda hoje, a reconstrução deste 
mobiliário. Talvez a única condicionante que importa colocar é o elevado 
custo que pode implicar assim como a falta de profissionais especializados. 

Conseguimos repetir as formas, o material e as técnicas de construção, 
mas temos pouca informação sobre as cores aplicadas, só existem alguns 
esboços iniciais. Para o estudo da cor, recorremos a palete de cores realizada 
a partir do estudo e levantamento das marcas encontradas no local e apre-
sentada no capítulo anterior.

Fig. 41 Três cortes que 
mostram as diferentes 
larguras dos corredores e 
o mobiliário que define o 
seu espaço e função.

Fig. 42 Estudo para o 
novo desenho do móvel 
corrido no corredor do 
5º andar com diferentes 
combinações da paleta 
da cor original
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A caixilharia em betão pré-fabricado – GRACIFER

Este vão de grandes dimensões (3,00x7,80m) forma parte do léxico cons-
trutivo dos arquitetos, normalmente utilizado para iluminar, com luz natu-
ral, e remarcar o desenvolvimento vertical da escada. Este vão é constituído 
por uma quadrícula de perfis de betão prefabricado da marca GRACIFER e 
de vidro simples fosco ondulado, fixo à caixilharia com Mastic. Apesar dos 
anos sem manutenção, nem limpeza, o conjunto encontra-se o em relativo 
bom estado de conservação, mantendo as condições exigidas de estanqui-
dade de água. Os problemas que apresentam devem-se principalmente a: 
sua grande dimensão e geometria, que dificulta o acesso e a limpeza dos 
vidros e caixilhos superiores e dificuldade em substituir e encontrar envi-
draçados com a mesma aparência e caraterísticas. A intervenção neste vão 
limita-se à substituição dos envidraçados que não correspondem ao modelo 
original, tratamento pontual e reparação de perfis em betão, tratamento de 
juntas e substituição de vedantes, limpeza e pintura.

Fig. 43 A caixilharia tipo 
Gracifer no seu estado 
atual.

Fig. 44 Desenho original 
dos pormenores a 
escala 1/50 dos vãos de 
todo o Edifício Vouga/
Sores&Irmãos onde se 
utiliza caixilhos de betão 
pré-fabricado.

Fig. 45 Conjunto de 
imagens a mostrar o 
bom estado do conjunto 
e de cada componente 
da escada helicoidal do 
Apartamento José Soares.
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 A escada

A escada helicoidal, além de estruturante, associa-se imediatamente ao 
léxico construtivo e compositivo de Arménio Losa e Cassiano Barbosa. O 
seu bom estado de conservação denota a excelente qualidade da execução e 
dos materiais utilizados.

Só precisa de obras de reparação pontual como por exemplo encerar as 
madeiras dos corrimãos, limpar e pintura corrimão e gessos.
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5.5. OS QUARTOS

Trata-se do conjunto de quatro módulos iguais. O módulo que se repete, 
com dimensões reduzidas, à semelhança de uma cabine, é um atributo que 
deve ser valorizado enquanto ideia original e considerado na intervenção. 
A própria métrica está ligada às medidas da malha estrutural e, em conse-
quência, à fachada, tornando difícil a sua alteração. 

O programa a desenvolver no interior pode ser alterado, mas deveria 
beneficiar-se da condição de módulo. Para além desta condição, com uma 
área limitada de 16m2, consideramos pertinente recuperar a sua qualidade 
de transformável a partir do estudo do corte, designadamente, da secção 
que define a alcova. 

Esta seção possibilitava, no seu desenho original, uma variabilidade de 
uso através da cama móvel e de umas cortinas, garantindo também uma 
relação direta com a entrada da luz natural ao corredor central. A interven-
ção centra-se em recuperar o conjunto e os componente desta secção.
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A Alcova

O espaço da alcova ainda existe. Os quartos foram desenhados rigorosa-
mente e com grande pormenorização para responder, em simultâneo, a um 
aproveitamento máximo e a uma flexibilidade de usos. Deste desenho só 
resta a configuração do espaço destinado a alcova. Contudo, faltam alguns 
dos seus elementos e pormenores que a caracterizavam e justificavam. Por 
este motivo, julgamos que a intervenção deveria completar este espaço tor-
nando-o mais compreensível. Para o tal, propõe-se voltar a forrar as pare-
des interiores da alcova com aglomerado de madeira folheado de carvalho, 
como indica o Caderno de Encargos do projeto original, e reconstruir a cama 
móvel enquanto elemento singular que pode ser utilizado como sofá. Para 
a sua reconstrução utilizamos os desenhos originais. A opção da cortina é 
também facilmente replicável.

Fig. 46 Os quartos dos 
filhos e das filhas no seu 
estado atual

Fig. 47 Desenho original 
dos pormenores das 
camas dos quartos dos 
filhos a escala 1/20 
até T/N

Fig. 48 Corte com 
proposta para os quartos 
com alcova.
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O teto rebaixado da alcova servia, sobretudo, para garantir a iluminação 
natural ao corredor central do quarto andar. Este era um princípio funda-
mental para os arquitetos, explorados em outras situações e espaços. Por 
este motivo, achamos pertinente manter este principio e tentamos melho-
rar a solução construtiva original, com vista a resolver problemas de acús-
tica entre o corredor e os quartos. A solução proposta coloca uma nova cai-
xilharia embutida com perfis metálicos com vidro duplo laminado e caixa 
de ar.
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A Cor

Ao analisar as marcas encontradas, descobrimos nos quartos um con-
junto de indícios que apontavam para a possibilidade de a cor original ter 
sido o verde ral. 6021. Estas marcas foram encontradas em sítios dispersos, 
onde anteriormente existiram mobiliário, iluminação ou algum interruptor 
que cobriram e protegeram a cor original. 

Uma primeira opção seria voltar a pintar todas as paredes dos quartos 
com esta cor, supostamente, original conseguindo uma percepção seme-
lhante – nunca inteiramente porque faltam o resto dos móveis –, do espaço 
original. Uma segunda, poderia ser assumir uma nova cor deixando as mos-
tras de cor original encontradas. E, uma terceira optaria por aproveitar os 
efeitos e superposições das diferentes ocupações do apartamento. Durante 
uma ocupação temporária de artistas realizada no apartamento no ano 
2005, a parede de um dos quartos, concretamente aquele que pertenceu 
ao Dr. Aníbal Soares, serviu de suporte para uma intervenção artística da 
autoria do Fernando José Pereira que ainda se mantem. Porque não fixar 
também esse momento. O facto de se tratar de quatro módulos idênticos, a 
diferença de atitudes perante a cor poderia ajudar a plasmar e explicar dife-
rentes momentos/ocupações do apartamento.

Fig. 49 Cor original 
encontrada na base dos 
candeeiros de teto do 
quarto dos filhos.

Fig. 50 Quartos do 4º 
andar no seu estado 
atual.

Fig. 51 Estudo de 
cor para os distintos 
módulos - quartos: 
utilizando a paleta de 
cor original, as marcas 
encontradas e o mural da 
autoria do artista plástico 
Fernando José Pereira em 
2005, para a exposição 
Penthouse .
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SUITE

QUARTO
FILHOS

QUARTO
FILHAS

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003 COZINHA

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

SALARAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

SUITE

QUARTO
FILHOS

QUARTO
FILHAS

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003 COZINHA

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

RAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003

SALARAL9011 RAL7032 RAL7034 RAL7003 RAL6021 RAL6019 RAL6034 RAL5023 RAL5009 RAL8004 RAL3016 RAL3012 RAL9010 RAL9003
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5.6. A SUÍTE

A Suite é o terceiro espaço – juntamente com o galinheiro com jardim na 
cobertura e a sala de costura no quinto andar – que ocupa o “corpo secun-
dário” ou corpo triangular, demostrando um exercício e capacidade de dese-
nho dos arquitetos que dominam uma geometria difícil que a priori pode-
ria parecer inutilizável. Revela-se assim como uma condicionante resultante 
das formas exíguas do lote que se pode transformar numa oportunidade 
e excecionalidade. Atualmente, na suíte não se lê a compartimentação do 
espaço nas suas funções originais – zona de estar, vestir, dormir e quarto 
de banho – só se distinguem dois espaços, um espaço amplo vazio e a casa 
de banho. 

Parece-nos importante destacar este quarto de banho das restantes. Em 
primeiro lugar pela sua posição extrema, e em segundo pela sua relação com 
a composição da fachada. Recordemos a janela colocada a pedido do cliente 
para ver a cidade enquanto se barbeava... Estas histórias, particularidades 
que podem parecer anedóticas, formam parte da ideia original e das vivên-
cias e circunstâncias que contextualizaram a relação do cliente com o arqui-
teto, do espaço e a sua função. 

Fig. 52 A janela do 
Quarto de banho da Suíte 
do 4º andar colocada a 
pedido do cliente (José 
Soares) para ver a cidade 
enquanto se barbeava.
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G
G

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração 0 0,5 1

Fig. 53 Estado atual 
da Suite 

Fig. 54 Levantamento 
das marcas 
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Do restante espaço, agora único, não se considera necessário manter, 
ou melhor dito, repor o mobiliário que definia/determinava a distribuição 
original, dividindo o espaço entre as suas várias funções. Aquilo que nos 
parece mais relevante a manter neste espaço refere-se à expressão plástica 
das superfícies estucadas, nomeadamente da parede norte. Esta parede com 
uma geometria ondulante, devido ao seu valor formal, condicionará qual-
quer solução posterior que se encontre em contacto com ela (i.e. rodapés e 
roda tetos). 

A maior parte das patologias encontradas neste espaço localizam-se na 
fachada sul, quer nas paredes, quer nas caixilharias; assim como nos tetos 
em contacto com o terraço da sala de costura do andar superior.

G
G

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração 0 0,5 1

G
G

Destacamento/
Descolamento

Humidade Fito-fluorescência Pat. Biológica Fungos Fissuração 0 0,5 1
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A Parede dupla

Uma análise das patologias e alterações do projeto ao longo do tempo 
revelam que, tanto a cobertura como a fachada, foram os elementos e sis-
temas construtivos que apresentaram maior número de problemas e que 
sofreram mais alterações. Do levantamento das patologias constata-se que 
as paredes da fachada sul da suíte e da sala de costura são aquelas que, por 
estarem mais expostas (sem a proteção da grelha de betão), apresentam um 
maior número de sinais de degradação e desgaste. Algumas das patologias 
apontam para problemas que podem pôr em causa, inclusive, a própria esta-
bilidade da construção das paredes e/ou dos seus acabamentos.

Como vimos no levantamento do léxico construtivo, o sistema de parede 
dupla de alvenaria de tijolo com caixa de ar é utilizado como solução tipo de 
mediação entre os espaços exteriores e interiores, resolvendo, através dele, 
o isolamento térmico, remates de impermeabilização e um acabamento con-
tinuo na fachada. 

Uma questão relevante que importa colocar neste ponto é o âmbito 
de atuação da intervenção. Se por um lado se reconhece a necessidade e 
urgência em intervir na fachada, desde o exterior, resolvendo eficazmente 
os problemas de impermeabilização, de acabamento, de continuidades de 
materiais e de pontes térmicas; por outro lado, cabe assumir que qualquer 
intervenção na fachada, cobertura ou infra estruturas comuns, são decisões 
que ultrapassam o proprietário, devendo ser tomadas pelo condomínio. Isto 
significa que, num contexto real em que se pretende enquadrar este exercí-
cio, a intervenção deve ser capaz de resolver as patologias e problemas cons-
trutivos autonomamente (sem afetar os espaços comuns), condicionando 
assim o campo de atuação e de execução ao interior do apartamento.

Partindo desta condicionante, a proposta para requalificar a parede da 
fachada sul da suíte assenta nas seguintes premissas:- ação condicionada 
pelo interior, executada autonomamente do pano de parede exterior. Não 
altera os acabamentos da fachada;

• completar o sistema de impermeabilização existente e incorporar um 
novo sistema de isolamento térmico da fachada;

• utilizar os materiais existentes e determinados no projeto original, 
ainda que por vezes seja necessário adaptar e/ou reinterpretar a sua 
aplicação;

• repor os acabamentos originais em estuque no lado interior da parede;
•  manter a espessura da parede dupla existente, não alterando ou con-

dicionando os espaços interiores.

Fig. 55 Corte de fachada 
sul, representando o 
sistema construtivo da 
fachada, composto por 
pala de sombreamento, 
Caixilharia de correr e 
parede dupla de tijolo 
com caixa de ar.

Fig. 56 Patologias 
dos acabamentos e 
alvenarias da fachada 
sul.

Fig. 57 Teto da Suíte, 
pode-se observar a laje 
do terraço de cobertura, 
o isolamento em 
aglomerado de cortiça, o 
emboço e os estuques
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A proposta parte da demolição parcial do pano interior da parede dupla, 
mantendo uma base da parede, aproximadamente 20 cm, que servirá de 
suporte para o novo paramento interior. O sistema de impermeabilização 
original, que ainda existe, é constituído por um barramento asfáltico que 
segundo o desenho de Arménio Losa e Cassiano Barbosa nasce da base do 
pano de tijolo exterior e continua pela caixa de ar, cobrindo aproximada-
mente 20cm do pano interior da parede. Este barramento é recoberto com 
uma mistura rica em cimento, protegendo assim a impermeabilização origi-
nal e constituindo uma base interior, a partir da qual, se construirá o novo 
paramento vertical interior. Aproveitando que temos acesso à face interior 
da parede da fachada, regulariza-se e coloca-se uma tela de impermeabili-
zação. Mantem-se a caixa de ar de 4cm onde se coloca uma subestrutura de 
perfis em chapa quinada de aço inox com a mesma espessura, que servirá de 
suporte à soleira e ao paramento interior composto por contraplacado marí-
timo de madeira de 10mm de espessura, placa de aglomerado de cortiça de 
60mm emboço e acabamento em estuque.

Com esta solução reinterpretamos o pormenor utilizado pelos arqui-
tetos no teto, para evitar as condensações dos terraços, mas sobretudo, 
melhora-se a características acústicas, térmicas e de impermeabilização do 
conjunto, mantendo a mesma expressão e espessura do projeto original.

O pano de parede exterior funciona como suporte das argamassas de 
acabamento da fachada composta por Ceresite, reboco e micro-argamassa 
de cimento, armada a fibra de nylon pintada (solução utilizada pela equipa 
responsável pela obra de restauro do edifício em 2015). Esta solução de aca-
bamento, que não nos parece a mais correta, na nossa opinião, apresentará 
a médio prazo os mesmos problemas que foram identificados antes do seu 
restauro; contudo, a nossa proposta continuará válida porque os seus prin-
cípios assentam na sua autonomia.

Fig. 58 Imagem da 
Fachada sul em 2010, 
pode-se observar que na 
zona da Suíte, os rebocos 
armados de microar-
gamassas cimentícias 
tinham descolado e 
caído.

Fig. 59 vista da pala 
de sombreamento e 
caixilharia da suíte.

Fig. 60 Sobreposição 
de camadas da fachada 
Na imagem pode-se 
observar os materiais e 
recobrimentos originais 
(ceresite e reboco) e a 
novo recobrimento de 
fachada em microarga-
massa armada
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Corte JJ´
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5.7. AS CAIXILHARIAS

A primeira constatação é que, pela qualidade do desenho original e pela 
sua importância na composição, quer na fachada, quer nos espaços interio-
res, a opção mais evidente seria “arranjar” os sistemas e restaurar os ele-
mentos das caixilharias existentes na sala. O acumular de anos de falta de 
limpeza e manutenção, alterações pontuais de alguns dos seus elementos, 
a aplicação de tintas plásticas que secaram a madeira dos caixilhos, assim 
como o desaparecimento de vedantes e mastics devido às grandes quantida-
des de água que escoavam pela fachada, em consequência da intervenção na 
cobertura de 2004, provocaram uma aceleração da deterioração do conjunto 
das caixilharias, e em particular dos elementos em madeira que na maior 
parte dos casos põem, risco a estrutura da própria caixilharia.

Não se encontra este tipo de caixilharias no mercado, o que implica que 
qualquer novo desenho deverá ser executado de modo artesanal. Um para-
doxo: antigamente o mercado não dispunha de alternativas, sendo por isso 
necessário formar os artesãos com uma linguagem moderna. Atualmente 
existem no mercado muitas soluções genéricas mas muito dificilmente res-
ponderam às particularidades formais das originais. Apesar do Arménio 
Losa defender a industrialização dos processo construtivos....

Como constatamos no capítulo 4, onde foram levantadas as caixilharias 
existentes, identificadas as suas patologias e apontados alguns critérios de 
intervenção; o restauro das caixilharias da sala torna-se inviável, obrigando 
a estudar e desenhar uma alternativa. 

Esta nova proposta pretende nomeadamente:
• melhorar os sistemas de vedação acústica e estanqueidade de águas
• facilitar a manipulação e o funcionamento do conjunto, incorporando 

novos mecanismos para abertura e fecho. 
• melhorar as capacidades de isolamento acústico e térmico da superfí-

cie envidraçada.
• sistemas que resolvam e evitem condensações dos envidraçados
Estas melhorias assentam numa intervenção que procura manter a qua-

lidade do desenho original, respeitando ao máximo a sua expressão e procu-
rando manter a sua espessura. 

O Caderno de Encargos refere que a madeira a utilizar para as caixilharias 
seriam Casquinha (ou pinho nórdico) ou Castanho do Minho. Pelo levanta-
mento realizado das caixilharias do apartamento, confirmamos que todas 
as caixilharias foram executadas em madeira de pinho nórdico pintado. 

Pelo desenho do conjunto de soleiras, aros e caixilhos, entendemos que é 
incontornável o uso da madeira. É o único material que consegue expressar 
a riqueza e subtileza do desenho original. Pela suas condições, bom compor-
tamento e resistência, optamos pela madeira de Castanho que será pintada 
a tinta de óleo, tal e como está preconizado no Caderno de Encargos do pro-
jeto original.
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Fig. 61 Representação 
dos elementos 
construtivos que compõe 
a fachada sul – projeto 
original

Fig. 62 Representação 
dos elementos 
construtivos que compõe 
a fachada sul – proposta 
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GSEducationalVersion
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27.37 Isolar Akustex (8+15+4) vidro de 4mm temperado, 35.Intercalador
térmico, cor branca, 36. Junta de borracha, 39. Rodízio de caixilhos de correr
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VE 02 e Ve 11 – Proposta
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GSEducationalVersion

1. Aro, 2.Contra–aro, 5.Prumo–fixo, 11.Pingadeira, 14.Ceresite, 19.Estuque,
18.Reboco, 20.Marmorite, 21. Cortiça, 23.Betão, 24.Tijolo vazado,
26.Apainelado, marítimo, de madeira, 27.Chaço de madeira, 32.Caixa de 15mm
de árgon, 33.Vidro 27.37 Isolar Akustex (8+15+4) vidro de 4mm temperado,
35.Intercalador térmico, cor branca, 36. Junta de borracha, 39. Rodízio de
caixilhos de correr, 40.Silicone estrutural, 41.Perfil aço inox T 60x60x6.
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As ferragens que garantem o bom funcionamento da caixilharia – rola-
mentos, calhas e guias- assim como os vedantes, deverão ser todos novos. 
Conseguimos incorporar sistemas de funcionamento e vedação mais efica-
zes sem alterar o desenho ou expressão da caixilharia original. Para além de 
que já não se arranjam ferragens como as originais nem pessoas que saibam 
trabalhar com elas. No entanto, do levantamento das caixilharias, constata-
mos que as ferragens de fecho e abertura estão em muito bom estado e eram 
elementos singulares e originais desenhados para esta obra pelos arquite-
tos (ver desenho) pelo que optamos por restaurar, arranjar os mecanismos 
(molas e elementos de fixação...) e voltar a reutilizar.

Na solução original utiliza-se vidraço de 4/6mm de espessura em todas 
as caixilharias. Trata-se de uma solução recorrente na época, atualmente 
já não se justifica porque existem outras soluções. O vidraço possui carac-
terísticas próprias pela superfície irregular que apresenta, derivada do seu 
método de fabrico e pela sua composição a base de óxidos, outorgando-lhe 
uma textura que o torna pouco refletivo e completamente transparente e que 
permite a entrada e uma qualidade de luz particular. Outra das característi-
cas do vidraço é a sua leveza, o que permitia executar, como no caso do apar-
tamento, perfis de caixilharia muito esbeltos. Por outro lado,, um dos proble-
mas no uso do vidraço, ao ser tão fino, é criar condensações. As caixilharias 
originais estavam desenhadas para recolher as águas de ditas condensações 
através de uma pequena calha, recortada nos próprios perfis de madeira, que 
ligava às pingadeiras de latão que escoavam a água para o exterior.

Partindo do desenho original, e com o objetivo de introduzir melhorias 
do ponto de vista da acústica, da térmica e das condensações, ensaiamos 
vários tipos de pormenor. Estes ensaios avaliaram as implicações, vanta-
gens e inconvenientes, ao substituir o vidraço (solução original) por vidro 
laminado ou por duas soluções de vidro duplo com diferentes espessuras de 
caixa de ar e de envidraçado. 

A primeira opção, com vidro laminado de 6+6mm de espessura, uni-
das por uma ou mais camadas intermédias de polivinil butiral, do ponto de 
vista acústico, funciona melhor do que o vidraço ou a utilização de um vidro 
simples. A sua espessura é compatível com o desenho original não neces-
sitando de alterar o tamanho dos perfis. Do ponto de vista formal oferece 
uma expressão quase idêntica ao original, perdendo a qualidade da transpa-
rência do vidraço.

A segunda opção, composta por vidro laminado 4+4mm no exterior, 
caixa de ar de 16mm e vidro simples de 8mm de espessura, acrescenta um 
melhor desempenho térmico e reduz a possibilidade de condensações. No 
entanto esta solução, como podemos ver no desenho, implica uma maior 
espessura que obriga ao redesenho da caixilharia. 

O pormenor proposto, composto por vidro simples 8mm no exterior, caixa 
de ar de 15mm (com Argon) e vidro simples temperado de 4mm de espes-
sura, altera os perfis de suporte do vidro sem modificar a espessura dos aros, 
parapeitos e soleiras em madeira, conseguindo manter a expressão original 
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do conjunto. Com esta solução a secção do conjunto, vista desde o exterior ou 
desde o interior, mantem a mesma expressão que a existente. Este pormenor 
não é a solução ótima desde o ponto de vista do índice de atenuação acústica 
nem do coeficiente de isolamento térmico. No entanto, como se pode compro-
var na tabela, as diferenças são pouco significativas e garante um bom desem-
penho mantendo o perfil e a expressão do conjunto. Como o principal problema 
do conjunto das caixilharias, é acautelar o desempenho acústico, uma vez que o 
térmico está garantido pelo sistema de proteção solar da fachada, esta proposta 
melhora o índice de atenuação acústica da solução original de 30 para 35 Db.

Para mitigar a perda da transparência que oferecia o vidraço, opta-se pela 
aplicação de vidros com maior quantidade de óxido de ferro na sua composi-
ção. Assume-se nesta solução uma atitude aprendida da experiência do res-
tauro do Crown Hall, encontrando no detalhe menor a solução do conjunto.

Vidraço

Vidro simples laminado

Vidro duplo 
(simples+ caixa de ar com Argon)

Vidro duplo 
(vidro simples+caixa de ar/Argon+laminado)

12,76mm  12,50kg/m2    5,8             30(-1;-2)  89%  8%
 

12,76mm  31,90kg/m2    5,4             38(-1;-3)  86%  8%

8+15+4mm  30kg/m2     2,6              35(-1;-4)  80%  14%
 

6+16+8,76  35kg/m2     1,1             341(-2;-6)  76%  14%

  Peso   Coeficiente             Índice de   Transmissão  Reflexão  
     de Isolamento        de atenuação    Luminosa  Luminosa  
     Térmico             Acústica

Fig. 63 tabela representa 
a relação entre distinttos 
tipos de envidraçados e 
o seu peso, coeficiente 
de isolamento térmico, 
transmissão e reflexão 
luminosa

Fig. 64 Esquema do 
impacto da escolha 
do envidraçado e a 
espessura da caixilharia
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Caixilharia da sala

Os estudos de insolação realizados, permitem confirmar o bom funcio-
namento dos quebra-sois. A primeira intervenção é o restauro do sistema 
dos manípulos e controle das orientações das láminas, assim como as suas 
ferragens de fixação de todo sistema. (desenho original do desenho dos 
manípulos),. 

A solução para a caixilharia segue os princípios gerais apontados, com-
posto por uma caixilharia de madeira de castanho pintada a tinta de óleo 
com novo desenho que mantem a mesma espessura e expressão, com vidro 
duplo e caixa de ar.

(pormenor original e pormenor novo)
O novo perfil inclui a calha recortada que liga às novas pingadeiras de 

latão para escoar as água das condensações. Assumimos que estas conden-
sações serão muito menores pelo uso do vidro duplo mas podem existir 
pontualmente. Esta solução aporta uma ventilação passiva da fachada que 
pode ser controlada desde o interior.

Caixilharia da cozinha

Em 2014, devido à quantidade de água que escoava pela fachada norte, 
como consequência da intervenção realizada na cobertura, a estrutura da 
caixilharia em todo o vão colapsou e caiu. 

A proposta pretendia repor a caixilharia original que se caracterizava 
por ser uma caixilharia tripla basculante (ver desenho original), cuja função 
principal era iluminar e ventilar a cozinha. No entanto, atualmente existe 
uma nova condicionante – o ruído constante e a vibração que causam as 
máquinas de refrigeração do edifício vizinho, aumentado pelo eco do pátio 
interior – que questiona a pertinência de repor uma caixilharia basculante 
ou, como alternativa, uma caixilharia fixa e garantir a ventilação através das 
coretes e chaminés que se encontram na cozinha.

Dada a sua localização no pátio interior e a proximidade ao edifício vizi-
nho (TLP), os vidros originais deste vão eram em vidro fosco ondulado mar-
telado. A nova solução, com caixilharia fixa, com duplo vidro e caixa de ar 
terá em conta esta mesma característica. 

A Caixilharia dos quartos 

O vão dos quartos é igual ao da sala: dois vãos fixos, um vão de correr 
para acesso à varanda e uma bandeira basculante para ventilação. 

A nossa proposta deverá seguir as mesmas premissas e condicionantes 
descritas na caixilharia da sala. Neste espaço, cujo vão de correr permite, em 
cada quarto, o acesso à varanda exterior da fachada sul, o pormenor mais 
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delicado de resolver é o redesenho da soleira. Da análise dos desenhos ori-
ginais e do levantamento in situ, deduzimos que a intenção dos arquitetos 
era resolver a função de soleira com o desenho de um degrau contínuo em 
cavan, que se estende para o piso da varanda e suporte as guias do caixilho 
de correr.

A nossa proposta, com o aumento da espessura dos caixilhos – opção 
justificada anteriormente utilizando vidro duplo e com caixa de ar – obriga 
a um redesenho desta soleira garantindo a manutenção do degrau em cavan 
e anexando-lhe uma prótese que suportará os novos mecanismos de correr 
e guias.

A Caixilharia da Suíte

A caixilharia principal da Suíte, composta por um vão de correr a duas 
folhas, segue as mesmas premissas e condicionantes que estipulamos para 
o desenho e desempenho, quer da caixilharia da sala, quer a dos quartos. 
A proposta varia das anteriores, no modo como se assume o desenho da 
soleira – neste caso trata-se de um parapeito – obrigando a integrar as novas 
guias e vedantes do caixilho.

No projeto original houve uma especial atenção no desenho desta caixi-
lharia, nomeadamente nos batentes dos aros e das ombreiras para garantir 
a vedação da água e nos prumos centrais com entalhes que evitavam o baru-
lho do impacto entre os vãos causados pelo vento. Esta destreza em inte-
grar soluções no desenho encontradas nos pormenores do Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa, obriga a que a proposta seja única e que possua os mes-
mos atributos. 

De uma análise do desenho de pormenor da caixilharia original, cons-
tata-se que por um lado o vão inferior está protegido da incidência solar 
direta através da pala da fachada, por outro os restantes vãos não possuíam 
essa proteção. O sistema de controle da entrada da luz era resolvido com 
um sistema interior de persianas lâminas metálicas, reguláveis e retrateis 
tipo Kirsch. 

Atualmente sabemos que este tipo de solução, muito utilizada pelos 
arquitetos, não tem um bom rendimento quando tem uma incidência do 
sol direta, causando um efeito de reflexão com os caixilhos e aumentando 
descontroladamente a temperatura interior. Como substituição, propomos 
que este controle seja feito através de uma cortina de tecido espesso presa 
a uma guia no teto. Além de controlar a entrada de luz reduz a propagação 
do ruído exterior.
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Proposta para o vão VE 02 e VE 11
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Proposta para o vão VE 03
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5.8. REPRESENTAÇÃO DOS NÓS 

A utilização do corte como conclusão da ideia construtiva deriva da con-
vicção da sua operacionalidade para representar as relações entre os siste-
mas construtivos e os espaços.

O corte permite explorar aquilo que designamos como os nós (ligações 
ou articulações entre espaços, planos e sistemas construtivos) sugerindo 
uma intervenção atenta às relações entre as partes e os planos (horizontal e 
vertical), entre espaços e materiais, entre sistemas preexistentes e propos-
tos, fugindo de receitas individualizadas e genéricas para cada material ou 
"sistema-tipo". 

A seleção de nós, assim como a sua solução (ou ensaio para uma possível 
solução) resulta de um (re)conhecimento e interpretação do mapa cogni-
tivo, daquilo aprendido do projeto original. Apontando os nós garantimos 
por um lado a compreensão tectónica do conjunto construído, e ao mesmo 
tempo da sua integridade compositiva porque resultam da coerência e valo-
rização do projeto original.

Na representação dos nós, a vermelho desenha-se a intervenção nova e 
a preto o preexistente
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte MM´ 
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 



A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS CARLOS MAIA610 5. A IDEIA CONSTRUTIVA

1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte LL´ 
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte JJ´ 
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte II´
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte HH´
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte GG´
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte FF´
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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1. Betão 2. Camada de forma 3. Barramento asfáltico tipo ralfix 4. Cartão betuminoso de tecido de lã 5. Saibro 6. Tijoleira da Pampilhosa 7. Rufo de pingadeira de cobre 8. Ceresite
 betão armado grampeado à laje 15. Acabamento do tecto falso em emboço e estuque 16. Betonilha de regularização hidrófuga 17. Tela de impermeabilização asfáltica auto-proteção
águas pluviais 22. Perfil tubular em aço inox 23. Aros em cantoneira de aço inox 24. Registo de tecto falso constituído por portinhola em dupla chapa de aço, aglomerado de cortiça,
brita drenante 30. Quebra sol regulável em chapa de alumínio 31. Caixilharia em casquinha de madeira pintada a tinta de óleo 32. Parede dupla em tijolo vazado 33. Soleira em Cavan
38. Parquet em madeira de casquinha 39. Manta acústica 40. Piso radiante eléctrico 41. Pedra de calcário de Lioz 42. Barramento betuminoso asfáltico 43. Perfis de chapa em aço 
cado Gracifer e vidro fosco ondulado 52. Cordão de silicone 53. Caixilharia metálica de vidro duplo com caixa de ar 54. Ralo de proteção tipo "pinha" 55. Geodreno 56. Caixa de brita miúda
64. Pingadeira 65. Marmorite

Corte EE´
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9. Reboco pintado 10. Cavan 11. Ralo de chapa microperfurada em cobre 12. Tubo de queda em aço galvanizado embutido nos pilares 13. Caleira em manta asfáltica 14. Tecto falso em betão
mineral 18. Manta drenante 19. Chapa quinada microperfurada em aço inoxidável 20. Isolamento acústico e térmico de aglomerado de cortiça preta 21. Nova rede de recolha e escoamento de
emboço armado e estuque 25. Perfis de remate do estuque 26. Caixa de areia 27. Cobertura em agregado de inertes com resina 28. Rufo de zinco 29. Caleira em manta asfáltica com caixa de
34. Guarda em vidraço fixo através de perfis metálicos 35. Reboco estucado 36. Rodapé em carvalho envelhecido 37. Aquecimento de pavimento radiante em tubos de aço galvanizado
quinada 44. Apainelado marítimo de madeira 45. Pré aro em de aço inox 46. Barrote de madeira de pinho tratado 47. Caixilho em madeira castanho pintado a tinta de óleo com vidro duplo
57. Terra vegetal com areia 58. Rodapé em tijoleira 59. Reboco armado 60. Trop-plein 61. Guarda metálica em tubos de aço galvanizado pintado 62. Argamassa de fixação 63. Azulejo 
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Terminada a redação da dissertação, acreditamos que o quadro meto-
dológico que designamos como a ideia construtiva poderá alargar a sua 
utilização a novas leituras, interpretações e ensaios aplicados sobre outras 
obras do Moderno Português, e em particular sobre outras obras dos arqui-
tetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa. Estas leituras, acompanhadas de 
uma sucessiva experimentação, aferição e validação dos instrumentos, da 
informação e das soluções concretas propostas, perspectivam-se enquanto 
contributos disciplinares na construção e no projeto, particularmente na 
intervenção no património construído do Moderno, reconhecido como 
um espaço de reflexão que apresenta, ainda hoje, grandes interrogantes e 
desafios.

Os seus pressupostos de interação e aprendizagem entre a obra original e 
a possível intervenção, garantem uma orientação operativa e eficaz à tarefa 
de valorizar o construído moderno nas suas múltiplas valências a partir de 
um novo patamar de produção de legibilidade que subentende uma com-
preensão dos sistemas construtivos integrada com a ideia de projeto, quer 
do original, quer na proposta de intervenção. Assim, a ideia construtiva 
não pode confundir-se com uma rígida tentativa de solução genérica ou com 
a fixação de um leque predefinido de soluções tipo para aplicar. A sua natu-
reza aberta e propedêutica obriga sempre a produzir novo conhecimento.

Da pergunta inicial “Como intervir – reutilizar, reabilitar, recuperar, 
conservar, reconstruir... – no património construído do moderno, reconhe-
cendo – e/ou acrescentando – o seu valor cultural e mantendo a sua integri-
dade?” Concluímos a necessidade de percorrer um processo longo, próprio 
e específico para cada caso/obra, capaz de recompilar informação, construir 
uma leitura transversal e empírica, interpretar e selecionar para identificar 
as necessidades de intervenção capazes de reconhecer e acrescentar o valor 
cultural da obra original. Este percurso aprende dos princípios, métodos e 
soluções aplicados no projeto original e, em simultâneo, do diagnóstico das 
patologias e do seu estado atual de conservação, sem esquecer das inter-
venções e alterações patentes ao longo da sua história/ocupações. A ação de 
redesenhar, mapear e representar todo o processo tornou-se em uma das 
chaves essenciais para a descoberta da linguagem - ou léxico - a utilizar na 
nova intervenção.

Pretendendo realizar uma investigação assente no campo disciplinar 
da construção, constatamos que para intervir no património construído 
moderno se torna necessário falar de cidade, apelar a história, utilizar 
memórias, compreender os princípios compositivos dos espaços e do con-
junto, considerar o contexto sócio cultural da profissão, as tecnologias uti-
lizadas e os diferentes intervenientes do projeto, entre outras coisas. Uma 
abordagem exclusivamente tecnológica seria possível, mas agora parece-
-nos excessivamente incompleta. O contributo desta investigação reside 
no ensaio de uma metodologia que reposiciona o âmbito disciplinar da 
construção como chave de compreensão e de intervenção no Património 
Construído Moderno.

Fig. 65 Desenho do 
Pormenor da Porta de 
Entrada do Edifício 
Vouga/Soares & Irmãos 
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Através da ideia construtiva, a intervenção incorpora a espessura do 
existente - entre o original e o estado atual – descodificando a superposição 
e identificando o léxico a partir do qual aprender a rescrever e deixar falar 
de novo a obra. Aproveita-se o léxico aprendido/encontrado para estimu-
lar a continuidade e complementaridade com o projeto original, de modo 
a garantir a reversibilidade da solução proposta. Neste processo torna-se 
essencial trabalhar a partir das relações entre os sistemas construídos e a 
capacidade de composição dos espaços, interpretando e considerando a tec-
tónica do conjunto construído. Por este motivo trabalhamos com os nós que 
explicam as relações entre a técnica e os espaços, entre o exterior e o inte-
rior, entre os elementos verticais e os horizontais, entre os diferentes mate-
riais aplicados, entre as distintas espessuras, considerando em particular as 
relações que definem esquinas. Ao selecionar a importância e ao reconhecer 
a natureza de cada um dos nós garantimos uma intervenção integrada que 
anteponha as relações às soluções parciais e que promova novas relações 
entre o existente (ou encontrado) e os novos materiais e técnicas aplicados. 
Uma intervenção integrada que diligencie relações entre a resolução de ano-
malias e patologias e facilite a sua conservação e manutenção futura.

Deve esclarecer-se que a ideia construtiva não é o sujeito ou objeto final 
da intervenção proposta, é o processo que aproxima o reconhecimento do 
existente, do original e da possível transformação. Um processo que não 
pretende congelar ou esterilizar o Moderno, mas sim permitir compreen-
de-lo e habitá-lo de novo. Esta atitude responde a uma necessidade prope-
dêutica da intervenção no Património construído do moderno e por isso, 
apresenta-se como uma metodologia aberta e não assente sobre premissas 
únicas nem conclusivas. Aspira, principalmente, a aprender e a questionar 
para abrir novas alternativas de intervenção. Esta vontade propedêutica 
está mais interessada no processo do que no resultado pelo que não procura 
nem prognostica respostas taxativas. É um alternativa que antepõe o apren-
der ao determinar soluções tipo.

Da escolha de um caminho empírico, ficou a possibilidade de executar 
as intervenções definidas. No início deste percurso contemplava-se a opção 
de executar alguns dos trabalhos definidos nesta dissertação. Um conjunto 
de eventualidades tornou impossível concretizar este objetivo. Contudo, o 
material elaborado permite informar novos processos que, enquadrados em 
necessidades e condicionamentos reais, poderão ser adaptados e faseados 
integrando assim a variável do tempo como nova premissa para a interven-
ção e compatível com a ideia construtiva. No futuro, novas formas de habi-
tar, novos materiais e técnicas de construção abriram novas questões para o 
mesmo espaço. É necessário que cada nova intervenção seja capaz de acres-
centar novo valor e não descurar o património existente.

Da dificuldade de intervir no moderno, constatamos que a vocação 
experimental da arquitetura de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, obser-
vada em particular no caso estudado e traduzido num desenho integrado 
dos sistemas construtivos numa concepção completa do projeto, deveria ser 
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considerada como um dos valores mais relevantes da sua obra. No projeto 
do Edifício Vouga/Soares & Irmãos experimentaram com o uso de mate-
riais novos, com os sistemas construtivos importados e complexos, com a 
compatibilização entre especialidades e artes, com novos princípios progra-
máticos, com o controle e qualidade ambiental de todos os espaços, com 
o desenho de cada pormenor, com o desenho do mobiliário... partilhando 
esta experimentação com artesões e outros técnicos, e procurando a expres-
são de uma nova linguagem. Assumir esta atitude como valor do Moderno 
obriga a continuar a explorar e experimentar soluções construtivas integra-
das sob uma concepção completa do projeto de arquitetura. 

Por último, trata-se de um contributo e uma pequena homenagem a 
estes arquitetos e a uma forma de entender a arquitetura - e em consequên-
cia ao próprio ato de projetar - com uma visão completa que incorpora na 
mesma linguagem especialidades, artes e artesãos. Esta visão transversal 
que vai da cidade até ao pormenor é, talvez, um dos maiores patrimónios 
(valores) que deveriam ser reivindicados na obra destes autores e em parti-
cular deste projeto. 

Desde uma visão contemporânea cada vez mais parcial e fragmentaria, 
imediata e genérica, reclamasse um tempo para explorar e aprender, produ-
zir desenhos e redesenhar, observar e ensaiar... para não perder este patri-
mónio material mas também a forma de entender a profissão do arquiteto.

Nesta coisa há aqui uma coisa (…) Esta porta de entrada também deu um 
trabalho …, gosto muito de trabalhar com os artistas, com uns mestre-
-de-obras: nessa altura com um serralheiro, que ainda hoje faz obra, um 
grande serralheiro, é um empresário; naquela altura era uma pequena ofi-
cina e a gente pode ver por todo este exemplo como era um homem com 
capacidade para …, inventiva e que não se engana. É o Zenha, na estrada 
para Espinho. Fizemos uma porta, uma porta grande, larga, de uma folha 
só, uma folha única, que gira num pivot, que não tem batente, mas que 
tem uma relação perfeita; meteram-se umas escovas, veda bastante bem, 
e abre sem nenhum esforço porque gira em cima de esferas: em baixo, é 
um U, duas calotes que giram sobre duas esferas, em cima também. É de 
tal maneira que, não sei se ainda gira assim, mas é possível se estiver bem 
assistida. É que esta coxa é uma coxa de óleo, quer dizer, eram as esferas 
que jogam numa coisa de óleo, eram depois lubrificadas: a gente tocava na 
porta e ela abria. E a porta é grande que se farta: a porta tem dois metros 
de largura por outros dois de altura.1

1 LOSA, Arménio; Conferência na Escola de Belas Artes do Porto a 30 de Maio de 1979. Transcrição policopiada con-
sultada no Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
(CDUA-FAUP). p.3

Fig. 66 Imagem 
recente, 2018, da Porta 
de Entrada do Edifício 
Vouga/Soares & Irmãos
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Nota: Atualmente já não ocupamos o Apartamento José Soares. Neste 
momento abrimos um novo desafio, restaurar e tornar habitável o Edifício 
Lino, situado na rua de Olivença. Será necessário iniciar um novo percurso, 
mas aproveitaremos a aprendizagem do léxico e do método aplicado.
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Entrevista ao Dr. Aníbal Soares

Aníbal Soares, filho do Dr José Soares que foi proprietário do 
Apartamento do Edifício Vouga/Soares&Irmãos e cliente Dos Arquitetos 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa.

Aníbal Soares habitou o apartamento durante 17anos de 1955 a 1972
A entrevista teve lugar a 12 de Julho de 2016, na Quinta da Barca em 

Esposende.

• “A gente chegava pelo nº 16 da Rua de Ceuta (...) quando se sobe a Rua 
de Ceuta tinha do lado direito um quiosque (...) quase na esquina com 
a Rua da Picaria (...) virado para o Hotel Infante Sagres” 6.20

• “Subindo a Rua de Ceuta do lado direito tem uns painéis (...) Augusto 
Gomes (...) e depois tinha aqui uns 3 ou 4 degraus e entrava-se para o 
rés-do-chão do número 16 da Rua de Ceuta, que eram os nossos escri-
tórios ao público(...) quem quisesse tratar de assuntos da Soares & 
Irmão ou Vouga iam aqui assim, subia-se assim, que era metido para 
dentro (...) depois andava-se mais um bocadinho (...) tinha umas mon-
tras (...) púnhamos lá ou azeite nosso ou massas alimentícias ou ali-
mentos composto para animais (...) a seguir tinha o número 16 (...) 
Numa porta que (...) em vez de ter dobradiças encostadas, é pivotante. 
Tem as dobradiças volta de 30 centímetros mais para dentro (...) muito 
interessante (...) tinha um pino aqui e outro acolá e ela virava se encos-
tar à parede.” 8.20 

• “Do lado esquerdo tinha uma mesinha do porteiro (...) depois subia-se 
um degrau ou dois e tinha o elevador do lado esquerdo em frente tinha 
uma porta (...) que ia dar a dois andares mais a baixo e uma parte téc-
nica onde tinha uma caldeira a nafta.” 10.30

• “Naquela altura, todo o prédio, como era nosso (a não ser o 2º andar 
do meu avô, ele alugou (...) o meu avô nunca habitou o 2º andar.” 11

• “(...) até ao 2º andar era só Vouga (...) o 3º andar era do nosso primo e 
sócio também, Dr..José Júlio Soares (...) e depois, o 4º, 5º e 6º andar 
era nosso.” 13

• “Sobe-se ao 4º andar e tinha uma chave que diretamente entrava em 
casa (...) só se entrava no 4ºandar com chave (...) Entrava-se, tem um 
i hall, e para aqui tem um quarto, que é o quarto de hospedes, e aqui 
tem uma escada, que é a escadaria da casa e aqui o elevador (...) conti-
nua-se, aqui tinha o meu quarto (...) era o primeiro depois do quarto 
de hospedes (...) em frente tinha um i banho (...) depois entrava mais 
para o lado e tinha um outro banho (...) ao lado, o quarto do pessoal 
(...) um beliche para 4 empregadas (...) e o banho das empregadas.” 
13.30

• “Tinha o quarto de hóspedes (...) depois o corredor afunilava e tinha 
4 quartos” 16.40
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• “A gente entrava no quarto (...) tinha um guarda-fatos embutido (...) 
depois tinha a cama dentro de um cubículo para dentro (...) a cabe-
ceira era encostada à parede (...) tinha uma cortina e uma mesinha de 
cabeceira (...) a cama deslizava em cima de um carril (...) quando que-
ríamos tirar a cama, levantava-se ligeiramente para fazer a cama e a 
cama saia fora para as pessoas poderem dobrar os lençóis atrás (...) a 
mesinha de cabeceira era presa com um ferro à cama (...) tinha uma 
mesa para trabalhar encostada à janela com cadeira e umas estantes 
presas na parede”. 17.10

• “As janelas a gente manobrava por dentro e eram inclinadas por causa 
do sol (...) tinha umas portadas nas janelas articuladas na paredes (...) 
por dentro tínhamos estores de alumínio” 19

• “Por cima da cama e do guarda-fato tinha um falso, em que eu entrava 
lá dentro (...) onde púnhamos malas e todo a tralha.” 19.25

• “O grande banho tinha também um falso e betão e em cima tínhamos 
um cilindro eléctrico.” 20

• “A suíte do meu pai tinha uma casa de banho para fazer a esquina da 
casa (...) era muito grande este quarto (...) tinha um closet (...) entra-
va-se dentro”. 20.37

• “No 5º sai-se do elevador (...) tem um hall, uma porta principal para 
entrar na casa e outra porta para a cozinha (...) ao entrar na cozinha 
tinha uma copa (...) depois então é que tem a cozinha (...) a cozinha 
tem um hall onde tinha um frigorifico, fora da cozinha”. 23.20

• “(...) entrava aqui e tinha o lado direito o escritório do meu pai (..) 
depois tinha uma porta, um corredor que dava para a sala de estar (...) 
depois tinha uma espécie de sala de costura.” 23.50 

• “Sala de estar e música (...) era aberto, “open-space” (...) tinha vidro e 
uma salinha, nunca se usava (...) era mobilada (...) mobília com aque-
las cores rosas e verdes, bejes (...) uma mesinha redonda com tabuleiro 
de pôr e tirar (...) um móvel tipo vitrine” 25.20

• “Em frente à salinha tinha uma escada (...) e tinha a sala de costura da 
ha mãe (...) À entrada da sala de costura tinha uma máquina de cos-
tura”. 26.40

• “A cozinha (...) tinha uma copa antes de entrar para a cozinha, não 
servia para nada (...) a verdadeira copa da cozinha era lá dentro (...) do 
lado direito, um balcão e fogões (...) tinha um “chute de lixo” que vinha 
desde o último piso ate lá abaixo” 27.20

• “A caldeira que era a nafta (...) servia todo o prédio (...) era aqueci-
mento por piso radiante e geral para todos”. 28

• “A partir do escritório do meu pai (...) era tudo open-space (...) havia a 
salinha de musica e a sala de jantar (...) que era separada do corredor 
apenas por moveis (...) compostos por dois níveis: o primeiro nível era 
aparadores (...) em cima destes aparadores com uns pilares fininhos 
tinha uns armários, tudo em fórmica (...) tinha dois aparadores um 
em frente a esta sala de música e outro em frente à sala de jantar”. 29



CARLOS MAIA A IDEIA CONSTRUTIVA. PROJETO DE REABILITAÇÃO DO APARTAMENTO JOSÉ SOARES DO EDIFÍCIO VOUGA/SOARES & IRMÃOS 8. ANEXOS 647

• “A sala tinha um bar (...) e uns bancos de bar e uma mesa em ferra-
dura”. 30.50

• “O meu pai nasceu em Rio Tinto, Porto.” 34
• “O terraço (...) tinha um hall (...) tinha o lixo la para baixo, o galinheiro 

da ha mãe (...) os galos da ha mãe acordavam os hóspedes do Infante 
Sagres (...) tinha umas pedrinhas, uns godos (...) para ninguém lá ir 
(...) nós saltávamos para lá com o risco de cairmos cá em baixo.”. 37

• “No fundo do terraço tinha uma separação com uma espécie de tijolo 
e uma pérgola, não era vedado (...) tinha lavandaria, um apartamento 
(...) no fundo tinha um quarto (...) do nosso motorista que entretanto 
casou com a nossa cozinheira (...) antes disso eu tinha aqui a ha biblio-
teca, arrumos meus (...) o apartamento não tinha cozinha (...) nem 
banho tinha... não era intenção ser apartamento para ninguém (...) 
por fora tinha um terraço exterior pequenino (...) e nesse terraço ao ar 
livre tinha o tal lixo, conduta do lixo (...) não havia outra maneira de 
pôr o lixo.”43.25

• “O terraço enorme, que era a cobertura do prédio (...) fora dos varões 
tem um passadiço não resguardado (...) era de tijoleira” 47.30

• “Não era daquelas pérgolas senhoriais (...) era uma pérgola normal 
muito pouco utilizada (...) jogávamos hóquei patins no terraço (...) 
nunca usávamos o terraço tipo Penthouse”. 48.50

• “A garrafeira (...) nós entravamos (...) paralela à pérgola tinha uma 
porta (...) entrava-se, tinha a maquina dos elevadores e antes tínha-
mos a garrafeira (...) sempre produzimos vinho”. 50.45

• “O meu pai era o editor do jornal Vouga”. 55.25
• “Há duas escadas (...) a principal do prédio e a escada do 4º,5º e 6º 

andar” 57.20
• (o terraço do 5º piso) “ninguém usava (...) a ha mãe punha plantas na 

escada (...) subindo do 5º andar para o terraço estava cheio de flores.” 
59,26

• “Nas escadas do fundo tinha um sofá de plástico”. 1.04.22h
• “Cores amarelas, rosas, verdes pálidos” 1.06h
• (móveis) “todos desenhados pelo Cassiano Barbosa”. 1.11h
• “O bar era perpendicular à Rua de Ceuta e dividia o salão da sala de 

jantar (...) não era tão vermelho mas era por aí (...) não eram cores 
fortes mas era colorido (...) as paredes eram brancas, beje (...) verde 
muito suave”. 1.15h

• “À entrada do elevador do 5ºandar, à esquerda estão os móveis rou-
peiros grandes (...) vermelho não (...) não me recordo deste amarelo 
(...) poderia ser um amarelo esbatido, agora este vermelhão não me 
parece”. 1.19h

• Eram dois grandes arquitetos (...) eram amigos do meu pai (...) o con-
traste entre um e outro era engraçado: o Losa era uma pessoa sisuda, 
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o Cassiano não (...) Vim a saber quer era um homem de esquerda (o 
Losa) (...) por isso perdeu o concurso da Gulbenkian.” 1.21h

• “(...) lembro-me dos arquitetos em ha casa (em Ofir) (...) não eram 
íntimos amigos (...) eram contatos profissionais (...) o meu pai, total 
liberdade aos arquitetos sobretudo na decoração (...) não era amantes 
das artes, era industrial a 100% (...) o arquiteto era moderno e o meu 
pai foi na onda.”1.24h

• “A Rua de Ceuta tinha dois sentidos (...) não tínhamos garagem (...) 
tínhamos duas caves.” 1.31h

• “O escritório do meu pai era na Rua da Fabrica (..) era alugado, come-
çou a expandir (...) por proximidade (escolheram a Rua de Ceuta)”. 
1.40h

• “O rés-do-chão, a gente entrava e tinha do lado direito um balcão 
enorme (...) e o gabinete do meu pai(...) passava-se pelo gabinete do 
Herculano Monteiro e depois tinha daquelas portas de correr, de Fole, 
o meu pai gostava muito dessas portas (...) depois vendemos o da Rua 
de Ceuta e fomos para a Rua da Restauração”. 1.43h

• (A casa) “era quentíssima (...) nunca tive uma casa que não tivesse 
aquecimento central. Na Rua de Ceuta a única diferença era que não o 
víamos”. 1.44h

• “Não sabíamos o que era humidade (...) em Ofir também não (...) 
extremamente bem construída”. 1.46h

• “Em ha casa o meu pai vivia no escritório (..) o gabinete dele no 1º 
andar era também imediatamente do lado direito tal como o escritório 
dele (...) ninguém la entrava dentro (...) não tinha a porta diretamente 
para as escadas”. 1.48h

• “Só havia uma parte que era comum, que era a cozinha (...) do lado 
esquerdo, na reentrância da cozinha, tinha um frigorífico americano 
com duas portas (...) tinha lavatório, aí já é referência do meu pai”. 
1.50h

• “Nós nunca compramos um móvel na vida. Na Rua de Ceuta foi o 
Cassiano que desenhou os móveis (...) o Losa era o que fazia o risco 
(...) era 100% o arquiteto, o outro, designer.”. 1.57h

• “A porta da ha casa era a do 4ºandar(...) eu vivia muito no meu quarto, 
era a ha casa (...) a ha mãe vivia na sala de costura ou na cozinha (...) a 
salinha do meio (...) nada, porque era muito quente. Era o único des-
conforto daquela casa (...) tinha uma mobília que não servia para nada 
(...) desenhada para lá e que não tem a ver com o traço de Cassiano 
Barbosa.” 2h

• “A casa de banho do meu pai era pequena (...) tinha uma banheira, um 
lavatório (...) o meu pai fazia a barba todos os dias e do lado direito 
tinha uma janela (...)” 2.04h

• (O closet da suíte) “Aquilo tinha uma porta (...) entrava na porta do 
quarto tinha um pechinché (...) o armário entrava-se la para dentro (...) 
tinha em frente, que era a parte maior, o guarda-roupa do meu pai (...) 
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os casacos deixava-se no 5ºandar (...) depois tinha umas gavetas do 
lado direito e do lado esquerdo (...) dentro tinha luz (...) fora devia ser 
de madeira (...) nunca fomos muito de cortinas, só estores de alumínio 
(...) cá em baixo o corredor era alcatifa, não tínhamos tapetes (...) um 
tapete na sala de jantar por baixo da mesa em ferradura”. 2.06h

• “os candeeiros (...) o Lino (...) o carpinteiro foi sempre o mesmo (...) 
o Lino dos candeeiros, onde foram feitos todos os candeeiros”. 2.20h

• “Na casa de banho grande tinha um armário que nós chamávamos 
farmácia (...) do lado esquerdo, um armário fininho desenhado pelo 
arquiteto, de alto a baixo (...) tinha uma porta amarela num metal fór-
mica granitado (...) era a maior casa de banho.” 2.36h

• “Os armários do corredor era para roupa dos quartos, toalhas, lençóis 
(...) estreitos, portas de correr”. 2.38h

• (No escritório do pai) “um armário que assentava em cima (...) tinha 
umas portas corrediças por baixo (...) em cima desse armário com-
prido levava as estantes (...) as bibliotecas em sucupira maciça (...) e a 
escrivaninha do meu pai, daquelas baixas e tem umas correntes (...) e 
está almofadada como napa beije, original (...) por baixo, umas gave-
tinhas (...) desenhadas pelo Losa (...) em quadro e depois duas ao alto 
e uma para estar em cima de outro móvel que fazia um bico (...) tinha 
uma dobradiça chamada “dobradiça de piano”, contínua (...) a gente 
abria aquilo e por trás tinhas um segredo (...) como se fosse um cofre 
(...) a coleção de livros de ilusionismo do meu pai.” 3h 
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Entrevista ao arquiteto Hestnes Ferreira

Hestnes Ferreira foi arquiteto estagiário dos arquitetos Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa

A entrevista teve lugar a 17 de Junho de 2016, no atelier do arquiteto 
em Lisboa.

• "Trabalhei (com o Losa) quando ainda estava a estudar no Porto(...) no 
2º ou 3º ano (...) o Keil do Amaral sabia que eu queria fazer um estágio 
(...) falou com o Losa e ele concordou.” 0.27

• "Saí de Lisboa por questões politicas (...) No Porto estive na mesma 
sala que o Soutinho (...) estivemos presos” .3.10

• "(No escritório) “Eram os dois (Losa e Cassiano) (...) o Arménio Losa 
era mais forte no modo de proceder (...) de fazer arquitetura e dava-se 
com o Cassiano Barbosa embora não fossem uma dupla muito cor-
respondente (...) o Cassiano Barbosa era mais ligado às artes (...) saia 
muito, ia visitar as obras (...) o Losa era mais ligado ao escritório”. 3.40

• (Soares & Irmão) “Eu não intervi nessa obra (...) a única coisa que 
intervi foi numa obra que ele estava a fazer para Moçambique, o hotel 
(...) assistia ao que se passava (...) ele tinha várias obras de casas.” 4.40

• -Era um edifício muito importante para eles (..) o arquiteto Arménio 
Losa na altura não queria subscrever 100% aquilo que era habitual 
fazer nesta altura (...) reservava-se àquilo que ele queria (...) a própria 
forma do edifício testemunha o que ele entendia como arquiteto (...) 
saía um bocadinho fora do que era habitual: Corbusier, etc, ele marca-
va-se um bocadinho dessa forma”. 6.21

• "Ele entendia que não queria conformar-se com aquilo que era habi-
tual na época (...) da arquitetura de Corbusier (...) ele não queria subs-
crever essa arquitetura. Queria fazer algo notável dele, de autoria pró-
pria”. 7.30

• "Havia um grande conhecimento (da obra do Corbusier) (...) o CIAM, 
o que era o Corbusier, o que ele fazia (...) não quer dizer que ele (Losa) 
fosse contra, mas ele queria ter a sua própria forma de tratar a arqui-
tetura.” 8.10

• "Para alem de mim havia 4 pessoas (no escritório) (...) as pessoas ten-
tavam entender o que o Arménio Losa queria e subscrever o que ele 
queria (...) havia um da família do Cassiano Barbosa (...) havia uma 
pessoa que era muito capaz de fazer obras muito completas (...) Freitas 
(...) era arquiteto mas muito ligado à construção (...) era muito sabe-
dor da construção (...) desenhava, todas as pessoas desenhavam.” 8.40

• "O Cassiano era mais ligado à construção, apesar de tudo, ele acompa-
nhava mais as obras (...) o Arménio Losa não tinha muito tempo para 
ir às obras (...) era mais presente no escritório (...) o Cassiano saía mais 
(...) eu conhecia melhor o Arménio Losa e não queria minimizar nem 
um nem outro, cada um tinha a sua forma de fazer, cada um tinha o 
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seu campo de execução (...) havia um certo antagonismo entre eles (...) 
o Arménio Losa, apesar de tudo era mais conhecido.” 11.10

• "O Arménio Losa estava mais ligado à parte inicial e o outro ia ver o 
que se passava nas obras (...) no tempo que estive lá observei isso (...) 
estive 2 anos.” 14.10

• "Tive o Agostinho Ricca (na escola) no meu 2º ano (...) o Loureiro no 
ano a seguir e depois o Távora (...) Depois fui para a Finlândia e depois 
Estados Unidos (...) Tinha sido preso e estava farto.” 15.80

• "Não havia biblioteca na escola, a nossa geração criou a 1ª biblioteca 
(...) nós iniciamos um bocadinho essa fase da teoria (...) não havia um 
conhecimento muito profundo da arquitetura propriamente dita(...) 
tinha muito pouca atração (ODAM) (...) o Losa tinha sido convidado 
para ser trabalhador da escola, não foi aceite (...) Foi uma pena...teria 
sido um ótimo professor.”. .17.40

• "Havia um sentido de abertura com o que se estava a fazer na altura, o 
que era preciso fazer, as coisas eram discutidas (...) eles davam muito 
apoio àquilo que estava a fazer, não havia esse sentido de desentendi-
mento entre Losa e Barbosa”. 21.40

• "O atelier já tinha os seus engenheiros (...) estruturas,fachada (Soares 
&Irmão) esta fachada inteiramente concebida pela arquitetura e tam-
bém com a intervenção da estrutura (...) um sentido de reação àquilo 
que era necessário fazer neste edifício, e era muito aquilo que o Losa 
queria (...) o Cassiano Barbosa não intervém muito neste tipo de edi-
fício.” 22.30

• "Havia uma sala que era dos colaboradores e outra sala que era do 
Arménio Losa, era junta uma da outra (...) Houve várias fases (do edi-
fício).” 24.40

• "O que havia na altura era o ODAM (...) e aí o Losa tinha uma ação 
muito prepotente (...) quando havia essas discussões ele aparecia sem-
pre com as suas ideias (...) ele estava sempre presente nessas reuniões 
(...) tinha havido reuniões de discussão da importância da arquitetura, 
o urbanismo sobretudo (...) as necessidades do Porto (...) eles focavam-
-se nesses aspectos e o Losa nunca se ausentava da questão social.” 28

• "Eles eram muito amigos (Keil do Amaral e Losa). 29.30
• "Era uma coisa muito subscrita do Losa (...) muito dele (...) ele queria 

marcar a sua posição (...) não era o CIAM, Corbusier...nada disso (...) o 
Team 10 acabou praticamente com os CIAM.”.34

• "Quando ele concebeu este edifício e o outro do lado, ele tinha uma 
noção mesmo do que ele pretendia e quais eram os pontos fundamen-
tais”. 37.30

• "Não me lembro de o Cassiano estar muito ligado a isso (...) o Arménio 
Losa estava sempre ligado a este edifício (...) Para ele era um edifí-
cio fundamental (...) era o apogueu da boa arquitetura, ou o que ele 
achava que devia ser a arquitetura.” 41
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• "Ele tinha uma grande freguesia, tinha imensas pessoas que lhe enco-
mendavam obras (...) ele era muito solicitado como arquiteto.” 46.20

• "É muito importante (a relação com o cliente) (...) ele orgulhava-se 
muito do que fazia (...) procurava expor muito aquilo que tinha feito 
e porquê (...) e os clientes repetiam-se ás vezes noutras obras.” 47.15

• "Esse era dos edifícios mais conhecidos dele na altura (...) ele não era 
muito falador (...) Sentia que ele estava sempre muito didático, uma 
forma muito didática de explicar a arquitetura.” 48.50

• "Ele dava-se muitíssimo bem com o Távora, aliás fizeram viagens jun-
tos e tudo (...) ele não se dava muito bem com o Januário Godinho”..49

• "Estariam ligados contra o regime mas nunca claramente ligados a um 
partido comunista” 55

• “Eles viam isso já como ultrapassado (a carta de Atenas) (...) eles 
nunca subscreveram a 100% a nova forma de fazer arquitetura (...) o 
Arménio Losa também criou novas formas (...) criaram novas formas 
muito ligadas ao quê que era português (...).55.20

• “Em Lisboa havia a revista (...) alguns arquitetos estavam ligados à 
construção (...) a revista “Arquitetura” estava sediada num edifício que 
era do construtor civil, do empreiteiro.”-1h

• 
• 
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Entrevista ao arquiteto Pedro Ramalho

Pedro Ramalho, arquiteto, colaborou com o arquiteto Arménio Losa.
A entrevista teve lugar a 22 de Julho de 2016, no escritório do arquiteto, 

no Porto

• "Eu não trabalhei com ele...ou por outra,trabalhei em uma área, que 
ele adorava, que era o urbanismo (...) ele era meu sogro (...) parecia 
muito distante, muito rigoroso (...) as pessoas tinham um certo receio 
desse lado (...) uma pessoa austera (...) no fundo era uma joia de pes-
soa.” 1

• "Ele, no escritório, tinha muitas revistas de urbanismo (...) era uma 
matéria que desde muito cedo o interessou, do tempo que ele esteve 
na Câmara como arquiteto.” 2.20

• "Ele considerava-se um homem das estruturas, das primeiras fases da 
obra, da construção, do edificado em bruto (...) faziam uma dupla fan-
tástica na medida em que um se dedicava muito mais às questões de 
pormenor e acabamentos e outro em bruto (...) Ouvi-o várias vezes 
falar sobre isso (...) nunca os vi trabalhar juntos (...) o Cassiano é um 
tipo que resolvia as coisas “decorativas” enquanto que o Arménio Losa 
era muito orgulhoso (...) era muito rigoroso com os empreiteiros e os 
encarregados (...) Essa complementaridade era tão forte entre os dois 
que quando desfizeram a sociedade, o Losa passou-se a dedicar a uma 
coisa que o apaixonava desde sempre (urbanismo).”4.40

• "Quando ele fez sociedade com o Cassiano penso que ele abandona 
uma gramática construtiva de que é exemplo o edifício do Pinheiro 
Manso e assumem o movimento moderno com o Corbusier como 
patrono (...) depois da Guerra, anos 50, era todo ele Corbusier (...) o 
primeiro livro que ele me deu foi o Modulor.”.7

• "Normalmente ele era uma pessoa muito calada (...) não se impunha, 
a não ser na parte do urbanismo.” 9.20

• "Há que destacar no Arménio Losa essa faceta muito interventiva do 
ponto de vista cívico e social e da defesa dos arquitetos (...) ele fez 
parte do Sindicato e era uma figura muito respeitada pelos próprios 
colegas.” 10.30

• "Era uma forma de ter trabalho (trabalho na Câmara) (...) eram anos 
muito difíceis e nessa altura não havia mesmo trabalho, a constru-
ção durante a guerra parou (...) existia uma certa vontade de trabalhar 
numa instituição pública aliada a essa necessidade de falta de traba-
lho (...) uma linguagem mais moderna da parte dos edifícios (...) do 
tempo dele porque ele desenhava muitas fachadas enquanto esteve lá 
na Câmara (...) era uma forma de modernidade que teve uma expres-
são grande na cidade, mas ele recusava (...) era um período que ele não 
queria, de maneira nenhuma, recordar (...) Há um período em que ele 
realmente se torna grande admirador da corrente internacionalista do 
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movimento moderno e toda essa parte da sua vida profissional ele 
quer esquecer.” 11.20

• "Muitas das experiências que ele faz (...) há uma tendência muito forte 
dos CIAM, da Carta de Atenas (...) quando o Carlos Ramos assume a 
direcção da FBAUP (...) quando quer renovar o corpo docente (...) con-
vida o Távora, o Ricca, o Loureiro, o Mário Bonito (...) convida-o tam-
bém para o urbanismo (...) mas a candidatura não foi aceite (...) ele teve 
um desgosto muito grande, gostava imenso de ensinar o que sabia (...) 
ele falava muito disso (...) o facto de o Carlos Ramos o convidar para 
a cadeira de Urbanismo denota haver algum conhecimento do Carlos 
Ramos dessa preocupação que ele tinha sobre o espaço urbano.”.14.40

• "Reunia arquitetos, engenheiros, paisagistas, urbanistas, gente nova 
(...) o Soutinho, o Siza também chegou a participar, o Távora também 
(...) era um grupo que discutia as questões da cidade (...) era um grupo 
de debate interno e reuniu muitas vezes (...) ele aí muito preocupado 
com as questões da cidade (...) devia-se deslocar o centro da cidade 
para a Boavista (...) defendia que se devia criar um novo centro na 
cidade do Porto (...) era uma pessoa muito interessada nos problemas 
da cidade (...)”.18.15

• "Ele tinha uma admiração tão forte pelo que era moderno e do pro-
gresso que não lhe interessava nada a cidade do ponto de vista his-
tórico (...) deve-se intervir com rigor mas afirmando a modernidade 
da intervenção e não o restauro (...) planos com traçados em cima de 
casas velhas para substituir o traçado antigo por novo, por um traçado 
racional.”. .23

• "Tinha uma confiança enorme no futuro (...) naquela altura o gosto 
doante e imposto pelo Estado Novo era completamente retrógrada 
(...) ele é o homem dos terraços (...) para a época era arriscado (...) os 
terraços nessa altura eram apoio às casas, zonas de serviço (...) as casas 
eram muito racionalizadas e isso é que se usava na casa (...) mesmo a 
relação com o exterior (...) a sacada era para as pessoas virem cá fora 
espreitar a rua, não era para estar (...) mas no movimento moderno 
isso era muito importante, libertar o rés.do-chão, na Rua de Ceuta não 
se consegue libertar (...) aparece a frenestação, o terraço (...)”. .25.20

• "Era tudo desenhado, desde o puxador da porta ao beiral (...) estava-se 
a introduzir uma linguagem completamente nova e, portanto, era pre-
ciso desenhá-la (...) a própria introdução do betão armado (...) obri-
gava a um trabalho quase exclusivamente com o engenheiro civil(...) 
nas obras a serio entrava muito cedo (...) essa geração já trabalhava 
com o engenheiro na fase do projeto (...) não se pode desenhar uma 
escada circular sem que o engenheiro estivesse ao lado (...) começava-
-se a trabalhar assim.” 31

• "O grande problema da época era que não tínhamos industrializa-
ção na construção (...) tínhamos que desenhar o mobiliário porque o 
que havia no mercado era de um gosto passadista (...) ele falava numa 
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construção industrializada, que na altura não fazíamos (..) ele fala 
disso do ponto de vista teórico, para o futuro.” 35

• "Os mais novos achavam aquilo uma coisa já passada ( Soares & Irmão) 
(...) é ele que consegue dar uma certa unidade à Rua de Ceuta falando 
com os seus colegas que iam fazer todos aqueles edifícios (...) o único 
que realmente não respeitou o que eles consideravam regras impor-
tantes foi o Ricca.” 40

• "O terraço era uma coisa assumida e era o símbolo da modernidade 
(...) havia aqui (no Porto) uma certa liberdade de projetar, coisa que 
não acontecia em Lisboa (...) avançou-se mais nesse tipo de arquite-
tura do que em Lisboa.” 43

• "O Soares contava que exigiu uma janela para quando estivesse a fazer 
a barba pudesse olhar cá para fora, uma janelinha na fachada que não 
estava projectada (...) há uma janela aberta num pano completamente 
liso.” 48

• "As pessoas estagiavam no Losa (...) era o gabinete mais importante 
pela nova geração, sem dúvida (...) o que eu me lembro de ele lamentar 
muito foi que eles tinham um colaborador que é o Adalberto Dias, pai, 
que o Losa queria (...) e o Cassiano recusou (...) o Losa falava muitas 
vezes que o Adalberto tinha sido um colaborador excepcional no gabi-
nete (...) o Cassiano nunca quis reconhecer esse mérito.”.50.30

• "Coincide com uma fase de critica ao trabalho do Corbusier, o Zevi (...) 
pôr em causa a obra do Corbusier (...) a nova geração, que é a do Siza, 
que já não se revê naquilo (...) lembro-me duma visita que se fez ao 
edifício e das pessoas acharem que aquilo já era uma coisa um bocado 
passada (...) em 55 (...) a reacção dele (Losa) foi extraordinariamente 
modesta, porque ele acreditava imenso no progresso (...) ele aí não 
defendeu, nunca o vi defender.” 54

• "Final dos anos 50, repare-se no inquérito, é muito importante (...) 
e ao mesmo tempo há os movimentos nórdicos, em que se valoriza 
um certo regresso à construção com os materiais naturais (...) começa 
a geração do Távora (...) e os arquitetos como o Losa perdem com-
pletamente o protagonismo (...) o gabinete acaba no mesmo prazo 
(...) o Losa esteve um ano praticamente sozinho no gabinete, sem o 
Cassiano aparece (...)” .58

• "Ele não falava da sua obra (...) eu fiz uma viagem com ele à Alemanha 
(...) fomos a Ronchamp porque ele queria ir, mas Ronchamp para ele 
já era qualquer coisa que não enquadrava naquela arquitetura racio-
nalista (...) ele era uma pessoa rigorosa mas completamente pacífica.” 
1.05h

• "Há uma data que é um corte total (...) há um Losa e o gabinete com 
o Cassiano (...) tudo anterior a 55 (...) há um Losa antes e um Losa 
depois.” 1.13h
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• "Ele é muito atento ao espaço urbano quando ninguém era (...) sempre 
nos princípios da Carta de Atenas (...)” 1.15h

• "As fotografias que ele fazia eram muito familiares (...) das obras, mui-
tas vezes são de fotografo, não me lembro de ele fotografar e quando 
viajávamos não me lembro de ele tirar uma fotografia a uma obra.” 
1.17h

• "Quando ele se separa do Cassiano (...) a obra de Quelimane conti-
nua e ele muda-se para a Rua da Alegria (...) ocupa o último andar do 
prédio e desenvolve o Quelimane mas grande parte da obra era muito 
escrita, vinham fotografias.” 1.19

• "Noto até alguma insegurança (em trabalhar sozinho) (...) ao mesmo 
tempo com uma grande segurança nos planos (...) ele e o Cassiano 
funcionavam muito bem (...) quando ele está sozinho falta aquela 
componente mais prática que lhe dava o Cassiano, menos rigorosa, 
mais liberta.” 1.22h

• "O único que eu me lembro (outro colaborador) Alcino Soutinho (...) e 
António Cândido (...) dava-se muito bem com ele”. 1.25h

• "Ele tinha um carpinteiro fabuloso (...) até nas caixilharias era pre-
ciso inovar (...) há uma linguagem que se vai repetindo, começa na 
Carvalhosa e dali para a frente vai encontrando aquelas marcas sem-
pre, como uma unidade (...) não acho que fosse um arquiteto muito 
experimentalista (...) ele chega a esta fase com um saber adquirido, 
portanto é aplicar aquele saber a uma ideia nova, linguagem nova, 
mas o saber é o que vem de trás (...) é a estrutura em betão armado e 
depois meia dúzia de materiais que era o havia no mercado, o taco, o 
marmorite, o mármore,madeira (...) não se usava isolamento térmico 
nem acústico (...) nos terraços usava-se cortiça.” 1.28h
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Entrevista ao arquiteto Sérgio Fernandez

Sérgio Fernandez, colaborou com o arquiteto Arménio Losa.
A entrevista teve lugar a 17 de Fevereiro de 2016, no escritório do arqui-

teto no Porto.

• "O meu pai não tinha nada a ver com arquitetura mas tipo um grupo 
de amigos arquitetos e um deles era o Losa (...) não se visitavam em 
casa um do outro (...) eu conhecia o Losa daí mas trabalhar com ele 
mesmo só trabalhei nos anos 60, para trás nunca tive nenhum con-
tacto com o Losa a nível profissional”. 0.30

• "Quando era estudante conhecia o Losa mas não contactávamos (...) 
Eu de facto só trabalhei com o Losa quando deixei de trabalhar com o 
Viana de Lima que foi no fim do curso (...) Só trabalhei com o Losa já 
em 64 ou 65 (...) foram assim uns anos que depois se prolongaram por 
outra via, porque eu trabalhava com o Pedro Ramalho (...) o Pedro era 
genro do Losa e o Losa arranjava trabalho (...) o prédio onde eu vivo, 
que foi feito com o Pedro, e com o Losa um bocado de lado (...) o Losa é 
que organizava o grupo de interessados, ele é que tinha relações e nós 
é que fazíamos o projeto (...) fizemos aquele prédio, mais três ou qua-
tro todos nesse regime, sempre com o Losa como “sponsor”. 2

• "Entre os estudantes não sei porque eu tinha uma visão “especial de 
corrida” porque os conhecia propriamente como pessoas (...) que não 
sei se os outros tinham (...) mas naquela altura a escola era assim uma 
espécie de oásis de liberdade, o regime era bastante mais duro do que 
se pode imaginar e estar na escola era realmente procurar a liber-
dade e a liberdade, no caso da arquitetura, estava identificada com os 
arquitetos que lutaram pela arquitetura moderna e um dos tipos mais 
conhecidos era o Losa e portanto toda a gente sabia quem era.” 5

• "A rua de Ceuta não existia, aquilo acabava ali (...) essa obra lembro-
-me que era muito marcante porque era, achávamos nós, e continuo 
a achar, muito diretamente inspirada no Ministério da Educação do 
Corbu, eu diria do Niemeyer, e portanto era assim uma referência 
daquilo que era o moderno, o moderno bom, porque o moderno por-
tuguês de facto veio através do Brasil e nós achávamos que aquilo era 
uma transposição, não era um copia, era um transposição muito bem 
feita daquilo que era a modernidade, os brise-soleil, etc. (...) era uma 
referencia” -6

• "Nunca vi, nunca lá entrei, ainda hoje (...) era uma sabedoria porque 
ser moderno não era, quer dizer, foi durante muito tempo, e esse edi-
fício corresponde a esse tempo, seguir as diretrizes do Corbu direiti-
nhas mas havia situações em que era preciso ser moderno sem fazer 
bloco, tinha que se adaptar (...) o modo como ele resolveu aquela vizi-
nhança com a Companhia dos telefones.” 7.30
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• "O Losa era um tipo super racional, nós dizíamos que ele era mais ale-
mão que a Ilse, que era alemã (...) com ele trabalhei fundamentalmente 
em coisas de urbanização, e a primeira coisa que se fazia (...) havia 
uma canetas com uns grandes aparos e nós fazíamos as curvas de nível 
com a incidência do sol, percorríamos as curvas de nível todas, e havia 
partes que ficavam a preto, quer dizer que era virado a norte, portanto 
ai não se construía coisa nenhuma (...) era uma análise visual, marca-
damente gráfica daquilo que era um terreno inconveniente.” 9

• " Num congresso que houve aqui no Porto visitou-se umas obras e 
uma delas foi o Bloco de Costa Cabral do Viana de Lima, eles eram 
amigos mas havia fricção (...) o Viana tinha uma intuição absoluta-
mente maravilhosa que substituía as inteligências todas e o Losa era 
exatamente o contrário, era um tipo que não tinha uma grande sen-
sibilidade (...) mas tudo era racionalmente pensado (...) lembro-me 
de em Costa Cabral havia umas janelas com umas bandeiras e umas 
eram abertas e outras fechadas (...) e o Losa começava “E porquê que é 
assim? E porquê que aquela fecha?” (...) havia uma parte artística que 
o Losa não encaixava muito bem aliás, o Losa fez coisas muito feias 
que nós todos dizíamos que era culpa do Cassiano, não sei se é ver-
dade.” 10.30

• "Eu quando entrei a trabalhar com o Losa ele já estava separado do 
Cassiano (...) o Cassiano esteve dois ou três anos que não pôs os pés 
no escritório, ainda sendo sócio do Losa (...) eu entrei para o Losa a 
trabalhar com o Pedro Ramalho, ele era genro e eu fui atrás (...) funda-
mentalmente em urbanismo.” 12

• "Houve um altura em que ele dizia que os cantos deviam ser redondos 
que era muito melhor para limpar (...) ele privilegiava os aspectos da 
racionalidade sobre os aspectos mais emotivos (...) ele era realmente 
o chamado arquiteto moderno com todas as letras (...) sabia bastante 
de construção.” 13.30

• "Ser arquiteto moderno em Portugal era ser do contra, contra o regime 
(...) politica e arquitetura era tudo junto (...) o ODAM era um movi-
mento que era um movimento intelectual do contra ligado à arquite-
tura (...) o Losa era realmente muito respeitado a nível intelectual era 
“o” inteligente” 16

• "Eles eram amicíssimos (o Losa e o Keil) (...) o Keil era menos rígido 
na tradução da modernidade na arquitetura, tem uns devaneios muito 
mais próximos da arquitetura de regime, mas era um tipo super inte-
ligente, super culto (...) eram unha e carne (...) identificavam-se ideo-
logicamente (...) o Losa era íntegro e era no bom e no mau sentido, o 
Keil não, era super humanizado (...) era um tipo que dialogava muito, 
o Losa era mais rígido” 17

• " Havia um grupo que durou pouco tempo (...) era um grupo que 
incluía o Soutinho, o Pedro, eu, o Losa, o Távora e o Siza, nem sempre 
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ia (...) fazíamos uns passeios pela cidade e não só (...) lembro-me de 
termos ido a Aveiro ver os planos” 20

• "Essa coisa do moderno que não liga nenhuma à cidade (...) acho que 
isso é uma invenção que não corresponde à verdade (...) tudo o que 
foram expansões da cidade foi tudo feito com moldes da Carta de 
Atenas, e mal (...) o Corbusier fez aquela casa célebre na Argentina 
(...) não há nada mais integrado, não é integrado a imitar o antigo 
mas é, tendo em consideração o contexto (...) essa invenção de que 
os modernos não ligam nada a coisa nenhuma não é bem assim (...) o 
Losa fez o Largo da Sé, convém não esquecer (...) por um lado arrasou, 
colaborou, na destruição de uma data de coisas que agora seriam pro-
vavelmente reprováveis mas por outro lado fez aquilo a tentar histori-
cizar aquilo (...) mas não teve problema nenhuma em desenhar aquele 
pelourinho barroco que lá está.” 22

• "É um mito essa coisa de que eu estive no CIAM (...) o Viana de Lima 
era o delegado do CIAM aqui em Portugal (...)era o Távora, o Losa não 
foi ao último CIAM (...) estavam lá todos os autores dos livros que a 
gente queria, menos o Corbu, foi o único que não foi (...) foi um des-
lumbramento (...) fui ao último (CIAM) (...) desde os dois anteriores 
que já havia algumas dúvidas (...) aquilo que eu percebi daquele CIAM 
foi que houve uma luta muito grande entre os italianos e os holande-
ses e os ingleses (...) e o Giancarlo de Carlo, o Rogers que defendia o 
Giancarlo de Carlo (...) uma critica aquele historicismo italiano que 
ás tantas houve, que não engrenava nos ingleses nem nos holandeses 
(...) depois o Team 10 até incluiu alguns desses tipos (...) houve um 
movimento de critica muito forte ao movimento moderno que aqui 
em Portugal não significava muito mais do que copiar arquiteturas, 
ás tantas estava-se a fazer um moderno que não tinha nada a ver con-
nosco, nem com as condições das técnicas construtivas nas com as 
condições climatéricas (...) foi o que motivou, por iniciativa do Keil, a 
fazerem o Inquérito à Arquitetura, no qual o Losa não participou e o 
Viana de Lima também não (...) eles estavam de acordo que se fizesse 
aquilo.” 25

• "A escada helicoidal era a afirmação máxima da modernidade (...) era 
a técnica a funcionar e isso era um sintoma de modernidade (...) era o 
domínio de uma técnica que não era usual (...) era uma espécie de sinal 
de moderno, de combate, sinal de ser do contra.” 30

• "Acho que ele se devia entender muito bem (com os engenheiros) por-
que o Losa era muito racional (...) naquela altura embora houvesse 
uma luta muito grande entre engenheiros e arquitetos, era uma luta 
de interesses comerciais mas os arquitetos reconheciam a necessidade 
de um engenheiro e portanto não havia luta em termos de metodolo-
gias, cada um tinha o seu campo (...) havia um luta muito grande de 
classe porque os engenheiros podiam projetar e nós achávamos que 
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eles não deviam projetar (...) ser arquiteto era abaixo de cão, era pior 
que trolha (...) os projetos assinados por arquitetos eram na ordem 
dos 4%.” 32

• " Isso era um luta também politica (...) as condições de habitabilidade em 
Portugal eram inacreditáveis (...) achava-se, a malta toda de esquerda e 
o Corbusier também, que a estandardização, industrialização, era o que 
estava na base da arquitetura moderna, era a super simplificação (...) 35

• "Ele era rígido no bom e no mau sentido, porque ele não engolia bem 
por uma liberdade qualquer (...) era um tipo muito ordenado” .38

• " Não há regras no restauro (...) as condicionantes vão se alterando de 
tal maneira que é difícil fazer um restauro (...) não tenho uma receita, 
não é passível de receita (...) para começar: a qualidade do edifício, 
há muito moderno que é uma porcaria (...) os edifícios também têm 
vida, as Sés e as catedrais foram sofrendo evoluções (...) o que eu acho 
que é importante é que a pessoa saiba as razões daquilo que lá está, 
saiba reconhecer o valor daquilo que lá está e depois faça interven-
ções daquilo que não deturpem o espírito fundamental da obra (...) 
desde que se saiba muito bem qual é a historia do edifício, do autor, 
das circunstancias em que foi feito, etc, depois tem que haver uma 
certa liberdade (...) há coisas que não se justificam hoje em dia (...9 
tem que se avaliar caso a caso.” 40

• "A faculdade de Economia (...) não acompanhei a obra (...) teve muitas 
alterações (...) o átrio tinha uma grande rampa que nunca se fez (...) 
tinha uma coisa que eu nunca percebi, tinha uns anfiteatros com umas 
cadeiras moldadas com umas partes de betão onde não cabiam as per-
nas (...) ou foi um engano do Viana ou um engano da execução (...) não 
se pode lá estar (...) era urgente alterar aqueles anfiteatros (...) é uma 
alteração profunda e íamos defender aquilo que lá está só porque foi o 
Viana que assinou? Isso não faz sentido.” 58

• "Não faz sentido agora que se faz uma alteração não se por elementos de 
isolamento térmico (...) se o arqueólogo vier lá ver não era o que estava 
(...) os edifícios raras vezes se podem restaurar (...) porque há outros valo-
res (...) essas coisas dependem tanta da qualidade daquilo que se faz.” 1h

• "O Losa era cuidadosíssimo em relação a esses problemas de insola-
ção e assim (...) não se pode ser fundamentalista (...) é um beneficio 
de tal ordem importante que uma pessoa se deve privar disso (...) não 
sei se ele se importava assim tanto com a satisfação do cliente (...) 
o cliente tinha de condizer com aquilo que ele queria (...) ele era um 
pessoa assim rígido, ás vezes brusco até e não o estou a ver assim tão 
derretido com os clientes (...) Já o cliente escolher o Losa já é um sin-
toma importante (...) um tipo para escolher o Losa que era do contra, 
que só tinha problemas, é porque tem alguma coisa na cabeça (...) o 
Losa era um tipo mais ou menos perseguido (...) era uma pessoa mal 
vista no regime (...) o Losa era um alvo, ainda por cima ela fugida da 
Alemanha” 1.10h
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Entrevista ao arquiteto António Neves

António Neves, arquiteto.
Concluiu em 2016 a tese de doutoramento: "Arménio Losa e Cassiano 

Barbosa, Arquitetura no segundo Pós-guerra. Arquitetura Moderna, 
Nacionalismo e Nacionalização"

A entrevista teve lugar a 23 de Maio de 2016, no Café Ceuta do Porto.

• "A convivência de eles estarem todos no mesmo espaço onde estavam 
arquitetos como o Viana de Lima, Januário Godinho, Viana de Lima 
era do ano do Cassiano e o Januário do ano do Losa (...) conheciam-se 
como unha e carne (...) não havia distinção de anos (...) o Losa che-
gou a fazer parte da ARS arquitetos (...) no início chamava-se oficinas 
ARS (...) colectivo de arquitetos e artistas plásticos (...) estavam liga-
dos a um grupo que se chamava “Mais Além” que era um grupo que 
conhecia a arte das vanguardas do século XX e que se revoltava por 
não ser ensinada, por não ser discutida na escola, ausente do currículo 
de Belas Artes (...) essa grande relação entre eles por um lado é um ter-
reno fértil para se estabelecerem continuidades e afinidades em ter-
mos de projeto e concepção da arquitetura (...) alguns gabinetes chave 
da cidade que servem de hereditariedade ”. 10 

• “O Losa trabalhou com o Marques da Silva, pouco tempo porque dizia 
que não tinha perfil para escravo (...) mas o Losa relacionou-se bas-
tante com o Marques da Silva em vários âmbitos (...) como aluno, por-
que o Marques da Silva era o professor de Arquitetura na faculdade, 
não havia mais nenhum (...) os arquitetos do Porto depois vão atuar 
muito em bloco (...) quando vão ao Congresso Nacional de Arquitetura 
em 48 (...) o Losa foi da direção do Sindicato (...) mas em 48, quando 
vão ao Congresso, já eram membros do ODAM (...) o ODAM está 
ligado a uma questão obviamente política que tem a ver com o MOOD 
Movimento de Oposição do qual um dos grandes mentores em Lisboa 
é o Keil do Amaral que faz umas exposições (...) “ 15

• “A partir de 45 começa-se a montar uma oposição que está claramente 
conotada quer com a arte contemporânea e com os arquitetos moder-
nos (...) até 35 não havia grande condicionamento (...) a partir daí 
começa o próprio regime a intervir nas artes“. 20

• “Há uma altura em que Januário e Losa têm edifícios quase indistin-
guíveis e consegues perceber que aquilo vem do Pieter Oud (...) da 
arquitetura holandesa (...) a ligação do António Ferro com a cultural 
italiana levava a que chegassem cá os livros italiano sobre a arquitetura 
racionalista (...) a partir de 40 começa a aparecer outras coisas mas até 
ao início dos anos 40 os italianos, para estes arquitetos, são a referên-
cia mais importante que se vem juntar à holandesa (...) a influência 
holandesa (...) o Carlos Ramos, Agostinho da Silva eram fãs da arqui-
tetura holandesa, em especial de um arquiteto que é o Dudok (...) o 
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Carlos Ramos, quando lhe perguntaram “Qual é o edifício que gostava 
de ter projetado, do mundo?” e ele respondeu “A Câmara Municipal de 
Hilversum” (...) o Ferro intervinha na arquitetura duma forma muito 
forte porque ele criou o Serviço de Propaganda Nacional .” . 30

• "Provavelmente chegou cá também a Casabella, por essa via dos italia-
nos (...) quando o Salazar começa a perceber que a arquitetura é uma 
face muito visível do regime, quando começa a perceber o impacto que 
aquilo pode ter nas pessoas, começa também a intervir. “ 35

• "Quando o Salazar começa a meter-se ao barulho, tal com em Itália, o 
racionalismo começa a perder campo para os neo romanos, aqui para 
os neo Juaninos e manuelino (...) o Português Suave é um neo manue-
lino (...) que se solidifica com a exposição de 40, que no fundo é o 
estado a dizer “Esta é a arquitetura que nós queremos para o regime” 
(...) o pavilhão mais moderno da exposição era o do Raul Lino (...) den-
tro desse pavilhão estava um quadro do Portinari .” 1h

• "Para eles, a carta de Atenas não era incompatível com a cidade tradi-
cional (...) eles não queriam fazer Carta de Atenas no centro porque 
o centro não precisava. Na periferia, quando não tinham nada a que 
se agarrar podiam pôr uma implantação tipo Carta de Atenas, nem 
quando tinham condições, que é o caso do edifício de Sá da Bandeira 
.” 1.10h

• " Em 41 há um fator importante que é a exposição de arquitetura 
alemã (...) os arquitetos de Lisboa, muito próximos ao regime, ficam 
fascinados por essa arquitetura da exposição.”

• " O Losa e o Barbosa fundam o escritório, começam a colaborar, já 
tinham umas colaborações desde 39 mas em 43 começam uma cola-
boração (...) a primeira obra que eles apresentam no espólio conjunta 
é a Companhia de Sedas Artificiais que é o CODA do Cassiano Barbosa 
(...) é o primeiro sítio onde aparece a escada helicoidal (...) a escada 
helicoidal vem de Itália (...) o Losa e o Cassiano usam a primeira vez 
na CPSA e depois torna-se uma imagem de marca que quase todos os 
projetos têm esta escada recortada” .55

• "Eu acho que o Losa sai da Câmara porque o Carlos Ramos, com quem 
ele esse ano trabalha ativamente na Câmara, deve-o ter convidado 
para dar aulas para a ESBAP (...) ele deu aulas durante um mês sem 
receber (..) o Losa gostava muito de urbanismo, ele via no urbanismo 
uma capacidade de pensar na vida social que a arquitetura não tem 
(...) quando ele vai para a Câmara ele diz que já há uns anos que queria 
fazer alguma coisa na área do urbanismo (...) “ 1h

• "O Losa tem alguns edifícios que (...) não são neo manuelino como 
em Lisboa mas têm o seu frontãozinho, que ele gostava (...) e um dos 
edifícios onde isso é mais claro é o edifício do Pinheiro Manso (...) em 
que ele diz que nao renega aquilo, que é fruto de muita pressão do 
regime para termos uma arquitetura portuguesa, tem aquele frontões 
neo manuelinos (...) ele diz que para ele não é de referencia .” 1.15h
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• "O Losa era um tipo super organizado (...) eu acho que o Losa é, na 
essência, um racionalista .” 1.20h

• "O Losa ainda era mais informado que o Viana de Lima (...) eles iam 
aos CIAM, o Losa esteve no 9º em 53, viu a queda dos CIAM em direto 
(...) a mudança do Losa começa com este edifício em parte e com uma 
casa que ele faz no Cristo Rei que é a Casa Carrapatoso .” 1.36h

• " Os dois eram bons arquitetos (...) para mim muitos dos desenhos 
que se atribuem ao Rogério são do Armênio Losa (...) o Cassiano era 
muito bom arquiteto também, é um arquiteto diferente do Losa (...) 
eles em conjuntos é um casamento perfeito, é uma parceria em que 
cada um transcende totalmente o que cada um é sozinho. Depois o 
Cassiano vai embora e o quê que o Losa faz? (...) o Cassiano era um 
tipo menos organizado que o Losa (...) o Cassiano e o Losa quando se 
juntam aquilo dá um salto” .4

• " O Losa seria um tipo mais organizado com muitos contatos mas que 
o Cassiano tem um papel muito importante no desenvolvimento dos 
projetos.” 7

• " Talvez o Cassiano teve função tipo com um pendor mais artístico, 
mais imaginativo do que o Losa (...) o Losa muito racionalista (...) 
parece-me que o Cassiano desenhava bastante melhor que o Losa, que 
é um aspecto importante (...) desenho rigoroso, perspectivas, uso de 
materiais: grafites... (...) quando se separam há muitas vezes coisas 
nos edifícios do Losa que aparecem no Cassiano e o Losa faz muito 
pouca arquitetura, passa para o urbanismo. E o que faz não tem o 
mesmo nível desta.” 40

• " conheço obras, por exemplo a Casa de Miramar, para outro grande 
cliente do Losa que se chama António Lurdes, para quem ele fez 3 casas 
(...) eles dizem que quem ia às obras, quem fazia tudo era o Cassiano 
(...) o projeto era do Cassiano e era o Cassiano que ia às obras, que inte-
ragia com ele (...) nunca encontrei nenhum dado em concreto que me 
permitisse com tanta facilidade secundarizar o papel do Cassiano.” 2

• " Acredito que o Losa fosse um tipo mais influente, mais conceituado 
(...) era tipo o Siza, uma altura pediam-lhe um projeto e esperavam 1 
ano..” 3

• " Ele (Cassiano) deixou de aparecer durante uns meses, depois o Losa, 
insistentemente, e por via da família, tentou perceber o que se pas-
sava (...) desapareceu uns meses (...) depois o Losa encontra o filho do 
Cassiano fala nisso e o Cassiano fica chateado, era qualquer coisa que 
ele não queria que o filho soubesse (...) o Cassiano diz que ele tem toda 
a razão.” 4.50

• " Nos outros projetos, ele criam uma espécie de pastas finais com os 
pormenores todos, que não são de cada projeto (...) e talvez neste pro-
jeto isso seja muito visível porque ele não faz essa decomposição. “ 8
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• “Há uma grande evolução nas casas (...) em termos construtivos mais 
ou menos mas acho que é mais em termos de linguagem (...) as casa 
de 30, 40 até começar com o Cassiano e tens uma platibanda, esconde 
o telhado e tenta criar um volume cubo. Depois vês a partir de 45, em 
que se fala muito da honestidade construtiva, e aparecem umas casas 
que é um cubo só que com telhado em cima, visível, que é a Casa de 
Gaia do Clube dos Caçadores (...) são casas em que tem um prisma e 
depois uma laje assim mais larga e depois aparece a cobertura de águas 
(...) o telhado de águas funciona melhor, é mais barato, não há porque 
escondê-lo e o Dudock faz isto”. 10

• " Ele acompanhou (o inquérito) tenho uma fotografia dele com as equi-
pas do inquérito (...) ele era da direção com o Carlos Ramos quando 
foi lançado o inquérito, ou seja, eles não participam diretamente (...) 
dava-lhes muita confiança saber que o Tainha, o Losa e os mais velhos 
estavam por trás do Inquérito na retaguarda para que ele não fosse 
apropriado pelo Estado Novo para não ser transformado num catá-
logo (...) eles estiveram muito ligados ao inquérito.” 1

• " Há um processo realimentação entre o Inquérito e os CIAM e todos 
os CIAM na altura (...) estava muitíssimo interessada em tudo o que 
era arquiteturas populares.” 2.30

• " A arquitetura deles muda muito, este edifício já é um edifício de 
mudança, muito mais que o da Boavista “ 5

• " Não consegui encontrar indícios de nenhuma hierarquia assim tão 
marcada, até me parece que o Cassiano desenhava melhor que o Losa, 
que tem uns desenhos absolutamente primorosos (...) muito menos 
organizado pelo Losa (...) mas era bom (...) talvez aquelas perspectivas 
da cor fossem do Cassiano (...) na decoração não havia muita infor-
mação, eles copiavam as mesas do ...? (...) copiavam pelas revistas.” 6

• " Os caixilhos nessa altura eram a assinatura do escritório. Cada escri-
tório tinha a sua forma de desenhar quer era no fundo a sua marca 
(dito por José Gigante) (...) as vezes as variações das janelas tinha a 
ver com a orientação solar, o próprio funcionamento da janela que 
tinha a ver não com o alçado principal mas com a orientação solar “ 9
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