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Introdução

Este trabalho de investigação decorreu no âmbito da Dissertação de Mestrado em Arquitectura de Habitação da

FAUTL entre os anos de 1999 a 2002, sob a orientação científica do Professor Catedrático Doutor Arquitecto Troufa Real.

Trata-se de um estudo analítico e comparativo, que propõe uma nova leitura sobre uma tipologia habitacional muito

específica e disseminada pela cidade, conhecida por - Pátios e Vilas de Lisboa, acrescentando assim, uma nova

sistematização sobre a matéria da habitação operária na experiência da cidade industrial.

Metodologia

A primeira parte do trabalho incide sobre a contextualização do fenómeno habitacional compreendido na atmosfera

do desenvolvimento industrial Europeu, passando então para uma focalização no trabalho de investigação restrito aos

principais exemplos existentes em Lisboa e datados entre 1850 e 1930. Os casos de estudo foram analisados e

catalogados com base numa matriz comum que permitiu sublinhar a forma inovadora como foram evoluindo estes

conjuntos habitacionais ao longo do tecido urbano aparente e “camuflado” de Lisboa.
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Contextualização

O desenvolvimento das questões habitacionais na arquitectura acompanhou todo um conjunto de transformações

tecnológicas sociais e politicas associados ao processo de industrialização da Europa.

O século XIX foi de facto marcado pela mudança. Alguns exemplos como a utilização do ferro na construção, o

conceito de produção industrial e as novas capacidades tecnológicas abriram caminho a grandes desafios. Apoiados

no quotidiano das cidades industriais germinaram novas ideias arquitectónicas verdadeiramente inovadoras e

adaptadas aos novos paradigmas urbanos.

Anonyme Paris, exposition universelle 1889. "74. Paris. Tour Eiffel (juillet 1878)" BnF, Estampes et Photographie, Qe Mat 1 {{PD}} Source : http://expositions.bnf.fr/universelles/ Category:Eiffel tower )

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Tour_Eiffel_1878.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Tour_Eiffel_1878.jpg
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Eiffel_tower&action=edit&redlink=1
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A expansão das cidades industriais

Em Portugal o fenómeno da Revolução Industrial aconteceu

algum tempo depois de outras experiências europeia, como por

exemplo a Inglaterra, a França, a Alemanha, etc.

Em Lisboa podemos considerar 1850 como o ano da grande

transição.

Numa cidade privilegiada pelas trocas comerciais inspiradas na

mobilidade gerada pelo Tejo, ao longo de séculos e

caracterizada por uma componente fortemente rural, nesta

altura Lisboa vê-se na emergência de crescer ultrapassando os

limites definidos pela antiga muralha.

A expansão das cidades industriais fica bem patente na análise

dos registos gráficos que ilustram em planta a mancha de

crescimento ao longo dos anos.

Na imagem temos o exemplo da expansão de Lisboa entre os

anos de 1600 a1950 e de Londres entre1784 a 1939).



Sectores de 

desenvolvimento

Acontecimentos Consequência

Agricultura Mecanização do trabalho Desemprego e o fluxo de 

mão de obra para as 

cidades. Aumento 

demográfico.

Transportes A invenção da 

locomotiva do elevador, 

Barco a vapor, 

eléctrico...

Mobilidade de pessoas e 

bens. Expansão da 

malha urbana.

Produção Industria de 

transformação e o 

aparecimento de novos 

materiais

Permitiu a prosperidade 

económica com a

Instalação de fábricas 

nas cidades.

Investimento 

empresarial.

Política Regime Liberal.

A República são uma 

nova realidade.

Surgem novas ideologias 

e também uma nova 

classe social

Os Operários

Cultura As inovações verificadas 

no Cinema, literatura, 

imprensa, belas artes, 

Arquitectura e 

urbanismo, musica...

Vieram alterar 

profundamente o 

quotidiano das 

populações. 

Intercâmbio cultural. 

Revolução Industrial Habitação 

Operária
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Como surge a habitação operária em Lisboa?

São vários os aspectos que directa ou indirectamente se

relacionam com o surgimento do alojamento operário na

cidade.

As mudanças e acontecimentos verificados nos vários

sectores de desenvolvimento revolucionaram

definitivamente a vida urbana.

Em resumo, no quadro aqui publicado, podemos fixar as

transformações nos diversos sectores de

desenvolvimento, e os acontecimentos que de certa

forma potenciaram o surgimento deste novo modo de

habitar/trabalhar.
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É neste contexto de “Tradição, Transição e Mudança” 1 que surgem os primeiros modelos de habitação 
operária.
1 RODRIGUES, Maria João “ Tradição, Transição e Mudança – A produção do espaço urbano na Lisboa oitocentista” Lisboa 1979

Planta de Lisboa com o traçado urbano datada de 1871
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Sobre o crescimento demográfico em Lisboa

Em Lisboa, conforme demonstrado no gráfico

em anexo, podemos constatar que o número

de habitantes entre os anos de 1840 e 1900 (no

espaço temporal de 60 anos) aumentou de

200 mil habitantes para 350 mil, ou seja mais

150 mil pessoas.

Se fizermos a comparação com o n.º de fogos

disponíveis no mesmo período percebemos

claramente a dimensão do problema, e da

falta de soluções em tempo, para a

sustentabilidade deste rápido crescimento.

Se em 1840 existiam em Lisboa cerca de 50 mil

fogos para 200 mil habitantes em 1900 existiam

cerca de 75 mil habitações para uma

população de 350 mil. Ou seja, verifica-se uma
clara desproporção entre a oferta e procura. “

Entre 1864 e 1911 a população da cidade

regista um aumento de 120%” 2

2 SALGUEIRO, Teresa Barata “ Habitação Operária em Lisboa”
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As primeiras formas de alojamento operário em Lisboa

O progresso industrial não conseguiu efectivamente dar uma resposta rápida e eficaz ao problema da falta de

alojamento.

Os operários são obrigados a acomodarem-se nos espaços vagos da malha urbana, basicamente em três situações:

Palácios e conventos que teriam sido abandonados pelas ordens religiosas na sequência das expropriações ordenadas

pelo novo regime;

Ou nos Pátios dos quarteirões da cidade, sem qualquer tipo de planeamento em construções adaptadas ao espaço

existente;

As Vilas correspondem à última fase do alojamento operário, edificadas por iniciativa dos industriais e caracterizadas

pelo sistema funcional e formal estabelecido entre o local da fábrica e a habitação.
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Os Pátios e Vilas em Lisboa

Estão inventariados pela Câmara Municipal de

Lisboa um total de 955 Pátios e Vilas.

Sendo 593 Pátios e 362 Vilas.

Em Dezembro de 1990 a Câmara Municipal de

Lisboa reuniu um grupo de trabalho com o

objectivo de classificar os Pátios e Vilas. A

classificação final apresentou um número de 66

Pátios e 31 Vilas considerados património com

interesse.

Os Pátios inventariados apresentam características

formais e funcionais que correspondem a um

espaço exterior resultante da construção de casa

em seu torno, e em termos cronológicos a sua

construção estende-se desde o séc. XVI até

meados do séc. XX.

As Vilas são o resultado da evolução morfológica

do pátio.
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Localização dos Pátios e Vilas em Lisboa

A freguesia que apresenta o maior número de Pátios é Marvila com 73 exemplos, logo seguida da freguesia de Santo

Condestável com 51 pátios e em terceiro lugar Alcântara com 37 pátios. As Vilas existem em maior número na freguesia

de Santo Condestável com 68 conjuntos, Campolide com 56 e Penha de França com 24.

Localização dos Pátios Operários                                                     Localização das Vilas Operárias 
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Período de edificação de habitação operária em

Lisboa

O período de maior edificação de habitação

operária verificou-se na época compreendida

entre os anos de 1880 e 1930.

1930 significa o fim da construção de Vilas.

Um regulamento camarário proibia a construção

de novos conjuntos e definia-os como sendo:

“Grupos de edificações, destinadas a uma ou mais

moradias construídas em recintos que tenham

comunicação, quer directa, quer indirecta, com a

via pública por meio de serventia.” 3

3 SALGUEIRO, Teresa Barata Salgueiro “Habitação Operária em Lisboa”
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Casos de Estudo A investigação teve como base de trabalho um conjunto de exemplos construídos entre 1850 e 1930.



Universidade Técnica de Lisboa  - Faculdade de Arquitectura  INVESTIGAÇÃO EM Arquitectura de Habitação

Filipa Alexandra Gomes da Silva Oliveira Antunes

HABITAÇÃO OPERÁRIA - PÁTIOS E VILAS DE LISBOA - A experiência da cidade operária industrial
12

Um Pátio e uma Vila.
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Localização da habitação operária em zonas de

desenvolvimento industrial de Lisboa

Os casos de estudo apresentados são conjuntos

que se distribuem pelo traçado da cidade. Sobre

esta matéria foram consideradas seis zonas distintas

de localização:

Margem ocidental

Periferia ocidental

Periferia norte

Núcleo histórico

Periferia oriental

Margem oriental

A clara presença dos exemplos seleccionados, em

zonas de desenvolvimento periférico a ocidente e a

oriente, vêem demonstrar a importância efectiva

que estas áreas tiveram no crescimento da cidade.

35% dos casos localizam-se na periferia ocidental,

nas freguesias de São José, Santo Condestável,

Santa Catarina e Prazeres.

Localização de habitação 

operária em zonas de 

desenvolvimento 

industrial

Margem 

ocidental

8%

Periferia 

ocidental

34%

Periferia 

norte

20%

Núcleo 

histórico

15%

Periferia 

oriental

18%

Margem 

oriental

5%
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Exemplo em contexto urbano Exemplo dentro de quarteirão
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Inserção Urbana da habitação operária de Lisboa

A habitação operária, como já vimos surge

espalhada pela cidade relacionando-se com esta

de diferentes modos.

A sua inserção pode partir da integração directa

no traçado, ou pode ser afastada quando a

construção se localiza no interior dos quarteirões.

No segundo caso existem duas variantes, uma

completamente separada da rua principal, e a

outra composta por um edifício com frente urbana.

Os casos mais frequentes dizem respeito à forma de

ocupação no interior dos lotes em torno de um

pátio, cujo acesso passa pela abertura de um túnel

de serventia no edifício de frente urbana,

geralmente pertencente ao proprietário e dono da

fábrica, que desta forma exercia o controlo sobre

os seus empregados.
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Características formais da habitação operária de

Lisboa

A construção de casas adjacentes formando uma

ou mais correntezas, corresponde à tentativa de

rentabilizar ao máximo o espaço disponível.

A repetição de uma determinada tipologia traduz

o ritmo modular do conjunto da unidade formal.

A possibilidade de colocar lado a lado casas com

características comuns formando repetições do

mesmo projecto ou desenho, ilustra bem a

influência das ideologias urbanas ligadas ao

espaço industrial e comunitário da época.

Assim, dos 40 casos estudados é possível verificar a

predominância das características formais

baseadas na modulação e na economia formal.
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Exemplo: Edifício com pátio 10% de casos Exemplo: Conjunto de edifícios 18% de casos
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Exemplo: Edifício com pátio 10% de casos Exemplo: Conjunto de edifícios 18% de casos
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Exemplo: Edifício com pátio 10% de casos Exemplo: Conjunto de edifícios 18% de casos
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Exemplo: Edifício em banda 28% de casos Exemplo: Edifício com duas ou mais bandas 44% de casos
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Exemplo: Edifício em banda 28% de casos Exemplo: Edifício com duas ou mais bandas 44% de casos



Universidade Técnica de Lisboa  - Faculdade de Arquitectura  INVESTIGAÇÃO EM Arquitectura de Habitação

Filipa Alexandra Gomes da Silva Oliveira Antunes

HABITAÇÃO OPERÁRIA - PÁTIOS E VILAS DE LISBOA - A experiência da cidade operária industrial
22

Exemplo: Edifício em banda 28% de casos Exemplo: Edifício com duas ou mais bandas 44% de casos



Universidade Técnica de Lisboa  - Faculdade de Arquitectura  INVESTIGAÇÃO EM Arquitectura de Habitação

Filipa Alexandra Gomes da Silva Oliveira Antunes

HABITAÇÃO OPERÁRIA - PÁTIOS E VILAS DE LISBOA - A experiência da cidade operária industrial
23

Acessibilidades e tipologias da habitação operária de

Lisboa

O aceso aos pátios ou ruas interiores, faz-se em 70%

dos casos por uma passagem estreita através de um

portão e/ou arco.

Os sistemas comunitários de circulação são

efectuados por pontes e galerias exteriores que

permitem o entrada directa a cada fogo, dotando

desta forma os conjuntos de uma máxima

rentabilização do espaço disponível.

As tipologias encontradas são articuladas de forma

transversal em relação ao espaço exterior, 60% das

quais compostas por três compartimentos e uma

cozinha.

A entrada de cada fracção faz-se directamente para

a zona de estar. Na parte posterior localizam-se as

cozinhas equipadas com o único despejo sanitário da

habitação.

A Vila Mendonça ilustra bem o projecto tipo de

alojamento operário.
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Exemplos de habitação operária com edifícios em banda e galeria exterior
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Exemplos de habitação operária com edifícios em banda e galeria exterior
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Exemplos de habitação operária com edifícios em banda e galeria exterior
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Exemplos de habitação operária com edifícios em banda e galeria exterior
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O ESTUDO EFECTUADO SOBRE HABITAÇÃO OPERÁRIA EM LISBOA PRETENDE ACRESCENTAR UMA NOVA SISTEMATIZAÇÃO

SOBRE A MATÉRIA, ESTABELECENDO AS PRINCIPAIS CARCTERÍSTICAS QUE A DISTINGUEM DE OUTRA FORMAS DE HABITAR.

HABITAÇÃO OPERÁRIA  - Pátios e Vilas – A experiência da cidade operária industrial

CONCLUSÃO

Localização predominante

Ao longo da margem a Ocidente e a Oriente

Período onde se verificou o maior número de construções

1880-1900

Inserção urbana predominante

Construção dentro de quarteirão

Características formais predominantes

Duas correntezas paralelas

Acessibilidades

Escadas e galerias exteriores

Número de pisos 

2

Tipologias

T2
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