
VILAS OPERÁRIAS EM LISBOA
EMERGÊNCIA DE NOVOS MODOS DE HABITAR

O Caso da Vila Berta



Viabilidade de utilização de edifícios de habitação pluri-familiar que se

inserem numa das tipologias de alojamento operário dos finais do séc.

XIX e inícios do séc. XX

Capacidade de readaptação / regeneração?

Sobrevivência à evolução da sociedade e dos seus hábitos?

MOTIVAÇÃO / JUSTIFICAÇÃO / OBJECTIVOS

INTERESSE

Testemunho histórico e urbanístico do crescimento da cidade e marco de

vivências sociais específicas

Conjuntos urbanos em número significativo

Reabilitar? Reutilizar? Extinguir?



ESTUDO DE CASO

Identificar formas de intervenção

Analisar e avaliar o desempenho espacial e funcional da vila operária

Caracterizar a evolução ocorrida em termos de satisfação das exigências

funcionais

Demonstrar a condição de adaptabilidade face às actuais dinâmicas

urbanas e formas de habitar

MOTIVAÇÃO / JUSTIFICAÇÃO / OBJECTIVOS
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METODOLOGIA / ESTRUTURA

CAPÍTULO 1

Habitação Operária em Lisboa

Tipologias

PARTE I

CAPÍTULO 2

Vila operária Localização

Caracterização  morfo-tipológica

Caracterização construtiva e arquitectónica

CAPÍTULO 3

Casos de referência 

PARTE II

Iniciativa  camarária

Iniciativa  privada

Iniciativa  particular



METODOLOGIA / ESTRUTURA

CAPÍTULO 4

Métodos e procedimentos a adoptar, no trabalho de campo e durante a 

análise

PARTE III

Fichas de Caracterização Edifício

Fogo

Caso de estudo

PROJECTO ORIGINAL

Fogo

SITUAÇÃO ACTUAL

Ficha de Inquérito

CAPÍTULO 5

Identificação das condições espaço-funcionais PROJECTO ORIGINAL

Fogo

SITUAÇÃO ACTUAL

CAPÍTULO 6

Identificação das condições espaço-funcionais

Avaliação do grau de satisfação (utilizadores)

Análise crítica das alterações em associação

com o desempenho funcional das habitações



OBJECTO DE ESTUDO

ENQUADRAMENTO

Industrialização

Crescimento urbano para Norte

Obras Públicas

Afluxo populacional / surto demográfico

Necessidades de alojamento para operários (baixo custo)

Resposta: Pátio

Vila operária

Bairro Social



VILA OPERÁRIA

Preocupações / correntes higienistas

Iniciativas particulares

empresas construtoras

unidades fabris/comerciais (empresários)

Tipologias / formas de agrupamento

OBJECTO DE ESTUDO
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empresas construtoras

unidades fabris/comerciais (empresários)

Tipologias / formas de agrupamento

acompanha a via pública

forma pátio

forma rua

de escala urbana

bairro operário e económico

OBJECTO DE ESTUDO

construída atrás de edifício(s) existente(s)
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forma pátio

forma rua

de escala urbana

bairro operário e económico

OBJECTO DE ESTUDO
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VILA OPERÁRIA

Conjuntos dissimulados

Interior de quarteirões ou ruas particulares

Construção económica e racional

Estrutura modular

Modelos diversos de implantação

Racionalização e funcionalização do espaço

Sistemas de circulação / distribuição pelo exterior

Elementos decorativos

OBJECTO DE ESTUDO



ESTUDO DE CASO

VILA BERTA

Exemplo emblemático

Conjunto habitacional destinado a uma pequena burguesia e a operários

Qualidade formal e decorativa

Forma rua

Duas bandas de edifícios nascente/poente

+ edifício em arco com acesso pela rua principal

+ moradia chalet



ANÁLISE / CONCLUSÕES

ALTERAÇÕES

GRAU DE INTERVENÇÃO I – mínima

II – ligeira

III - profunda



ANÁLISE / CONCLUSÕES

ALTERAÇÕES - GRAU DE INTERVENÇÃO I

Manutenção da compartimentação original

Demolição de parede exterior – prolongamento do espaço interior original

para o exterior da habitação

Demolição de parede divisória interior – fusão de compartimentos

Construção de paredes exteriores

Construção de paredes divisórias interiores

Encerramento de vão de porta

Relocalização de vão de porta

Abertura de vão de porta

Ampliação para o fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo do piso superior ou inferior
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

ALTERAÇÕES - GRAU DE INTERVENÇÃO II

Manutenção da compartimentação original

Demolição de parede exterior – prolongamento do espaço interior original

para o exterior da habitação

Demolição de parede divisória interior – fusão de compartimentos

Construção de paredes exteriores

Construção de paredes divisórias interiores

Encerramento de vão de porta

Relocalização de vão de porta

Abertura de vão de porta

Ampliação para o fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo do piso superior ou inferior
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

ALTERAÇÕES - GRAU DE INTERVENÇÃO III

Manutenção da compartimentação original

Demolição de parede exterior – prolongamento do espaço interior original

para o exterior da habitação

Demolição de parede divisória interior – fusão de compartimentos

Construção de paredes exteriores

Construção de paredes divisórias interiores

Encerramento de vão de porta

Relocalização de vão de porta

Abertura de vão de porta

Ampliação para o fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo contíguo

Ampliação – fusão com fogo do piso superior ou inferior
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Substituição da gaiuta precária e da pia de despejos por pequenas

marquises

instalação sanitária + tratamento de roupa

tratamento de roupa
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PROJECTO ORIGINAL

SITUAÇÃO ACTUAL



ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Instalação sanitária

a) zona posterior da habitação

b) compartimento interior
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DESARTICULAÇÃO

FUNCIONAL

+ ESPAÇO

+ PRÓXIMA DO SECTOR

PRIVADO (DORMIR)

SITUAÇÃO ACTUAL
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Redução do grau de acessibilidade dos compartimentos originais

(romper com as estruturas anelares)

Individualização de espaços

Reorganização e reconfiguração dos compartimentos

PROJECTO ORIGINAL

SITUAÇÃO ACTUAL
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Fusão entre compartimentos AMPLIAR ESPAÇOS

SIMULTANEIDADE ENTRE FUNÇÕES /

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS

DORMIR + VESTIR

ESTAR + JANTAR

PROJECTO ORIGINAL

SITUAÇÃO ACTUAL
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Incremento da área disponível

Incremento do número de compartimentos

Alteração da tipologia programática
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

Isolar os sectores domésticos público, privado e de serviços através de

espaços mediadores
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ANÁLISE / CONCLUSÕES

DIAGNÓSTICO Habitação / Fogo ↔ Edifício ↔ Rua ↔ Bairro

ASPECTOS NEGATIVOS / MENOS POSITIVOS

a) Comportamento térmico e acústico

b) Dimensionamento das zonas comuns do edifício

c) Défice de lugares de estacionamento

d) Limitações ao nível do acesso pedonal

ASPECTOS POSITIVOS / SATISFATÓRIOS

a) Dimensionamento dos compartimentos (ampliados)

b) Relação área útil / nº de compartimentos

c) Implantação nascente / poente do conjunto

d) Componente estética / visual

e) População residente bem servida em termos de comércio / lojas de

proximidade



Graves situações de degradação e de desajuste urbano

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Questionar a capacidade de sobrevivência e de reinserção na cidade

Conhecer e avaliar as estruturas habitacionais


