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Introdução 
 

Edifícios de Habitação Colectiva (I), é um trabalho elaborado pelos alunos do 3º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura do ISCTE-IUL, no âmbito da unidade 

curricular prática laboratorial Arquitectura VI leccionada pelos professores Teresa Madeira da Silva e Pedro Mendes no ano lectivo de 2008/2009. Este trabalho centra-

se na investigação e pesquisa de projectos e obras de edifícios de habitação colectiva relevantes no contexto nacional e internacional. Tendo um carácter teórico, 

procurou-se, através desta pesquisa, dotar os alunos de uma base de dados de edifícios de habitação colectiva de forma a sustentar e informar o trabalho prático 

desenvolvido nesta unidade curricular, cujo tema é um projecto para um edifício de habitação colectiva incluindo, espaços verdes exteriores de uso colectivo que 

compõem o conjunto. 

 A informação expressa neste caderno é da responsabilidade dos grupos de trabalho constituídos pelos alunos inscritos na unidade curricular Arquitectura VI.  

A recolha de informação baseou-se na pesquisa bibliográfica e na recolha de desenhos e fotografias acerca dos edifícios escolhidos. A visita aos edifícios, possível em 

alguns casos, foi também um dos objectivos deste trabalho para que, factores como a relação do edifício com a envolvente, o programa e a materialidade fossem 

melhor percepcionados.  
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Josep Antoni Coderch 
1913 - 1984

Josep Antoni de Sentmenat Coderch nasceu em Barcelona a 26 de Novembro de 1913. Em 1940 forma-se na Escola oficial d’Arquitectura de Barcelona, como 

arquitecto. Em 1942,  cria o seu atelier em Barcelona juntamente com Manuel Valls i Vergès, numa fase que durou até 1949, dominada pela proliferação de pequenas 

comissões para renovações e novos edifícios. Ao mesmo tempo, Coderch foi requisitado por organismos oficiais para trabalhar em projectos habitacionais subsidiados 

para as áreas rurais com necessidade de construção. No início dos anos 50, participou na primeira fase da formação do grupo R, juntamente com seu parceiro Valls, 

Josep Maria Sostres, Antoni de Moragas e Oriol Bohigas e outros jovens arquitectos interessados na renovação da arquitectura moderna. Mais tarde retirou-se como 

consequência do seu desacordo com a linha seguida pelo grupo. 

O edifício, no bairro de Barceloneta, Barcelona (1951), ocupa uma posição de  fundamental importância no seu trabalho como um todo, sendo uma das suas obras 

mais conhecidas, tendo também outras como, a Casa Ugalde (1951), o bloco de habitação Les Cotxeres em Barcelona (1969-75) e a casa Tàpies (1963). 

Coderch foi apresentado nos CIAM por Josep Lluís Sert. Participou no último congresso em Otterlo, tendo assistido depois a várias reuniões do TEAM 10 entre os 

anos 60 e 70. Coderch sempre manteve uma certa distância dos debates. O seu ensaio " It Is Not Geniuses that We Need Now" (1961) é seu contributo mais 

importante aos temas discutidos pelos TEAM 10.

Ensinou na Escola de Arquitectura de Barcelona de 1965 em diante, desenhando como seu ultimo trabalho  a extensão da escola, que foi concluída após a sua morte.

Biografia
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1913: Em 26 de Novembro nasce em Barcelona;

1932: Entra na Escola Superior d'Arquitectura; 

1940: Recebe o Título d'Arquitecto pela Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona;

1942: Estabelece em Barcelona o seu atelier profissional juntamente com Manuel Valls;

1949: Conhece Gio Ponti i Albert Sartoris na V Assembleia Nacional de Arquitectos;

1950: Membro fundador do grupo R;

1951: Projecta a casa Ugalde e o pavilhão da IX Trienal de Milão;

1957: Publica " Points de vue sur la sitation des jeunes architectes en Espagne ";

1959: Torna-se membro dos CIAM;

1960: Torna-se membro da Equipe X. Premio FAD d’Arquitectura pelas habitações do 

Compositor Bach. Medalha d'Ouro na " Exposição Nacional de Belas Artes “

pela Torre Valentina;

1961: Publica " No son genios lo que necesitamos ahora " a Domus;

1962: Premi DELTA ADI FAD pelo candeeiro suspenso: DELTA Premi DDA FAD por lâmpada Sostres;

1963: Casa-estudio Tàpies com Manuel Valls;

1964: "Premio Nacional de Diseño República Argentina" pelo candeeiro Sostres;

1965: Inicia a actividade como professor de Projecto na Escola de Arquitectura;

1969: Jurí internacional do concurso sobre habitações sociais em Lima, Peru;

1970: Eleito pela Academia Real de Belas Artes de Sant Jordi;

1972: Premio FAD d'Arquitectura pelo conjunto de habitações Freixa Modolell;

1978: Ganhou o concurso para a expansão da Escola de Arquitectura de Barcelona;

1979: Exposição Monográfica na II Bienal de Arquitectura de Santiago do Chile;

1980: Exposição de homenagem á sua obra de 1947-78 do Ministério da Cultura

1981: Exposição Monográfica da sua obra al Saló del Tinell em Barcelona;

1984: Em 6 de Novembro é enterrado em Espolla.

Biografia
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Barceloneta, Barcelona,  Espanha

Barcelona,  Espanha

Contexto

Barcelona é hoje um importante centro cultural e um importante destino turístico 

possuindo um rico património cultural. Capital e cidade mais populosa da 

comunidade autónoma da Catalunha, e segunda maior cidade de Espanha, 

localizando-se na costa mediterrânea entre-os-rios Llobregat e Besos e a oeste pela 

serra de Collserola. 

Conhecida como capital do modernismo. A cidade, na qual viveu e trabalhou o 

arquitecto Antoni Gaudí conta com algumas de suas obras mais relevantes. A mais 

representativa é o Templo Expiatório da Sagrada Família, que Gaudí deixou 

inacabada estando ainda em construção da mesma forma que as catedrais na 

Idade Média. Outras das obras mais conhecidas de Gaudí são o Parc Güell, a Casa 

Milà, também chamada de "La Pedrera", e a Casa Batlló. Além de Gaudí, Barcelona 

conta com outras jóias do modernismo catalão como o Hospital de Sant Pau e o 

Palácio da Música Catalã de Lluís Domènech i Montaner, ou o Palácio Macaya e 

muitas outras obras de Josep Puig i Cadafalch.

Fora as obras modernistas, Barcelona também conta com relevantes obras 

pertencentes a outros estilos e períodos históricos. Dentro do período medieval 

destacam-se especialmente as obras góticas que proliferam em seu centro 

histórico, precisamente denominado "Bairro Gótico" como a Catedral de Barcelona.

Também possui uma rica arquitetura contemporânea, destacando-se obras como o  

Pavilhão Alemão de Ludwig Mies van der Rohe. Para os jogos olimpicos de 1992 a 

cidade viveu uma etapa de grandes transformações.

Barceloneta foi em tempos, um bairro portuário, cuja sua principal função era de 

defesa da cidade de Barcelona. A areia trazida pelas correntes marítimas ao longo 

dos tempos, levaram ao crescimento desta zona litoral, formando o actual bairro de 

Barceloneta. Fundada em 1753, fora dos muros da cidade projectada pelo 

engenheiro Juan Martin Cermeño, sobre o projecto de Prospere Verboom, 

formando uma malha reticulada muito característica, com uma forte morfologia 

urbana respeitando o antigo bairro. Com quinze ruas paralelas à doca, três ruas 

transversais e duas praças. É com a passagem de Barcelona a cidade industrial no 

século XIX, que Barceloneta se torna parte da série de bairros de trabalhadores 

industriais que envolvem a cidade murada. Devido ao grande crescimento 

demográfico, Barceloneta sofre várias transformações no seu interior, sendo alvo de 

um novo projecto de Garriga i Roca, em 1862, com o fim de melhorar a qualidade 

de vida e para um melhor aproveitamento das suas habitações. O bairro foi também 

objecto do pensamento reformista de Idelfonso Cerdá, que planeava a eliminação 

do traçado de Cermeño, para um novo bairro servidor do porto. Mais tarde surgiram 

os PERI, (Plano Especial de Reforma do Interior), que propuseram em 1985, a 

reabilitação do bairro e a recuperação dos seus limites fronteiriços. A maioria das 

habitações públicas incidiria sobre a operação chamada “La Maquinista", nos 

antigos terrenos de indústria. Consta com uma localização excepcional, semelhante 

a um triângulo, onde a sua frente, outrora ocupada por actividades ligadas à 

restauração, deram lugar a praias, dando assim uma continuidade à paisagem 

marítima.



3Vias | Acessos

Barceloneta é limitado pelas linhas                   , desde la Ronda del Litoral até ao mar. De comportamento tipico espanhol, no 

centro de Barceloneta encontramos o mercado (13), o “Mercat Barceloneta”, sendo este gerador de grande movimento tanto 

viário como pedonal, criando um elo de ligação comum ao bairro.

As linhas                    marcam as vias principais e estruturantes do bairro sendo tangentes ao edificio, a norte Carrer de 

Ginebra, a sul Plaça de la maquinista, a este Carrer del Marques de la Mina e a oeste Carrer de Sant Josep.

O acesso ao interior do edificio é sempre feito pela Plaça de la Maquista a Sul, obrigando aos moradores a intervir e usufruir do 

pátio. Para aceder aos equipamentos tanto pode ser através do pátio como das ruas circundantes.



4Edificio

Coderch projecta este edificio para Barceloneta como a sua 

primeira obra de um quarteirão inteiro, construído no mesmo 

bairro e ao mesmo tempo que o famoso edifício para os 

pescadores e as suas famílias. 

A simplicidade da sua estrutura geral trabalha em favor da 

concentração de espaços exteriores, um pátio, que se abre 

para a rua como se fosse uma área de recepção, criando 

uma boa iluminação sendo uma zona excessivamente densa 

da cidade.

A geometria oblíqua do plano resolve perfeitamente o 

agrupamento de três apartamentos (módulo base): todos são 

completamente abertos para o exterior, onde os quartos 

principais tem vista para o pátio, ao centro do módulo e uma 

ocupação mínima da fachada exterior.

A ondulação do plano ao longo da fachada também é 

vantajosa, criando longas aberturas diagonais, através dos 

quais os quartos têm vista para as ruas periféricas 

extremamente estreitas.

Piso R/c

Na ideia inicial, o pátio do edificio tinha 8 canteiros, evidenciando as 

entradas às habitações.

Todo o seu piso térreo, é destinado a equipamentos ( lojas, cafés...) e ao 

átrio de entrada às habitações.

Pisos superirores ( 1º ao 5º andar)

O edificio é constituído por 11 acessos as habitações ( escadas e espaço 

para elevador).

È constituido por 11 blocos derivados de um módulo base.
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O acesso as habitações é feito atravez do centro do módulo (átrio), 

criando assim um ponto central distribuidor como  acontece com a 

sala, sendo esta o ponto distribuidor da habitação.

Três dos quatro módulos nascem do módulo base com excepção do 

módulo 1, sendo o remate do edificio no quarteirão, tendo uma forma 

linear (sobre o qual não foi encontrado informação)

Todos os módulos dispõem de um vazio para alojar o elevador, 

onde até hoje nunca nenhum foi instalado.

Devido a sua envolvente “apertada” entre a rua e os quarteirões 

vizinhos, a luz tem dificuldade em entrar nas habitações, para isso 

Coderch cria umas palas em todo o comprimento do edificio, 

recolhendo a luz predominante de sul/sudeste. Os materiais 

predominantes são o tijolo burro e o betão.

Módulos

0 2 5 10

Módulo base Módulo 1

Módulo 3Módulo 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gerhard Jobst e Willy Kreuer - Interbau - Plano urbanístico, Berlim, Alemanha, 1953-1957. 

Joana Botas, Joana Dias, Alexandra Correia, Ana Ferreira e Iulia Decuseara. 

 

 

 

 

 

 

 



INTERBAU - Plano Urbanístico, Berlim 
Alemanha, 1957 
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  3. Plano Urbanístico do Bairro oitocentista de Hansaviertel 

  4. Vista aérea do novo bairro de Hansaviertel projectado em 1953 - Interbau 

  5. Avenida Salinallee construída em 1953 – 

Berlim Oriental 

INTERBAU (International Bauausstellung) 
  

- Requalificação moderna do Bairro oitocentista 
Hansaviertel Berlim, 1957 
 
 

O início do século XX transformou a Alemanha num palco de 
guerra e destruição devido à grande 1ª Guerra Mundial, e este 
momento histórico foi um grande impulsionador de mudanças a todos 
os níveis (sociais, culturais, políticos, económicos, …), nomeadamente 
no conceito de Habitar.  

Devido às deficiências habitacionais provocadas pelo estado de 
destruição em que a Alemanha se encontrava no período pós 1ª Guerra 
Mundial (1914-18), construíram-se várias edificações habitacionais de 
cunho social. Surgiu assim uma mudança dos padrões anteriormente 
estabelecidos, onde o quarteirão fechado prevalecia em defesa dos 
modelos ditados pelo Movimento Moderno, cujos arranjos espaciais 
mais livres com edificações soltas nos terrenos geravam mais espaços 
com áreas verdes para a cidade. 

Trinta anos mais tarde repete-se o cenário de colapso com a 2ª 
Guerra Mundial (1939-45), e consequentemente, nos primeiros anos 
após o fim da mesma, a necessidade eminente de demolir as ruínas 
deixadas pela guerra. Essa vontade expressava, sobretudo, o esforço 
de readaptar a cidade aos novos e fundamentais conceitos urbanísticos 
da época, concretizados em significativas oportunidades de colocar em 
prática os princípios da Carta de Atenas

1
.  

 
 
 

A Interbau – a primeira Exposição Internacional de 
Arquitectura realizada após a 2ª Grande Guerra – insere-se 
claramente dentro desse contexto de demolições. Desde o final do 
século XIX, e ao longo do século XX, que a Alemanha estabelecia 
a tradição de organizar exposições de arquitectura, as quais 
manifestavam as expressões vanguardistas da cultura da época e 
do país, em termos de arquitectura e de planeamento urbanístico. 
Tal como em 1927 foi inaugurada a Exposição de Arquitectura de 
Weisenhofsiedlung
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 em Estugarda, era agora tempo de uma nova 

exposição – a International Bauausstellung, bairro de Hansaviertel, 
Berlim, 1957.

 
Hansaviertel era um bairro oitocentista cuja formação 

original estava bastante integrada no tecido urbano 
tradicional e que foi, em grande parte, destruído pela 
guerra. Localizado no centro da cidade de Berlim, entre o 
rio Spree e o parque Tiergarten, o bairro oferecia 
condições ideais para uma transformação da paisagem. 
Isto porque se localizava entre dois “elementos naturais” da 
paisagem urbana (o rio e o parque acima referidos) e 
porque a guerra tinha tornado as fronteiras entre a 
natureza do parque e a área do bairro difusas e de difícil 
distinção. 

Assim, em 1953, o Senado de Berlim estabeleceu que 
o que havia restado do bairro deveria ser totalmente 
demolido, e decidiu que a sua reconstrução deveria tornar-
se numa exposição internacional de arquitectura moderna, 
oferecendo aos arquitectos, aos institutos científicos e às 
indústrias a oportunidade de experimentarem as mais 
modernas soluções no intuito de resolver os problemas do 
núcleo urbano. 

 

 
No plano urbanístico que previa a construção de numerosos protótipos de vivendas foram integrados 

arquitectos como Alvar Aalto, Niemeyer, Bakema, Van der Broek, Scharoun, Baldessari, Le Corbusier e Gropius. 
No total participaram 41 arquitectos. 
 

A Interbau é inaugurada em Julho 
de 1957, dentro de um contexto de 
projectos cujo objectivo era destruir a 
antiga organização de ruas e praças e o 
tecido histórico tradicional da cidade – 
substituído agora pelo padrão das 
exposições anteriores realizadas em 
Berlim e na Alemanha, que promoviam 
a busca por um modelo de ideal urbano 
a ser reproduzido.  

A exposição, que trouxe para a 
paisagem do Tiergarten projectos de 
edifícios residenciais que expressavam 
valores políticos como a liberdade e o 
pluralismo, utilizou o lema conhecido 
como “a cidade do amanhã” (die Stadt 
von morgen) entre as suas premissas 
básicas para criar um modelo para uma 
área habitacional do Movimento 

Moderno. 
 
A sua implantação foi realizada no meio de um centro urbano, facto que a distingue de outras iniciativas 

modernas de escala semelhante, geralmente inseridas em regiões periféricas das cidades.  
 
É importante referir que paralelamente à reconstrução do bairro 

de Hansaviertel em Berlim Ocidental, como uma área habitacional 
do Movimento Moderno, foi construída em 1953 a Stalinallee, 
avenida de proporções monumentais e de arquitectura historicista 
em Berlim Oriental - ao longo dos seus monumentais 1,8 km de 
extensão, localizados entre a Strausberger Platz e o Frankfurter Tor, 
foram construídos edifícios residenciais entre 7 a 9 pisos que 
testemunhavam o desejo de construir e o poder de serviço dos 
dirigentes do sector socialista de Berlim (apartamentos espaçosos, 
equipamentos luxuosos, riqueza nos ornamentos e detalhes, os 
quais indicavam o lema político-cultural de Estaline: “nacionalista na 
forma, socialista no conteúdo”).  

 
O novo bairro Hansaviertel que desejava reflectir uma nova 

sociedade, livre e democrática, conforma-se como excepção no 
quadro urbanístico da Alemanha, um adversário de Berlim Oriental, 
onde houve um afastamento do então insultado Modernismo 
formalista e cosmopolita, e uma aproximação da arquitectura 
nacionalista tradicional, que encontrou no projecto para a 
Stalinalllee a sua manifestação de ideal típico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. A Carta, 

que trata da chamada Cidade Funcional, prega a separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, propondo, no lugar do carácter e da densidade das 

cidades tradicionais, uma cidade-jardim, na qual os edifícios se localizam em áreas verdes pouco densas. 
 

1. Alemanha – destruição causada pela 

2ªGuerra Mundial 

2. Plano para Exposição de Weissenhofsiedlung 

para Estugarda 



INTERBAU - Plano Urbanístico, Berlim 
Alemanha, 1957 
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  6. Maqueta do plano da Interbau - reconstrução do bairro de Hansaviertel 

  7. Plano urbanístico da Interbau - reconstrução do bairro de Hansaviertel, 1953 

  8. Fotografia da Interbau em construção, 

1957 

  9. Fotografia da inauguração da Interbau, 

1957 

 10. Fotografia da inauguração da Interbau, 

1957 
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Weissenhof Siedlung - Esta exposição de construção moderna foi planeada em 1925 pela Deutscher Werkbund com o apoio da cidade de Estugarda e fundada 

em 1927 como uma colónia experimental (complexo de habitação) para determinar os princípios da moderna construção em série. Representava, assim, as 
mudanças tecnológicas, sociais e estéticas a par do fim da 1ª Grande Guerra 

- Concurso urbanístico para requalificação do Hansaviertel 

 
Os arquitectos alemães Gerhard 

Jobst e Willy Kreuer, responsáveis pelo 
plano urbanístico da Interbau, evidenciam-
se como pano de fundo para um manifesto 
moderno ocidental, de ambições de 
liberdade não apenas no plano do 
urbanismo, como também em oposição 
política tanto às construções herdadas 
pela ditadura nacional-socialista de Hitler 
quanto às construções do leste socialista. 
Além disso, ambos desejavam uma 
ligação directa às necessidades básicas 
das pessoas e deixar para trás as marcas 
culturais da história do urbanismo. Assim, 
em 1954, logo após a vitória no concurso, 

Gerhard Jobst explicou, numa carta 
aberta, o conceito do seu projecto:  

 
“A ordem urbana pode-se encontrar numa simples e geométrica composição de linhas e ângulos rectos. (…) 

A organização urbana também pode, contrariando isso, ter vivacidade num local de natureza livre, onde não 
necessite admitir e representar linhas e ângulos rectos. A forma de organização mais nobre, segundo disse uma 
vez Edwin Redslob, é composta por liberdade. (...) As pessoas livres não desejam viver como num exército, e 
não desejam morar em casas enfileiradas como barracas de trabalhadores. Em locais organizados naturalmente, 
os edifícios organizam-se entre si como as pessoas, que se dirigem umas às outras aleatoriamente, ou se 
colocam em posição para serem contemplados. Não em fila, mas numa organização melhor, mais casual. Os 
lugares casuais libertam os edifícios do fascínio das massas, que são envolvidas por uma reforçada geometria”. 

 

JOBST, Gerhard, citação de numa carta dirigida ao Senado de Berlim após a vitória no concurso. 

 
 

Desde o princípio que se 
havia decidido que o novo 
Hansaviertel seria composto 
por edifícios isolados na 
paisagem e que a densidade 
estabelecida seria alcançada 
por edifícios altos que 
deixavam livre a maior parte 
do terreno. Grandes áreas de 
solo deveriam ser divididas e 
parceladas e a relação entre 
o Tiergarten e o novo bairro 
deveria ser novamente 
definida.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A única exigência que consta no regulamento do concurso é a manutenção da largura da Altonaer Strasse. 
A partir daí um novo traçado de ruas a oeste do viaduto do S-Bahn poderia ser configurado. Os principais elogios 
do júri à proposta vencedora referiam-se à modernidade geral da composição e à forma não esquemática dos 
grupos individuais de edifícios. Esta proposta contemplava uma vertente do Movimento Moderno menos 
preponderante e geometricamente menos rígida. 

 
Edifícios em linha (Zeilenbau), baixos ou altos, encontravam-se dispersos pelo projecto e distribuídos 

aleatoriamente. Os Zeilenbau baixos 
acompanhavam as ruas e, na área a norte do 
viaduto do S-Bahn11, organizavam-se para formar 
quarteirões; enquanto isso, os Zeilenbau altos, 
que estruturavam o núcleo da composição, 
formavam dois semi-círculos abertos em direcção 
a Tiergarten. 

 
 

 
 
 

 
Neste projecto, não havia configurações 

paralelas ou ângulos rectos uma vez que se evitou 
qualquer tipo de impressão que indicasse uma organização regular e os edifícios encontravam-se todos 
deslocados entre si. O arranjo arquitectónico não geométrico foi esclarecido pelos autores no memorial descritivo 
escrito por ocasião do concurso:  

 
“Os edifícios foram planeados para terem uma colocação naturalmente livre numa baía que se abre para o 

Tiergarten, e devem apresentar-se, através dessa ‘falta de obrigação’, como uma expressão de claro contraste 
contra os edifícios construídos ditatorialmente”. 

 

JOBST, Gerhard, citação de numa carta dirigida ao Senado de Berlim após a vitória no concurso. 

 

 
A insólita organização espacial dos edifícios e 

a radical limitação de tipologias em Zeilenbau altos 
e baixos havia condicionado mutuamente a 
concepção. 

Foi também exigido que as tipologias 
tivessem uma maior variedade e funções de forma 
a satisfazer as necessidades do bairro de 
Hansaviertel, incluindo centros comerciais, 
bibliotecas, igrejas, entre outros serviços, pelo que 
o projecto sofreu algumas alterações nos 2 anos 
seguintes. 

 
 
 
 
 
 
A organização básica das edificações foi alterada, no entanto, com 

essas modificações, a unidade da composição inicial foi naturalmente 
perdida, e consequentemente o bairro compôs-se por muitos edifícios 
díspares, bem distanciados entre si e livremente colocados na paisagem. 

 
Relativamente às alterações realizadas começaram a surgir críticas 

acerca do equilíbrio do projecto. O novo modelo, que se tornou ponto de 
partida para os projectos dos edifícios da exposição, resultou numa 
descaracterização da concepção original de Jobst e Kreuer. Na nova 
implantação reconhecem-se diferentes origens das partes integrantes do 
projecto e, tanto a unidade espacial quanto o conceito compositivo do 
projecto, foram perdidos.  
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PROJETO URBANÍSTICO 
 

Uma série de Zeilenbau de quatro pisos – com projectos de Hans C. E. 
Muller, Günther Gottwald, Wassili Luckhardt e Hubert Hoffmann, e Paul 

Schneider-Esleben – acompanham o viaduto do S-Bahn ao longo da 
Klopstockstraße.  

A linha de cinco Punkthochhäuser – com projectos de Luciano Baldessari, J. 

H. van den Broek e J. B. Bakema, Gustav Hassenpflug, Raymond Lopez e 
Eugène Beaudouin, e Hans Schwippertt – segue a curva do viaduto até a estação 
Bellevue. Uma outra Punkthochhaus, com projecto de autoria de Klaus Muller-

Rehm e Gerhard Siegmann, localizada nas proximidades do pavilhão de 
exposições na Strasse des 17 Juni, actualmente Berlin-Pavillon, conforma a 

paisagem urbanística dominante na margem sul do bairro. Mais na direcção oeste, 

resguardada pelos Zeilenbau, localiza-se um tipo de urbanização que forma um 
tapete contínuo de residências unifamiliares de baixa altura, que se encontra 
dividido por um caminho verde e urbanizado sobre duas ruas privadas. 

O centro comercial com edificações de 1 ou 2 pisos para cinema, 
restaurante, lojas, estação de metro e biblioteca – localizado em redor do 
cruzamento central da Altonaer Strasse com a Klopstockstrasse, onde antes se 

situava a Sternplatz – foi estendido para que fossem agregadas funções urbanas 
adicionais através da implantação da igreja Saint Ansgar e de um jardim-de-

infância.  
Num grupo de edifícios voltados para o Tiergarten, localizados a sul das 

Punkthochhäuser implantadas ao longo da curva do S-Bahn, foi reduzida a sua 
altura de 4 para 3 pisos; esta parte do projecto é da autoria de Otto H. Senn, Kay 

Fisker, Max Taut e Franz Schuster. Neste local localiza-se, desde 1958, a 
Akademie der Künste - projecto de autoria de Werner Düttmann. 

O projecto de Corbusier para Berlim, que possui aproximadamente 530 

apartamentos distribuídos em 17 pisos era diferente dos projectos dos demais 
arquitectos executados para a reconstrução do bairro de Hansaviertel, 

especialmente no que se refere ao seu tamanho. Uma vez que não havia áreas 
adaptáveis para um edifício de tão grandes proporções em Hansaviertel, decidiu-
se construir o edifício em Charlottenburg, uma área afastada do sector do bairro. 

 
Arquitectos que intervieram no distrito de Hansaviertel 

1. Hans Ch. E. Müller   Berlim 

2. Gunter Gunttwald   Berlim 

3. Wassili Luckhardt e Hubbert Hoffmann   Berlim 

4. Paul Schneider-Esleben   Düsseldorf 

5. Bezirksamt Tiergarten, Amt für Hochbau 

6. Willy Kreuer   Berlim 

7. Ernst Zinsser e Hansrudolf Plarre   Hannover e Berlim 

8. Luciano Baldessari   Mailand 

9. J. H. van den Broek e J. B. Bakema  Roterdão 

10. Gustav Hassenpflug  München 

11. Raymond Lopez e Eugène Beaudouin   Paris 

12. Hans Schwippert   Düsseldorf 

13. Werner Düttmann   Berlim 

14. Otto H. Senn   Basel 

15. Kay Fisker   Copenhaga 

16. Max Taut   Berlim 

17. Franz Schuster   Viena 

18. Egon Eiermann   Karlsruhe 

19. Oscar Niemeyer   Rio de Janeiro 

20. Fritz Jaeneck e Sten Samuelson   Malmö 

21. Werner Düttmann   Berlim 

22. Alvar Aalto   Helsínquia 

23. Pierre Vago   Paris 

24. Walter Gropios & The Architects Collaborative (TAC) e Wils Ebert   

Cambridge e Berlim 

25. Klaus Müller-Rehm e Gerhard Siegmann   Berlim 

26. Ludwig Lemmer   Berlim 

27. Paul G. R. Baumgarten   Berlim 

28. Eduard Ludwig   Berlim 

29. Arne Jacobsen   Copenhaga 

30. Gerhard Weber   Frankfurt am Main 

31. Alois Giefer e Hermann Mäckler   Frankfurt am Main 

32. Johannes Krahn,  Frankfurt am Main 

33. Wolf von Möllendorff e Sergius Ruegenberg   Berlim 

34. Sep Ruf   München 

35. Günter Hönow   Berlim 

 

 
 

Arquitectos que intervieram mas não pertenciam ao quadro 

1. Klaus Kirsten I    Berlim 

2. Klaus Kirstem II    Berlim 

3. Bodamer e Berndt    Berlim 

 

Arquitectos que intervieram fora dos limites de Hansaviertel 

1. Bruno Grimmek    Berlim 

2. Le Corbusier    Suiça 

3. Hugh A. Stubbins    Cambridge 
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Raymond Lopez e Eugène Beaudouin Le Corbusier 

Werner Düttmann 

Egon Eiermann 

Günter Hönow 

Hans Schwipper 

Hassenpflug 

Pierre Vago 

Oscar Niemeyer 
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Arquitecto: Paul Otto August Baumgarten  

(1873-1953, Alemanha) 

 

Tipologia: Complexo de habitação uni-familiar  

 

Data:1957 

Observações: Acesso por galeria no alçado Norte, piso 

térreo de serviços, habitações duplex (1ºpiso em banda 

e 2ºpiso em blocos intercalados por terraços – “casas-

terraço”). 

 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Arne Jacobsen (1902-1971, 

Dinamarca) 

Tipologia: Complexo de habitação uni-familiar  

 

Data:1957 

Observações: 4 habitações de um único piso 

pré-fabricado, jardim privado e pátio interior no 

núcleo de cada habitação. 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Ludwig Lemmer  (1891-1983, Alemanha) 

Tipologia: Igreja 

Data: 1957 

Observações: Localiza-se do lado Oeste da Altonaer 

Strasse, na zona Sul do bairro. 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Willy Kreuer (1910-1984, Alemanha) 

Tipologia: Igreja 

Data: 1957 

Observações: Localiza-se do lado Oeste da Altonaer Strasse, 

na zona Norte do bairro. 

 

 

 

 

 

  

Zeilenbau baixos – Edifícios de habitação baixos em banda 

Serviços  
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Arquitecto: Jacob Bakema (1914-1981, Alemanha) e  

J. van den Broek 

 

Tipologia:Torre Residencial Interbau, habitação colectiva  

Data:1957 

Observações: Edifício de 16 pisos, sistema construtivo 

em betão, acesso central, duplex. 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Luciano Baldessari (1896-1982, Itália) 

Tipologia:Torre Residencial Interbau, habitação colectiva  

Data:1957 

Observações: Edifício de 17 pisos, acesso central. 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Alvar Aalto (1898-1976, Finlândia) 

Tipologia: Edifício de apartamentos Interbau 

Data:1955-1957 

Observações: Edifício de varandas, 8 pisos de apartamentos, 

acesso vertical no interior das duas exremidades. 

 

 

 

 

 

  

Arquitecto: Walter Gropius (1898-1976, Finlândia) com 

colaboração de Wils Ebert e Norman Fletcher 

Tipologia: Edifício de apartamentos Interbau 

Data:1955-1957 

Observações: Edifício em curva, 8 pisos de apartaments, 4 acessos 

em torres verticais no alçado Norte do edifício. 

 

 

 

 

 

  

Punkthochhäuser – Torres de habitação colectiva 

Zeilenbau altos - Edifícios de habitação altos em banda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Alvar Aalto - Complexo habitacional Hansaviertl Apartments, Edifício 22, (Interbau), Berlim, Alemanha, 1955-

1957. 

João Carvalho, Lucélia Ferreira, Nuno Miranda, Rui Lopes e Teresa Mendes. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Oscar Niemeyer - Complexo habitacional Hansaviertl Apartments, Edifício 19, (Interbau), Berlim, Alemanha, 

1955-1957. 

João Carvalho, Lucélia Ferreira, Nuno Miranda, Rui Lopes e Teresa Mendes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nuno Teotónio Pereira e João Braula Reis - Edifício Franjinhas, Rua Braancamp, nº 9, Lisboa, Portugal, 1965-

1969. 

João Carvalho, Lucélia Ferreira, Nuno Miranda, Rui Lopes e Teresa Mendes. 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A. Rossi e C. Aymonino - Abitazioni nel quaritiere Gallaratese, Milão, Itália, 1969-1970. 

Celina, Ana Filipa Perna e Ana Balona. 
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 Planta de Implantação

Espaço verde que circunda e delimita

os edifíos com vegetação rasteira e

alguma arborização

ruas espaço de recreio

Praças

espaço arborizado Zonas de distribição

Entradas e saídas do parque de

estacionamento coberto

Acessos ao complexo

Entradas dos edifícios

Espaço verde que circunda e delimita

os edifíos com vegetação rasteira e

alguma arborização

ruas espaço de recreio

Praças

espaço arborizado Zonas de distribição

Entradas e saídas do parque de

estacionamento coberto

Acessos ao complexo

Entradas dos edifícios

Localizada na cidade de Milão, Itália, o Monte Amiata (Gallaterese II) tem capacidade

para albergar 2400 habitantes, surgindo na necessidade de expansão e urgente alojamento

no pós-guerra. Aldo Rossi e Carlo Aymonino  projectaram este complexo de modo a ser uma

aldeia auto-contida. O Monte Amiata é um conjunto constituído por um grupo independente,

desprendido de qualquer área envolvente (um terreno indefinível plano cercado por blocos

habitacionais de dez/doze andares ), tem uma forma muito estranha, praças triangulares,

sendo concebido com dois eixos aparente: norte-sul e este-oeste, estes indicam as

principais vias de circulação do edifício, bem como orientam as relações entre o edifício e o

resto do complexo. Dois grandes edificios A1 e A2 (8 pisos) são vazados ao longo do lado

sul do sítio. Um terceiro edificio B (6 pisos) estende-se de norte á intersecção da A1 e A2. O

edifício final de Aymonino, C (2 pisos), é uma ponte ligando os prédios B e A1. Um muro a

ligar o edifício B a A2 forma duas praças triangulares, levantadas na "dobradiça" dos

edifícios A1, A2 e o edifício B forma um  anfiteatro ao ar livre. A parte inferior do anfiteatro

contribui para criar a entrada no complexo. O quinto edificio D (3 pisos) ,a contribuição de

Aldo Rossi, é um edifíco longo que é colocado numa uma posição paralela ao edifício B e

definindo uma entrada de serviço entre os dois edifícios. Assim a idéia de um edifício,

compreendendo cinco edifícios, objectos e compactos ao mesmo tempo, com altura e

profundidades diferentes com elementos de design como galerias (loggias) e varandas para

facilitar o acesso do estacionamento terreno, corredores interiores, percursos pedestres,

tanto horizontal como verticais e três praças diferentes que actuam principalmente como um

local de reunião e recreio.

Com uma vizualização arquitectónica diferente entre os arquitectos, as cores brilhantes,

detalhamento e a riqueza formal de Aymonino constrata assim da monocromaticidade, o

puriranismo e retenção formal de Rossi.

Este complexo marca o ponto de viragem que foi o inicio da aplicação prática da teoria

da habitação, tipologia e morfologia urbana. Graças às comuns bases teóricas de dois

arquitectos, conseguimos agora ver como a aplicação arquitectónica de um e do mesmo

modelo teórico, pode levar a resultados opostos.

Escala 1/2000

D A2, B A2, B, C
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 Planta do piso térreo

Escala 1/2000

Escala 1/5000
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 Planta de piso superior

Escala 1/2000
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O Gallaratese de Aymonino é inspirado nos anos sessenta com a presença de elementos como apartamentos

duplex e volumes cilíndricos verticais a  estabelecer ligações como pontos de referência para o controlo da “imagem

global” dos edifícios.

Gesso vermelho, dá um tom monolítico ao conjunto é interrompido apenas por pontes amarelas e corredores azuis,

criando bruscos contrastes, com os brancos trabalhos de gesso, das formas geométricas limpas das tiras de Rossi. O

tijolo de vidro transforma os ambientes escuros e amplia os espaços. Mais que uma parede, mais que um vidro, o tijolo

de vidro cria paredes de luz sem nunca mostrar o que está para além de si.

Uma vasta gama de modelos residênciais - apartamentos-pátio nas bases dos edifícios A1 e A2, apartamentos

duplex sobre os andares superiores (passando pela galeria, como organização dos andares centrais)- tem sido aplicado

intensificamente no complexo, a partir do qual grandes cilindros dos elevadores surgem em intervalos regulares,

parecendo uma tentativa de aumento da escala do edifício em que o normal da "macroestrutura", uma confusão de

"materiais" é atenuada pela simplicidade e homogeneidade da "matéria". Aymonino com este plano não se limita à

tradicional concepção do edifício como uma empresa privada não concebendo simplesmente apartamentos, mas

suplementando-os com serviços de sua relevância e espaços extras perseguindo a ideia de uma cidade complexa e

tumultuosa.Escala 1/1000

Planta piso terreo edifício A1 | Planta do piso superior edifício A1

Planta piso terreo edifício A2 | Planta do piso superior edifício A2

Corte no edifício B e vistas dos alçados A1,A2 e C Escala 1/1000 Corte perspectiva do bloco A Escala 1/500

 Edifício A1, A2, B, C | Carlo Aymonino
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 Edifício A1, A2, B | Carlo Aymonino

As entradas nos apartamentos

são efectuadas todas através de

uma galeria central. As principais

zonas de serviços (cozinhas e w.c.)

estão viradas para a galeria, os

quartos encontrão-se sempre

virados para o exterior. De modo a

resolver as fachadas a norte,

aymonino usa o tijolo de vidro de

modo a que haja uma maior entrada

de luz e uma menor oscilação de

temperatura. Na maioria das

tipologias os w.c. tem sempre uma

ligação para o exterior. Denota-se

uma grande preocupação em

satisfazer a necessidade de haver

uma zona de arrumos (zona de

máquinas e roupeiros) em todas as

tipologias, por normas estes espaços

tem uma relação directa com a zona

de w.c. e das cozinhas.Hall de entrada Sala de estar Sala de jantar Sala de estar/jantar Cozinha W.C. Varanda, Pátio Arrumos

Galeria T3 Duplex T3 Duplex T1 T2

Corte edifício A Corte edifícios B

Planta tipo (Duplex) Plantas tipo

Escala 1/500

Escala 1/200

Quarto
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Edifício D | Aldo Rossi

A contrabalançar o tumulto temperado de Aymonino o edificio de Rossi completamente

repetitivo e branco com 182 metros de comprimento e 12 metros de largura, consiste em dois

blocos ladeados. A galeria na base tem dois níveis, que são ligados através de uma escada.

Esta compreende uma série de pilares, com 3 metros de comprimentos num lado e 1 metro no

outro com apenas 20cm de espessura. Uma acentuada abertura paralela ao ponto de dilação

divide o longo bloco em duas partes, na diferença de nível, quando o segundo bloco começa,

estão 4 colunas cilindras com 1.8 metros de diâmetro, marcando a grande escadaria até à

galeria no piso superior, que tem 1,85 metros de largura e nas fachadas laterais tem aberturas

quadradas 1,5 x 1,5. A galeria dá acesso aos apartamentos, que foram desenhados em

conformidade com uma tipologia restrita de casa linear em pórtico. No entanto, a divisão serve

indicar a repetição do processo de composição e dissolução que sustenta o caracter

permanente do trabalho de Rossi. Todo o edifício está construído em cimento, com trabalhos

em gesso pintados com cor de marfim.

Neste edifício as entradas também são feitas através de uma galeria, mas neste caso

esta está situada no lado Este. Tento a zona de serviços viradas para a galeria e os quartos

virados a Oeste.

Escala 1/1000

Escala 1/100

T1 T3 - tipo 1 T3 - tipo 2

Hall de entrada

Sala de estar e jantar

Cozinha

W.C.

Quarto

Varanda

Planta tipo

Alçado este | Planta do rés-do-chão | Planta piso superior

Bibliografia: http://housingprototypes.org/project?File_No=ITA021

http://books.google.com/books?id=dihudDtSwlEC&pg=PA60&ots=9_CdB1XwCR&dq=aldo+rossi+gallarates#PPA60,M1

http://www.flickr.com/photos/22031710@N02/

Carlo Aymonino, Aldo Rossi: Housing complex at the Gallaratese quarter, Milan, Italy, 1969-1974 (Global architecture ; 45)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Charles Correa - Kanchanjunga Apartment, Bombai, Índia, 1970-1973. 

Cristina Matos, Diogo silvestre, Helena Alarcão e Miguel Coutinho.  

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Álvaro Siza Vieira - Habitação colectiva, Bouça, Porto, Portugal, 1973-2007. 

Mariana Coelho, Pedro Tostes e Bruna Linhares. 

 

 

 

 

 



O processo revolucionário desencadeado após o golpe militar de 25 de

Abril de 1974 teve no sector da habitação um dos seus mais altos momentos reivindicativos.

Estes anos de Revolução (1975 - 76), com as operações SAAL (serviço de apoio ambulatório

local) empenhadas numa forma alternativa de fazer cidade e de dar resposta às carências

habitacionais, levam a arquitectura portuguesa além fronteiras.

A importância do SAAL reflectiu-se numa forma alternativa de fazer cidade

e dar resposta às carências habitacionais da população portuguesa. Para a classe dos

arquitectos foi simultaneamente encomendada inédita e aventura participada, tendo-se

constituído cerca de 170 equipas. Foi a oportunidade para muitos de intervirem dentro da urbe,

em operações de claras implicações urbanas, sobretudo no Porto, onde as intervenções se

realizaram bem dentro da cidade, ao contrário de outras zonas do pais onde predominou a

actuação em zonas periféricas ou até rurais.

No coração do Porto, no Bairro de Bouça (1975-1977), objecto de estudo deste trabalho, Siza

sedimentou a sua obra viabilizando a recuperação de “ilhas” portuenses. Matéria preciosa de

experimentação, trabalhou mais uma vez com o contexto e não a partir de soluções universais ou

invenções subjectivas .

Com o golpe politico a 25 de Novembro de 1975 a potência do SAAL foi

drasticamente reduzida e as suas actividades praticamente suprimidas até ao final de 1976.

Relativamente a Álvaro Siza, o arquitecto trabalhou para a SAAL entre 1973 e 1977 e construiu

mais dois bairros : o de São Victor no Porto e a Quinta da Malagueira em Évora (1977).

A ideia do projecto começa por criar uma dupla parede ao longo do lado

voltado a Norte para proteger os edifícios do ruído proveniente da linha ferroviária e também para

ordenar o território. A partir dessa parede estabelecem-se, perpendicularmente, quatro blocos que

formam pátios entre si. O lado sul foi rematado com edifícios de uso comum, instalações para

toda a comunidade, lavandaria, biblioteca e espaços de reunião da comunidade, definindo assim a

entrada nos pátios.

Iniciado no rescaldo da Revolução de 25 de Abril, o Bairro de Bouça não teve uma existência

fácil, podendo-se dizer que teve mesmo duas vidas…

Na cidade do Porto foi construído este bairro localizado entre as ruas da 

Boavista, rua marti liberdade e rua das Aguas férreas. Seguindo um pouco aquilo que é 

denominado de “ilha” o projecto foi construídos na área designada por Aguas Férreas, de grande 

elevação, com a uma linha ferroviária na proximidade norte, junto ao centro comercial do Porto.

Bairro da Bouça – Álvaro Siza Vieira

Bruna Linhares - Mariana Coelho - Pedro Toste



O projecto inicial não foi levado até ao fim, pelo que apenas dois blocos

foram construídos até 1977, num total de 56 habitações, que ficaram à mercê da degradação.

São dois blocos de 4 pisos, sendo cada casa de dois pisos. Algumas fontes referem que

inicialmente todos os acessos seriam feitos em galeria, embora no final apenas se tenha

mantido o acesso em galeria às casas do piso superior. As escadas das habitações

superiores eram para ser construídas na parede a norte e na sul. Os habitações inferiores

tem acesso individual a partir de uma escada individual voltada para o pátio entre edifícios.

A habitação menor tinha então cerca de 80 m2, embora as do topo dos edifícios tenham

apenas 74 m2, pois estas têm terraços nas extremidades.

Bairro da Bouça – Álvaro Siza Vieira

Bruna Linhares - Mariana Coelho - Pedro Toste

Siza utiliza dois tipos de vãos: uma janela alta e esguia e outra sensivelmente 

quadrangular. A juntar às portas de entrada, ele cria um ritmo de vãos presente na maioria 

dos alçados, com a excepção do alçado  Norte e Sul.



Tipologia T5Tipologia T3, piso térreo Tipologia T4

Piso 00 Piso 01 Piso 00 Piso 01 Piso 00 Piso 01

As habitações superiores têm no piso de entrada uma cozinha, sala, lavandaria e um quarto, e, no piso superior, dois quartos (um com acesso ao terraço) e duas Instalações

Sanitárias. As habitações inferiores tem no piso de entrada têm lavandaria, cozinha, sala e um quarto , e, no piso inferior têm dois quartos e duas Instalações Sanitárias.

As tipologias variam entre os T2 e T5. Todo o conjunto vive de geometrias simples, sem ornamentação, aberturas simples que ritmam a fachada .

Bairro da Bouça – Álvaro Siza Vieira

Bruna Linhares - Mariana Coelho - Pedro Toste

Tipologia T2Tipologia T3, piso superior



aqui

Piso 0 Piso 1 Piso 0 Piso 1

T2 com 1 instalação 

sanitária, com lavandaria 

T2 com 1 instalação sanitária 

(outro tipo de lavandaria) 

Piso 0 Piso 1

T3 com 1 instalação sanitária 

(outro tipo de lavandaria)

Piso 0 Piso 1

T3 com 2 instalações sanitárias, 

com lavandaria

T3 com 1 instalação sanitária, 

com lavandaria 
T5 com 4 instalações 

sanitárias, com lavandaria

Piso 2 Piso 3

T5 com 2 instalações sanitárias 

(outro tipo de lavandaria)

Piso 2 Piso 3

T5 com 2 instalações 

sanitárias, com lavandaria

Piso 2 Piso 3

T5 com 3 instalações sanitárias, 

com lavandaria

Piso 2 Piso 3

T4 com 2 instalações sanitárias, 

com lavandaria

Piso 0 Piso 1 Piso 2 Piso 3

Esquema de tipologias do piso 2 e 3 Esquema de tipologias do piso 0 e 1

Bairro da Bouça – Álvaro Siza Vieira

Bruna Linhares - Mariana Coelho - Pedro Toste



“A conclusão da Bouça foi para mim uma quase surpresa. Nunca perdi

completamente a esperança de que isso acontecesse, sobretudo pela contínua pressão dos

moradores das nunca acabadas casas da primeira fase. Depois de 30 anos de interrupção, o

empenho da Federação das Cooperativas foi determinante para a decisão da CMP e do INH de

finalizar a obra. Para além de construir a segunda fase do projecto, pretendia-se recuperar as casas

existentes (cerca de 1/3 do total). Não era fácil convencer os residentes em prescindir de algumas

improvisadas intervenções entretanto realizadas. Sentia-se a dificuldade em aceitar a interrupção do

“magnifico isolamento” em que viviam, no centro da cidade, embora em ambiente degradado; e

também o receio de um eventual aumento de renda.

Reflexão do Arquitecto Siza Vieira sobre o Bairro de Bouça presente na Revista trimestral do grupo FDO –
Construções (Ano 02 : Número 05 : 3º trimestre 07 : www.fdo.pt)

Foi necessário um paciente diálogo com os moradores, o qual tornou clara a obrigação de manter

quase integralmente o projecto inicial, salvo poucas excepções; assim o determinava o propósito de

preservar as habitações já construídas e habitadas, parte de um projecto unitário. Esse diálogo incluiu

cedências e inovações, ainda que pouco relevantes.

Eu próprio me debatia com dúvidas e dificuldades. A revisão do projecto

obrigava a considerar a evolução profunda da população residente, em relação ao contexto anterior à

revolução de 1974 (era então impensável a necessidade de uma garagem, ou a preocupação em

demarcar espaços público e privado, impossível prever o grau de exigência dos Regulamentos

actuais). A Bouça era um projecto radicalmente económico, nem outra coisa poderia e deveria ser em

1974. A discussão do projecto revelou, anos volvidos, o desejo (e a possibilidade, ainda que reduzida)

de melhoramentos pontuais de qualidade e de conforto. Era necessário atender às exigências

manifestadas, algumas por preconceitos que acompanham a melhoria objectiva de qualidade de vida.

Foi por isso e de novo um projecto participado, no que se refere à relação com as famílias residentes.

Concluída a obra, a reacção do mercado mostrou que o tipo de habitação não só não correspondia por

inteiro às tendências actuais na procura de habitação económica – para bem e para mal – como, por

outro lado, eram atractivas para outros sectores da população: estudantes, profissionais jovens,

famílias recém-formadas – protagonistas da mobilidade característica da cidade contemporânea.

Na revisão feita perde-se de algum modo a integridade do primeiro desenho.

Mas existe agora uma estação metropolitana à porta, ligando com toda a cidade; um fluxo de gente

que atravessa o terreno; equipamentos abertos às ruas envolventes; um jardim tratado, automóveis

como em qualquer conjunto habitacional. Não é obra perfeita. Mas seria isso o principal?”

Bairro da Bouça – Álvaro Siza Vieira

Bruna Linhares - Mariana Coelho - Pedro Toste

Em 1999 Nuno Cardoso, então presidente da Câmara do

Porto, entendeu retomar o processo, associando-lhe o movimento cooperativo das

Águas Férreas. Havia, enfim, que reabilitar as 56 casas já construídas e dar corpo

e alma a 72 novas habitações a custos controlados. Impunha-se edificar

equipamentos sociais, vulgo um ATL, espaços comerciais, isto é, um café e cinco

lojas, estacionamento subterrâneo, área de convívio, infra-estruturas e arranjos

exteriores. Quanto ao estacionamento, as 128 famílias passam a usufruir lugares

de garagem privativo, com os respectivos arrumos. Tudo no subterrâneo.

O andar destas novas habitações construídas até 2007 não

difere muito, em termos estruturais, das outras 56 antigas habitações, que foram

objecto de uma intervenção que melhorou o isolamento das casas, com a

construção de uma parede exterior e a substituição das caixilharias.

Desenhadas de uma forma que poderia ser considerada

extravagante para a época, estas habitações acabaram por se revelar

perfeitamente adequadas ao aumento da qualidade de vida, com espaços flexíveis

que serviam as necessidades de jovens casais, estudantes e até mesmo artistas

que para lá foram viver. Pequenas mudanças como a colocação de grades nos

portões inferiores, janelas de correr, o fechar dos terraços com vidro para criar

pequenos solários, paredes deslizantes nas salas para que a mesma pudesse ter

várias utilizações e a divisão da Instalação sanitária em duas para permitir que

várias pessoas a usassem para diferentes meios foram importantes e significativas

no melhoramento da qualidade dos apartamentos, sem alterar demasiado o

desenho inicial ou a linguagem do conjunto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Pedro Viana Botelho e João Paciência - Conjunto Habitacional no 

Restelo, Lisboa, Portugal, 1980-1986. 

Samuel Dias, Marcos Anselmo, Pedro Patrício, Ana Catarina Simões, Jorge Reis e Clara Caramazza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Herzog & De Meuron - Edifício de apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, Suíça, 1987-1988. 

Tânia Mendes, Luís Carvão, Hélder Chico e Francisco Leal. 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rem Koolhaas - Nexus World Complexo de Habitação, Fukuoka, Japão, 1991. 

Karolyne Soares e Laura Linhares. 

 

 

 

 

 



NRem Koolhaas – Complexo de Habitações – Nexus World

A envolvente do projecto deu a forma ao perímetro dos complexos habitacionais e as
unidades unifamiliares são modeladas e ajustam-se a esse perímetro.

Forma Exterior

Nexus World foi uma espécie de experiência sobre habitação, dirigida pelo arquitecto Arata Isozaki que convidou
arquitectos Japoneses e Europeus. O terreno era desocupado e periférico à cidade, portanto outro dos objectivos
era o de consolidar a nova malha urbana com a existente.
Rem Koolhaas teve como conceito uma contradição que é explicada pela sua citação: “Confrontado com a
possibilidade de construir no Japão, um arquitecto Europeu enfrenta um dilema: deverá o projecto ser o mais
ocidental possível? Será só outra exportação como um Van Gogh, um Mercedes, ou uma mala de Vuitton? Ou

Circulação e acessos

ocidental possível? Será só outra exportação como um Van Gogh, um Mercedes, ou uma mala de Vuitton? Ou
deverá reflectir o facto que existe no Japão?”.
A partir desse conceito projectou dois complexos de habitação, no total de vinte e quatro vivendas todas de três
andares e com estacionamento subterrâneo.
A sua forma exterior segue o alinhamento da envolvente criando uma frente de rua consolidada.
A sua forma é única e destaca-se, eram para servir de base visual as torres do arquitecto Arata Isozaki, que não
foram construídas. Tem uma aparência de um grande bloco preto compacto elevado do chão.
A distinção entre público e privado é visível, no andar térreo ao nível da rua estão as lojas, e os acessos ás
habitações. O primeiro andar é o espaço mais privado, onde estão os quartos de dormir, e o terceiro andar é a
área de convívio, que tem uma ligeira dualidade entre público e privado, o suficiente para criar um certo
dinamismo entre vizinhos.
Os apartamentos são todos eles iluminados essencialmente por um pátio de luz, que corre desde o andar térreo
ao terceiro. No terceiro andar todas as divisões são iluminadas devido à forma da cobertura, que ondula,
transmitindo luz a todos os apartamentos. Outra iluminação vem de vãos colocados na parede preta de betão e
outros nas paredes norte que dão para as varandas de serviço junto à cozinha.
Este projecto elevou o estatuto de Rem Koolhaas para um arquitecto de renome e internacionalmente conhecido.

Circulação vinda da garagem  Circulação pedonal ao interior do bloco

O acesso á garagem é feito pelo rés-do-chão por uma escada que se encontra no
meio do edifício.



Rem Koolhaas – Complexo de Habitações – Nexus World

O que se vê

O Privado

O Público

Público e Privado

“PAREDE CICLÓPICA” de betão, que
não é estrutural e tem uma
estereotomia semelhante a pedra
rusticada,

Colunas de betão, que são as

Estrutura

Iluminação

As áreas publicas estão ao nível da rua, e as privada estão abrigadas no
primeiro e no segundo andar.

Colunas de betão, que são as
estruturas secundárias à volta dos
vazios

Lajes em betão

Todas as unidades unifamiliares
estão iluminadas por um pátio de
luz que atravessa os três andares, e
pela forma ondulada da cobertura

Paredes estruturais que funcionam em
grelha

Fundação em betão, preparada para
terramotos



Rem Koolhaas – Complexo de Habitações – Nexus World

Cada apartamento tem a sua entrada separada e cada
entrada tem um jardim de pedras brancas evocando a
tradição japonesa. Esse jardim é o pátio de luz que une
os três pisos.
Entre cada bloco de entrada tem um espaço que serve
para algumas arrumações.
As lojas estão ao nível da rua e estão viradas para a rua
com maior
O acesso ao estacionamento é comum e é feito pelo
piso térreo no meio das caixas de escada das
habitações.

Entrada no piso térreo da habitação

Acesso ao estacionamento

Rés-do-chão

O primeiro piso é o mais privado, é onde se situam os
quartos de dormir e os I.S.
Esse piso é protegido pelo pátio que também ilumina
essas divisões.
As tipologias variam de T2 a T3
Os T2 são interiores à estrutura e os T3 junto ao

1 1

Acesso ao estacionamento

Pátios interiores

Lojas

Piso 1

Os T2 são interiores à estrutura e os T3 junto ao
perímetro do complexo.

T3

T2



Rem Koolhaas – Complexo de Habitações – Nexus World

No segundo piso situam-se os espaços mais abertos
do apartamento, como a sala de estar e cozinha. Esse
piso tem varandas generosas por cima da cobertura do
piso inferior.
A cozinha tem acesso a varandas de serviço, que se
situam entre cada fogo junto à parede norte, que ventila
e serve de arrumos.

T3

T2

Varanda de serviço

Piso 2

Cada fogo recebe iluminação pelo pátio interior e os
fogos que estão perto do perímetro do edifício tem
alguns vãos de ventilação
Todos os fogos são bem iluminados, e recebem todos o
mesmo montante de sol devido á cobertura ondulada.
Por cima das coberturas do segundo piso dos T3 estão
cúpulas de relva que não são acessíveis, mas é uma
maneira de trazer a natureza para perto das habitações.

Varanda de serviço

Cúpula Verde

Cortes



Rem Koolhaas – Complexo de Habitações – Nexus World
Topologias

3 Quartos
1 sala de banho
1 Instalação sanitária
1 “cúpula” verde
1 Terraço
Área: 489m²

2 Quartos
1 Sala de banho
1 Instalação Sanitária
1 Terraço
Área: 333m²

Encaixe das tipologias T2/T3

Vista da sala Vista da entrada

Bibliografia:
Koolhaas, Rem. “Nexus World”. El Croquis. Madrid, 1993
Sites da internet:
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/03/rem-koolhaas-y-otros-nexus-world.html
http://nexusworldhousing.blogspot.com/
http://www.japan-photo.de/e-mo-a62.htm
http://ksa.wmc.ohio-
state.edu/public/index.cfm?operation=results_thumbnail&search=search_external&active.search_browse.Grou
pID=264
http://www.architectour.net/opere/opera.php?id_opera=4121#top
http://www.oma.nl/

Vista da área “privada” da casa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Álvaro Siza - Habitação colectiva Terraços de Bragança, R. do Alecrim, Lisboa, Portugal, 1992-2005. 

Inês Ramalhete, Márcia Nunes e Rita Santos. 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. K. Sejima & Associates - Edifício de Apartamentos Gifu Kitagata, Japão 1994-98. 

João Silva, Pedro Pão, Sofia Pacheco e Telmo Horta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Manuel e Francisco Aires Mateus - Edifício de habitação, junto à Porta da Norte, Parque Expo, Lisboa, 

Portugal, 2000.  

Vanessa Silva, Cátia Vares e Joana Dias. 

 

 

 



Manuel e Francisco Aires Mateus – Parque das Nações

ISCTE – Mestrado Integrado em Arquitectura – Arquitectura VI – Cátia Vares nº 31211, Joana Dias nº 31685, Vanessa Silva nº 31687



Manuel e Francisco Aires Mateus – Parque das Nações

MANUEL AIRES MATEUS nasceu em Lisboa em 1963.
Licenciou-se em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de Lisboa. Colaborou no Atelier de
Gonçalo Byrne até fundar com o seu irmão o atelier Aires

IMPLANTAÇÃOBIOGRAFIA

Os edifícios de habitação foram projectados em 2000 e
localizam-se na zona norte do Parque das Nações, junto à
Torre Vasco da Gama, em primeira linha para o Rio Tejo, na
sequencia de um jardim trapezoidal, relvado e arborizado.
Contam com vista privilegiada sobre o Parque das Nações, os
Jardins Garcia de Orta, o Rio Tejo e a Serra da Arrábida.
Os dois edifícios criam uma zona pública “intimista” entre eles.
O projecto racionaliza áreas e métodos construtivos
procurando nestes princípios a sua definição, a sua imagem, a
sua forma e os seus sistemas.

Gonçalo Byrne até fundar com o seu irmão o atelier Aires
Mateus & Associados, em 1988. Foi professor na Harvard
University e na Academia di Architettura de Mendrizio, Suíça
desde 2001. Professor Catedrático na Universidade Lusíada de
Lisboa desde 1997 da Universidade Autónoma de Lisboa
desde 1998. Participou em várias exposições conferências e
seminários na Argentina, Brasil, Chile, Eslovénia, Espanha,
EUA, Itália, Japão, México, Noruega, Portugal, Reino Unido e
Suiça.

FRANCISCO AIRES MATEUS nasceu em Lisboa em 1964.
Licenciou-se em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de Lisboa. Colaborou com o
Arquitecto Eduardo Trigo de Sousa e com Gonçalo Byrne até
fundar com o seu irmão o atelier Aires Mateus & Associados,
em 1988. Foi Assistente na Universidade Autónoma de Lisboa
e professor na Academia di Architettura de Mendrizio, Suíça
desde 2001. Participou em várias exposições conferências e
seminários no Brasil, Itália, Portugal e Suiça.



Manuel e Francisco Aires Mateus – Parque das Nações

FORMA MATERIAIS

EXTERIOR

As lajes em betão marcam a horizontalidade individualizando
os pisos. A Sul, na fachada, as áreas sociais possuem vãos
envidraçados de grande escala com caixilharia de madeira,
enquanto que a fachada Norte é forrada a fibrocimento escuro
onde ressaltam os pequenos vãos com molduras em madeira
acentuando o contaste entre materiais frios e quentes.

Apesar das lajes rectangulares os edifícios desenham
“ondulações” nas fachadas norte e sul que lhe atribuem ritmo
e privatizam cada piso.
Os dois edifícios repetem-se formalmente e têm mesma
orientação: a sul encontram-se as áreas sociais
completamente envidraçadas e a norte maioritariamente as
áreas íntimas com vãos mais pequenos a um ritmo
inconstante.
As duas construções compreendem entre si um pátio por onde
se acede pedonalmente às lojas e à habitação. Este espaço
contém algum mobiliário urbano projectado pelos arquitectos.

INTERIOR

acentuando o contaste entre materiais frios e quentes.
No piso térreo o chão do pátio, a parede exterior e os
pormenores na fachada, como as caixas de correio e as portas
das garagens, são em xisto criando uma unidade. Os vãos
têm caixilharia em aço e as portas de acesso ao interior são
grandes envidraçados de abertura pivotante.

As caixilharias, os soalhos e os pormenores do apartamento
são em madeira enquanto que as cozinhas e as instalações
sanitárias possuem acabamentos em mármore branco.



Instalações Sanitárias
Lojas
Entradas
Circulação Vertical

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA - PLANTALUZ E ORIENTAÇÃO SOLAR

As fachadas orientadas a Sul possuem vãos de dimensão
superior aos vãos da fachada Norte.
Os edifícios, embora de diferentes escalas, nunca se
ensombram um ao outro, mantendo sempre uma relação de
equilibro luz/sombra. Assim o pátio, durante o dia, nunca se
encontra totalmente em penumbra.

Alçado Nascente

O pátio desempenha uma importante função na planta do rés-
do-chão.
Os acessos pedestres aos dois edifícios são feitos pelo pátio,
tanto os da habitação e do comércio.
Existe em cada um dos edifícios duas entradas para as
habitações, com um corredor que vai de um lado ao outro com
uma porta e uma janela amplas.
Entre as entradas, os edifícios são composto por pequenas
lojas.
Os acessos ao piso de estacionamento é feito no lado do
edifíco oposto ao pátio.

Piso rés-do-chão

Alçado Nascente

No piso que se encontra à cota da Rua Cais das Naus e nos
seu inferior estão localizadas as garagens de ambos edifícios.
A essa mesma cota encontram-se três acessos pedonais ao
pátio: a poente duas escadaria e a nascente uma rampa.
À cota do pátio encontram-se as lojas, os escritórios e os
acessos à habitação, que vem a ocupar os seguintes pisos, 7
no edifícios mais a sul e 6 no edifícios mais a norte.

Comércio
Habitação

Garagem

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA - ALÇADO



Circulação Horizontal

Instalações Sanitárias

Quartos

Sala
Cozinha

Apartamentos Tipo

Lajetas de betao pré-
fabricado

Estore de enrolar

Caixilharia de correr em 
madeira envernizada

Guarda em perfis de aço 
macio

Vidro duplo transparente 

Laje de betão estrutural

SISTEMA CONSTRUTIVODISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Cozinha
Circulação Vertical

Os edifícios desenvolvem-se numa tipologia de esquerdo
direito, variando entre T3 e T4, num total de 44 apartamentos.
O edifício norte tem 4 apartamentos por piso variando entre T3
e T4, enquanto que o sul tem apenas 3 apartamentos todos
eles T4.
Nos primeiros 6 pisos de habitação, as salas e as cozinhas
surgem a sul com os grandes vãos de janelas, enquanto os
quartos e as instalações sanitárias encontram-se virados a
norte, onde esta fachada é mais fechada, repleta de pequenos
vãos.
O edifíco mais a sul conta com mais um piso e apenas 2
apartamentos de maiores dimensões, com acesso privado ao
elevador. Nestes apartamentos os quartos e as salas
encontram-se virados a sul enquanto que a cozinha a norte.

Apartamento piso 07

BIBLIOGRAFIA

www.airesmateus.pt

www.casaschoice.com

www.habitarportugal.arquitectos.pt
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18. Manuel e Francisco Aires Mateus - Edifício de habitação, Parque Expo (Sul), Lisboa, Portugal, 2000.  
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3. Vista panorâmica do edifício de habitação, Parque Expo.

Desenhos | Planta de Implantação | Escala 1:1000 | Alçados | Escala 1:200

“edifício de habitação, parque expo, Lisboa

O projecto foi feito em 1995 para uma «urbanidade que não existia». As regras eram assim as próprias e as da construção. Usava-se um material que resolvia o
revestimento e portadas indiferentemente. Pretendia-se para uma volumetria pré-definida uma métrica que substituí-se o sentido da composição.”

Memória Descritiva do Projecto

4. Implantação

5. Alçado Principal - Sul

Manuel e Francisco Aires Mateus
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“edifício de habitação, parque expo, Lisboa

O projecto foi feito em 1995 para uma «urbanidade que não existia». As regras eram assim as próprias e as da construção. Usava-se um material que resolvia o
revestimento e portadas indiferentemente. Pretendia-se para uma volumetria pré-definida uma métrica que substituí-se o sentido da composição.”

Memória Descritiva do Projecto

6. Alçado Posterior - Norte
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15.49 m2 11.53 m2

Desenhos | Planta Tipo | Escala 1:100 | Corte | Escala 1:200

Legenda:

1. Espaço de Entrada: 10.54 m2

2. Cozinha: 10.00 m2

3. Lavandaria: 3.08 m2

4. Espaço de Refeições: 13.99 m2

5. Sala: 42.03 m2

6. Espaço de Distribuição: 4.65 m2

7. Instalações Sanitárias: 12.84 m2 (total)

8. Quartos: 39.95 m2 (total)
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Varanda

Área Social
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10.75 m2 9.91 m2

Desenhos | Planta do Piso Recuado | Escala 1:100 | Corte | Escala 1:200

Legenda:

1. Espaço de Entrada: 10.40 m2

2. Cozinha: 7.45 m2

3. Lavandaria: 6.28 m2

4. Sala: 32.08 m2

5. Instalações Sanitárias: 10.52 m2 (total)

6. Quartos: 35.29 m2 (total)
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N
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Varanda

Área Social

Serviços
Distribuição

Quartos
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14.63 m2
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Terraço
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