
       

Mestrado Integrado em Arquitectura | 2009/10 

ARQUITECTURA VI  |  3.º Ano | 2.º Semestre 
Docentes: Teresa Madeira da Silva | Gabriela Gonçalves | Rogério Vieira de Almeida 

 

 

 

 

 

Edifícios de Habitação Colectiva (II) 
 

 

 



 

ISCTE - Mestrado Integrado em Arquitectura – 2009/2010 

ARQUITECTURA VI - 3.º Ano - 2.º Semestre 

Edifícios de Habitação Colectiva (II) 
 

Índice 
 
 

Introdução 
 
 

1. Le Corbusier - Unité D’Habitation, Marselha, França, 1947-52 

Leonel Martins. 

 

2. Raul Chorão Ramalho - Conjunto de Habitações e Comércio no Restelo, Lisboa, Portugal, 1949-1951 

Ana Rita Dias, Catarina Oliveira, João Pedro Sousa e Mário Silva. 

 

3. Jose Antonio Coderch - Edifício de Habitação na Barceloneta, Barcelona, Espanha, 1951 

António Santos e João Silva. 

 

 

4. Ruy d’Athouguia e Formosinho Sanches - Bairro das Estacas, Lisboa, Portugal, 1952 

Ariana Lopes, Hugo Moreira, Joana Moreira e Sandra Lopes. 

 

5. Fernando Távora - Bloco de Habitações na Av. Brasil, Foz do Douro, Porto, Portugal, 1952-54 

Andreia Caldeira, Juliana Mota, Luís Martins, Mariana Evangelista e Pedro Abalada. 

 

6. José Carlos Loureiro - Edifício de Habitação, Comércio e Serviços Parnaso, Rua Nossa Senhora de Fátima, Porto, 1954-56 

Catarina Castello, Mariana Salema, Paula e Sara Rodrigues. 

 

7. Cândido Palma de Melo e Artur Pires Martins - Blocos Habitacionais Olivais Norte, Lisboa, 1960-64 

Helene Resendes, Leonilde Monteiro, Marta Oliveira e Rui Marques. 

 



8. Gonçalo Byrne e Reis Cabrita - Pantera Cor-de-Rosa, Chelas, Lisboa, 1979 

Joel Batista, José Ferreira e Sofia Silva. 

 

9. Charles Correa - Kanchanjunga Apartments, Bombay, Índia, 1970-83 

André Nascimento, Diogo Silvestre, Fábio Correia, Joanna Soares e Marco Jerónimo. 

 

10. Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas e Pedro Botelho - Conjunto Habitacional no Restelo, Lisboa, 1986 

Andreia Martins, Joana Brazão, João Pedro Borba, José Francisco Nóbrega e Mariana Morais. 

 

11. Herzog & De Meuron - Edifício de Apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, Suiça, 1987-88 

Ana Marques, David Raquel, Inês Viegas e Sofia Visenjou. 

 

12. Jean Nouvel - Nemausus, Nimes, França, 1988 

Donatas Grinius e Povillas Pauksté. 

 

13. Rem Koolhaas - Nexus World Residential Development, Fukuoka, Japão, 1991 

António Gorjão, Joana Dias, João Faustino e Rita Cepa. 

 

14. Steven Holl - Edifício de Habitação, Fukuoka, Japão, 1991 

Ana Gonçalves, Filipa Taborda, Marta Alves e Paula Silva. 

 

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

Daniel Bettencourt, José Silva, Miguel Nóbrega, Rodrigo Ourique e Tiago Ornelas. 

 

16. Herzog & De Meuron - Edifício de Apartamentos, Rue dês Suisses, Paris, França, 2000 

Eugénio Almeida, Hugo Soares, Katherine Chong, Ricardo Lopes e Tiago Igreja. 

 

17. Álvaro Siza - Habitação Colectiva, Bouça, Porto, 1973-2007 

Ana Margarida Seixas, António Lapa e Luís Marquez. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Edifícios de Habitação Colectiva (II), 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, Gabriela Gonçalves e Rogério Vieira de Almeida, no ano lectivo de 

2009/2010 e surge na continuidade de um trabalho idêntico, desenvolvido no ano lectivo 2008/2009 - Edifícios de Habitação Colectiva (I). 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 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.  

 

Teresa Madeira da Silva  

Maio de 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le Corbusier - Unité D’Habitation, Marselha, França, 1947-52 

Leonel Martins. 
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Planta de localização e relação com a cidade Planta de localização do edifício

Planta de implantação Estudo do arquitecto Fotografia da Unidade de Habitação, Fundação Le Corbusier
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Área bruta:
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Duplex (2)

Área bruta:
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Ap. 1 piso

Área bruta:

38m2

Planta do piso longitudinal do apartamento em Duplex (1)

Corte transversal, relação dos apartamentos em Duplex (1)

com o corredor de circulação

Composição do edifício por módulos

Alçado NascenteZona de comércio

Terraço habitável (ver pág.3/3)
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Planta do piso com circulação central

Planta do piso livre de circulações públicas

127 m

21 m

Ginásio

Torre dos 

Elevadores Piscina

Jardim de 

Infância
Chaminés

Pista de 

corrida

Miradouro

Planta de cobertura

Área de implantação: 2667 m2 18 pisos + 1 (terraço)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Raul Chorão Ramalho - Conjunto de Habitações e Comércio no Restelo, Lisboa, Portugal, 1949-1951 

Ana Rita Dias, Catarina Oliveira, João Pedro Sousa e Mário Silva. 

 

 

 

 

 



Blocos Habitacionais e Comércio, Restelo

Arq. Raul Chorão Ramalho

Ana Catarina Oliveira | Ana Rita Dias | João Pedro Sousa | Mário Rui Silva

O ARQUITECTO

Raul Chorão Ramalho nasceu no ano de 

1914. Estudou na EBAL, terminando a formação 

curricular no Porto em 1941, obtendo o título de 

arquitecto apenas em 1947.

Autor de uma vasta obra edificada, iniciou a 

sua carreira profissional pouco antes do 

Congresso de 1948, no qual participou.

Com Keil do Amaral e Faria da Costa 

exercitou a prática do urbanismo no âmbito dos 

serviços da Câmara Municipal de Lisboa, área que 

abandonou no inicio da década de 50 para se 

dedicar em exclusivo a projectos de arquitectura. 

Para além do território continental, interveio em 

locais como Macau e Madeira.

Faleceu em 2001.

PROPOSTA

No Bairro Residencial da Ajuda foi destinado um troço da Rua II para a construção de um pequeno centro comercial. O conjunto 

projectado é formado por quatro blocos, paralelos à Rua II, onde o rés-do-chão se destina a estabelecimentos comerciais e o 1º andar a 

habitações.

Na solução adoptada pretendeu-se tornar o movimento privativo dos estabelecimentos, que se torna bastante intenso em certas horas do 

dia, independente do movimento da rua. Assim, os edifícios foram colocados sobre plataformas horizontais, independentes do nível da Rua II, 

e separados do passeio que ladeia a rua por uma faixa de relva.

Deste modo, a circulação para as lojas é feita em galeria, contendo, aproximadamente, 4,5 m de largura, que é a profundidade dos 

terraços das habitações. 

Para além dos quatro blocos existentes, foi inicialmente proposto um remate diferente para rematar o topo sul. A proposta continha dois 

pequenos blocos de maior volume, perpendiculares à rua. Nesses remates os blocos possuiriam comércio no rés do chão, dando 

continuidade à galeria comercial, e dois pisos para habitação. No entanto, para não fugir á lógica que se pretendia aplicar, estes dois blocos 

foram eliminados do projecto. 

A construção do bairro do Restelo previa já a edificação de um centro comercial, para suprimir a falta de comércio nas proximidades. 

Com a inclusão do conjunto habitacional no edifício do centro comercial, o arquitecto pretendeu apresentar uma alternativa ao

„conservadorismo tradicionalista das moradias‟ já existentes, projectando apartamentos que, por serem recuados e formando logradouro ao 

nível do 1º andar, funcionavam como „uma réplica de moradia mas em piso elevado’. 



Blocos Habitacionais e Comércio, Restelo

Arq. Raul Chorão Ramalho

Ana Catarina Oliveira | Ana Rita Dias | João Pedro Sousa | Mário Rui Silva

ZONA COMERCIAL

Procurou-se encontrar uma solução com elasticidade tal que permitisse a instalação de lojas 

com qualquer extensão de fachada, isto é, que permitisse ao proprietário do prédio alugar 

precisamente o espaço que o lojista deseje, sem que tal venha a implicar obras de alteração da 

estrutura ou afectar o conjunto estético.

Essa solução consistiu em projectar uma estrutura de betão constituída por pilares que 

suportam o pavimento das habitações, formando uma área coberta livre que é apenas 

interceptada pelas habitações.

HABITAÇÃO

As habitações projectadas no 1º andar correspondem às necessidades de uma família de 

classe média, com filhos dos dois sexos e criada. Além de duas salas que podem funcionar 

independentemente ou em comum, os fogos têm ainda três quartos, uma casa de banho, um 

lavabo, cozinha, despensa e quarto de criada com banho.

Todas as habitações têm ao longo do lado da fachada principal uma larga varanda que 

constitui praticamente o prolongamento da zona de estar, e colmata, de certo modo, a falta de 

jardim privativo.



Blocos Habitacionais e Comércio, Restelo

Arq. Raul Chorão Ramalho

Ana Catarina Oliveira | Ana Rita Dias | João Pedro Sousa | Mário Rui Silva

Alçado Sul

Alçado Nascente

Alçado Poente

Corte A Corte B

Organização Casa da Cerca, “Exposição Raul Chorão Ramalho, arquitecto”; Almada: Câmara Municipal, 1997

Ramalho, Raul Chorão; “Prédios Centro Comercial do Bairro do Restelo /Raul Chorão Ramalho “; in: “Jornal Arquitectos”, nº 205 (Mar. / Abr. 2002), p.96-101



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jose Antonio Coderch - Edifício de Habitação na Barceloneta, Barcelona, Espanha, 1951 

António Santos e João Silva. 

 

 

 

 

 



António Santos 25918 + João Silva 31215

ISCTE | Mestrado Integrado em Arquitectura | Professor Rogério | 3º ano | 2º Semestre | 2008/2009

José Antoni Coderch
Edificio de Habitação “ La Maquinista” em Barcelona, Barceloneta, Espanha



Biografia  |  2

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.

Josep Antoni Coderch  | Edifício “ La Maquinista”

Casa Ugalde, Caldes d’Estrac, Barcelona, 

1951-1953.

“ Les Cotxeres”, Barcelona, 1969-1975. Casa Tàpies, Barcelona,1963.



A vermelho estão representadas as ruas adjacentes ao 

edifício. 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.

Josep Antoni Coderch  | Edificio “ La Maquinista”

Conceito e Localização |  3

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.



Módulo 1Módulo base

0 2 5 10

Piso R/c

Os acessos ás habitações são feitas no interior do quarteirão/edifício, 

exceptuando os dois blocos  a sul que rematam o quarteirão. Inicialmente 

estes eram evidenciados pelos canteiros desenhados por Coderch.

Pisos superiores ( 1º ao 5º andar)

Josep Antoni Coderch  | Edificio “ La Maquinista”

Módulos e acessos ás Habitações  |  4

O acesso aos apartamentos é feito através do centro do módulo (átrio), tal 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  a norte do edifício no quarteirão, apresentando uma forma linear.

Módulo 2
Módulo 3



Módulo base
0 2 5 10

Sala de Estar

Cozinha

Instalação Sanitária

Terraço

Zona Técnica

Quarto

Josep Antoni Coderch  | Edificio “ La Maquinista”

Usos e Áreas  |  5

Cada apartamento tem sensivelmente 112 m2, tendo deste modo 

o módulo base cerca de 336 m2. 

Cada piso tem uma área bruta de 3760 m2, apresentando o 

edifício no total  uma área bruta de cerca de 22560 m2.

Quanto á sua materialidade, os materiais predominantes são o 

tijolo burro e o betão.

Legenda:

16.8m2 14m2

10.2m2

35m2

31.6m2

11.8m2

5.9m2

6.5m2

12m2

16.3m2

4.2m2

6.6m2

5.5m2

3.7m2

4.7m2

16.4m212.1m214.9m2

3.3m2

29.6m2

7.9m2

22m2

16.7m2 4m2

1.7m2

7m2

3m2

3.5m2

Áreas:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ruy d’Athouguia e Formosinho Sanches - Bairro das Estacas, Lisboa, Portugal, 1952 

Ariana Lopes, Hugo Moreira, Joana Moreira e Sandra Lopes. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fernando Távora - Bloco de Habitações na Av. Brasil, Foz do Douro, Porto, Portugal, 1952-54 

Andreia Caldeira, Juliana Mota, Luís Martins, Mariana Evangelista e Pedro Abalada. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. José Carlos Loureiro - Edifício de Habitação, Comércio e Serviços Parnaso, Rua Nossa Senhora de Fátima, 

Porto, 1954-56 

Catarina Castello, Mariana Salema, Paula e Sara Rodrigues. 

 

 

 

 



Com o funcionalismo moderno surge uma nova

forma de habitar. Elevar o bloco construído no

terreno através de pilotis e utilizar a distribuição

em galerias são duas características que o

arquitecto José articula com materiais

tradicionais como os azulejos contribuindo com

uma obra moderna ajustada ao contexto

nacional. Balizado entre o ano 1954 e 1959

(demorando cerca de 5 anos a sua construção),

o Edifício Parnaso enquadra-se estilisticamente

no movimento moderno Português e nele

encontramos diversas características e

princípios típicos deste movimento.

Ao contexto em que se insere – o prédio está implantado na esquina de duas ruas – o volume dos edifícios do complexo constituem uma resposta. Na fachada da Rua de Oliveira

Monteiro a distinguimos o volume com função comercial (3) – que estabelece uma continuidade na rua pela forma como se ajusta à cota do edifício pré-existente e pelo ritmo que

confere com a sua subdivisão evidenciada pelo escalonamento – e o volume com função habitacional (2)– que se destaca do anterior pela forma diferente como se relaciona com a

rua, criando uma ruptura, um ponto de exclamação na sua extremidade. O volume paralelepipédico enquadra-se nos limites das ruas, os acessos distribuídos em galeria

sobressaem no conjunto da fachada reforçando a sua horizontalidade. Um terceiro volume de apoio com a mesma cota que este último garante a comunicação entre os pisos e

remata a esquina. Apesar de estar adoçado ao volume de habitação adquire uma autonomia construtiva pela sua transparência e tónica vertical.

EDIFÍCIO  PARNASO  – Habitação, comércio e serviços,

Rua Nossa Senhora de Fátima, Porto 1954-56

. José Carlos Loureiro

A função comercial está voltada para a da Rua de

Oliveira Monteiro. Cinco blocos cúbicos “escadeiam” a

rua, conferindo-lhe uma leitura dinâmica do edifício sem

no entanto comprometer a sua continuidade. Possui três

pavimentos, sendo um deles na cota ao nível da rua.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4



O complexo habitacional possui diferentes funções

urbanas: habitacional, comercial e institucional (escola

de música), e estas são diferencias entre si pelo volume

distinto de cada função e pela relação que estes

mantém entre si. Porém, como pode observar-se na

figura 5, os blocos são consecutivos e em forma de “U”.

O acesso para a habitação é feito de duas maneiras:

uma privada no nível inferior, e uma pública a partir da

rua. Este jardim a uma cota inferior (1) à rua faz a

ligação entre o bloco da escola de música. Para além

desse jardim unificador dos volumes existe um jardim

maior que é delimitado por toda a volumetria do

edifício que comunica com todos os blocos incluindo

os de função comercial. Este jardim maior tem o

acesso a partir da rampa pela Rua de Nossa Senhora

de Fátima.

O pavimento térreo do conjunto tem um carácter mais

intimista, sem acesso pelas ruas por estar um nível

mais baixo e utiliza jardins como áreas de integração

funcional. Já no nível da rua o acesso ao bloco

residencial é feito por uma passagem suspensa que

liga a rua ao volume vertical da escada. A partir deste

andar é feita a disposição dos apartamentos em forma

de galeria (4), com um corredor que distribui a

circulação e acesso aos mesmos, os apartamentos

possuem varanda voltadas para o jardim interno até o

4º andar, em que a tipologia residencial muda para

apartamento tipo duplex.

Localizado na zona histórica do Porto, o edifício está

implantado na esquina de duas ruas – Rua de Nossa

Senhora de Fátima e Rua de Oliveira Monteiro
Figura 5



Planta do 1º piso

Escola de Música Parnaso; Escola 

de Dança Parnaso; habitação 

porteiro;

áreas comerciais: armasens;

área das habitações: arrecadações 

dos inquilinos, serviço porteiro; lago;

Planta do 2º piso

áreas comerciais: área de 

atendimento;

escola de dança Parnaso;

área das habitações:

1 habitação T3 e

2 habitações T2;

Com vestíbulo, cozinha, serviço, 

lavandaria, wc, sala comum, terraço, 

quartos, quarto banho;

Planta piso 0 - Escola de Música Parnaso; 

Escola de Dança Parnaso;
Planta do 3º piso

área das habitações:

4 habitações T3 e

2 habitações T1;

Com quartos, quarto-sala, sala 

comum, cozinha, serviço, quarto 

banho, vestíbulo, lavandaria,

Terraço;

Planta do 4º piso

1 habitação T1,

1 habitação T3 e

1 outra habitação T1: quartos; 

vestíbulo; sala comum; cozinha; 

serviços; lavandaria; wc; terraço

Planta do 5º piso

1 habitação duplex T5:

Vestíbulo, quartos, quarto de banho, 

sala comum, sala jantar, quarto 

criadas, wc, despensa, cozinha, sala 

trabalho, quarto

Costura, rouparia, quarto vestir, 

quarto hospedes;

Planta do 6º piso

1 habitação duplex T5: hall; sala; sala

de música e estar, terraço, escritório, 

vestíbulo, quarto, wc;

Apesar da qualidade inferior das imagens, é possível notar uma

variedade tipológica das residências. Do 1º ao 3º pavimento são

três apartamentos por andar, sendo um maior (três quartos, sala

de jantar, sala de estar, cozinha e varanda e cómodos não

identificados), e dois iguais, com um quarto, cozinha, sala e

banheiro.

O duplex corresponde aos dois últimos andares do edifício, com

uma área maior e com acesso privado ao teto jardim.

Trabalho realizado por: Catarina Castello, Mariana Salema, Paula (erasmos) e Sara Rodrigues | 3º ano Arquitectura VI

ISCTE| Mestrado Integrado em Arquitectura | ano lectivo 2009/2010 | Docentes: Teresa Madeira e Gabriela Gonçalves



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cândido Palma de Melo e Artur Pires Martins - Blocos Habitacionais Olivais Norte, Lisboa, 1960-64 

Helene Resendes, Leonilde Monteiro, Marta Oliveira e Rui Marques. 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gonçalo Byrne e Reis Cabrita - Pantera Cor-de-Rosa, Chelas, Lisboa, 1979 

Joel Batista, José Ferreira e Sofia Silva. 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Charles Correa - Kanchanjunga Apartments, Bombay, Índia, 1970-83 

André Nascimento, Diogo Silvestre, Fábio Correia, Joanna Soares e Marco Jerónimo. 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas e Pedro Botelho - Conjunto Habitacional no Restelo, Lisboa, 1986 

Andreia Martins, Joana Brazão, João Pedro Borba, José Francisco Nóbrega e Mariana Morais. 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Herzog & De Meuron - Edifício de Apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, Suiça, 1987-88 

Ana Marques, David Raquel, Inês Viegas e Sofia Visenjou. 

 

 

 

 

 

 

 



Planta do 2º Piso 

Planta do 1º Piso 

Planta do Piso Térreo 

Planta de Caves – esc: 1:500 

Herzog&DeMeuron Edifício de apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, 1987-88 

O edifício de Apartamentos surge como o 

prolongamento de um pátio já existente e 

desenvolve-se em torno deste,  prolongando a 

fachada através de um muro pré-existente. Este 

novo edifício mantém a organização dos fogos de 

um modo linear com a caixa de escadas no centro. 

O nível superior e o lado Sul do Edifício são 

considerados elementos mais independentes, 

marcados por delgados pilares e por um 

envidraçado contínuo. 

Os pisos inferiores estão totalmente revestidos de 

painéis de carvalho que, junto com os pilares, do 

mesmo material, geram uma superfície  de 

diversas profundidades, uma espécie de capa 

espacial de madeira entre o interior (sala de 

estar)e o exterior (jardim). 

Alçado Nascente – esc: 1:500 

Basileia, Suiça: Concurso – 1984; 

Construção-1987/88 

Arquitecto Director do projecto – Mario Meier 

Cliente – Hochbauamt Basel-Stadt 



Tipologia T2 Tipologia T1 

Herzog&DeMeuron Edifício de apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, 1987-88 

Tipologia T3 

Tipologia T1_ Apróx. 74 m2  |  Tipologia T2_ Apróx. 108 m2  |  Tipologia T3_ Apróx. 122 m2  | Área bruta da Construção_Aprox. 996 m2 



Planta do 2º Piso esc:1/500 

Planta do 1º Piso esc:1/200 

I.S.  Quarto  Sala  Cozinha  Varandas  Acesso VerGcal 

Herzog&DeMeuron Edifício de apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, 1987-88 

T1 (valores aproximados) 

Sala_ 25 m2 

Quarto_ 15m2 

Cozinha_ 10 m2 

I.S_ 8m2 

Hall/circulação_ 13m2 

T2 (valores aproximados) 

Sala_ 33 m2 

Quarto_ 18 m2 

Quarto_ 17 m2 

Cozinha_ 13 m2 

I.S_ 9 m2 

Hall/circulação_ 18 m2 

T3 (valores aproximados) 

Sala_ 31 m2 

Quarto_ 15 m2 

Quarto_ 15 m2 

Quarto_ 15 m2 

Cozinha_ 10 m2 

I.S_ 8m2 

Hall/circulação_ 23 m2 



Herzog&DeMeuron Edifício de apartamentos, Hebelstrasse, Basileia, 1987-88 

Bibliografia: 
- H&deM - Arquitectura Viva;  Arquitectura Viva, nº 91 
- Herzog & de Meuron 1980-2000 - AV Monografías; Arquitectura Viva, nº 77 
- http://people.seas.harvard.edu/~jones/lab_arch/H_and_dM/hebel.html 
- http://www.flickr.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Jean Nouvel - Nemausus, Nimes, França, 1988 

Donatas Grinius e Povillas Pauksté. 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rem Koolhaas - Nexus World Residential Development, Fukuoka, Japão, 1991 

António Gorjão, Joana Dias, João Faustino e Rita Cepa. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Steven Holl - Edifício de Habitação, Fukuoka, Japão, 1991 

Ana Gonçalves, Filipa Taborda, Marta Alves e Paula Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este bloco insere-se no projecto Nexus World Housing, para o qual foram convidados seis

arquitectos;

O projecto do edifício procura mais a configuração de espaços do que a conversão num objecto

arquitectónico. O espaço é o seu meio , desde o espaço urbano até aos vazios e ao espaço interior

articulado;

28 apartamentos;

Os apartamentos dispõem-se à volta de 4 pátios orientados a Sul relacionados com espaços

cobertos orientados a Norte;

A estrutura consiste em muros de suporte de betão, com uma estrutura secundária de pilares;

Fachada Este – painéis de alumínio ; Fachadas Norte e Oeste - evidenciam os muros de suporte.

Steven Holl

Japão, Fukuoka, 1989 – 1991



700m²

460m²

615m²

70m²
70m²

70m²

70m²

70m²

70m²

120m² 120m²120m²

35m² 60m²
35m²

60m² 60m² 60m² 60m² 60m²

110m² 110m² 110m²

60m²
60m²80m²80m² 80m² 80m²

80m²
80m²

Distribuição em galeria

Comércio no piso térreo e piso 1

Acesso feito através de três corredores exteriores que

geram situações espaciais diferentes

Fachada evidencia a organização interior

Alçado Norte

Corte AA’
5m

Planta Piso 0

Planta Piso 1

Planta Piso 2

Planta Piso 3

Comércio

Áreas destinadas às crianças, restauração e jardim comunitário 

Pátios e Galeria

Habitação com mezanine

Habitação de 2 pisos

Habitação de 1 pisos



Relação entre os pátios a Sul e a galeria a Norte

Pátios

Galeria

Corredores de distribuição

Virado a Norte (Cidade e parque)

Interior

Virado a Sul (pátios)



Sala de Estar

Cozinha

Instalação Sanitária

Quarto

Diagrama da mutação 

dos paineis  

Portas, painéis, armários pivotantes e

deslizantes – manipulação do espaço segundo

as necessidades dos seus habitantes

Bibliografia:

[Architecture Ebook] El Croquis 78 – Steven Holl (86-96), p. 71-78 | www.stevenholl.com  | www.aedesign.wordpress.com

www.moma.org | www.nexusworldhousing.blogspot.com

Ana Carolina Gonalves  .  Nº 28187  |  Filipa Taborda  .  Nº 28181  |  Marta Alves  .  Nº 28156  |  Paula Silva  .  Nº 28171



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Daniel Bettencourt, José Silva, Miguel Nóbrega, Rodrigo Ourique e Tiago Ornelas. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Herzog & De Meuron - Edifício de Apartamentos, Rue dês Suisses, Paris, França, 2000 

Eugénio Almeida, Hugo Soares, Katherine Chong, Ricardo Lopes e Tiago Igreja. 

 

 

 

 

 

 



FACHADAS

HABITAÇÃO COLECTIVA

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS NA RUE DES SUISSES

Paris, França, 1996/2000 (Concurso, Primeiro Prémio)

“Como na maioria dos bairros do século XIX da cidade, a rua transmite alguma elegância apesar dos edifícios em si não serem particularmente atractivos e as linhas verticais caracterizam o desenho global das 

fachadas relativamente homogéneas. “

O quarteirão, com dois vazios, um na Rue des Suisses e outro na Rue Jonquoy, vê o seu perímetro fechado por dois blocos de sete pisos e profundidade similar á dos prédios pré-existentes, adaptando-se desta

forma aos blocos residenciais da envolvente. No meio do quarteirão, num novo pátio semi-privativo configurado com a intervenção, há um edifício de apartamentos de três pisos. Núcleo central que também se verifica

nos edifícios da vizinhança, tendo frequentemente um segurança nas entradas dos mesmos.

A situação no pátio das traseiras é completamente diferente, porque não existem especificações urbanas pré determinadas para se usarem como base de projecto. Tentou-se implantar um modo de vida pouco

comum no centro de Paris, isso visa atrair habitantes diferentes dos do resto dos edifícios da rua. Outra das atitudes tomada foi a de em vez de competir com as grandes empenas, decidiu-se adoptar uma estratégia

horizontal, isto é, manteve-se os edifícios de baixa altura para se assegurar a existência do maior número possível de apartamentos intimamente relacionados com o piso térreo e com os jardins. Neste caso, os

“brises” da fachada são compostos por ripas de madeira horizontais. Logo atrás destes, cada apartamento tem uma varanda estreita que se prolonga ao longo de toda a fachada e é acessível a cada um dos

apartamentos, os quais estão alinhados atrás de janelas de madeira. No lado oposto, um corredor conecta os ambientes e numa das extremidades torna-se parte da sala de estar. No piso térreo há anexos que fecham

pátios internos privativos, na cobertura os apartamentos são menos profundos e menores, para dar espaço a terraços.



T1 T2 T3 Circulação

T1 T2 T3 T4 Circulação

“ Ainda que este seja um projecto relativamente pequeno, com cerca de 60 unidades e 50 vagas para estacionamento, há três elementos distintos no conjunto.”

TIPOLOGIAS – Piso Térreo

Circulação Sala de Estar CozinhaJardim / Terraço

Instalação Sanitária Quarto Serviços

Junto a esta “espinha dorsal” do interior do quarteirão, existem edifícios de um só piso. São pequenas casas unifamiliares com telhados de duas águas e que surgem ao longo de um muro que esconde o pátio de recreio 

da escola adjacente. O resultado parece-se com um sistema aleatório de pequenas unidades de pátios e ruelas, recheado com fragmentos das novas e das velhas paredes cobertas com plantas cultivadas e selvagens.

TIPOLOGIAS – Piso 1

Circulação Sala de Estar CozinhaJardim / Terraço

Instalação Sanitária Quarto Serviços

T1 T2 T3 Circulação

“ Ainda que este seja um projecto relativamente pequeno, com cerca de 60 unidades e 50 vagas para estacionamento, há três elementos distintos no conjunto.”

TIPOLOGIAS – Piso 2

Sala de Estar Cozinha

Instalação Sanitária Quarto Serviços

Circulação

Jardim / Terraço



“Os dois blocos implantados no perímetro têm um núcleo central de circulação vertical e um apartamento por andar, no bloco menor, e três ou quatro, no maior.”

ACESSOS E CIRCULAÇÕES

N 1:1000

IMPLANTAÇÃO E ÁREAS

Lote da Rue des Suisses: 400 m2 (implantação)

2800 m2 (área bruta)

Lote da Rua Jonquoy: 120 m2 (implantação) 

840 m2 (área bruta)

Lote Interior do quarteirão: 960 m2 (implantação)

2880 m2 (área bruta)

Moradias interiores: 78 m2 (implantação)

156 m2 (área bruta) 



“Em contraste com as fachadas da envolvente, de tijolo rebocado, todas as peles de vidro são protegidas por “brises” verticais de alumínio, de laje a laje, que são moduladas apenas no último piso, este que recua e se 

alinha com os telhados adjacentes. Partes da fachada apresentam ângulos, tornando-se paralela aos corredores dos prédios e encaminhando até às entradas.”

MATERIALIDADE

“As persianas rolantes de madeira das fachadas, deslizam por uns carris metálicos moldados que conferem ao edifício um perfil parecido com um móvel, mas não são estáticos, mudam conforme as necessidades de 

protecção solar ou privacidade dos usuários.“

“Todas as zonas úteis de cada edifício, entre outras, variam muito quanto ao seu tamanho, traçado e colocação, mas todas estão desenhadas para ter o máximo de luz natural e vistas interessantes do pátio 

ajardinado. O muro de betão à vista foi coberto por uma grande rede de cordas sintéticas, formando assim uma reticula que proporciona pontos de apoio a plantas trepadeiras, como a hera e a videira.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Álvaro Siza - Habitação Colectiva, Bouça, Porto, 1973-2007 

Ana Margarida Seixas, António Lapa e Luís Marquez. 

 

 

 

 

 

 

 



Álvaro Siza, Habitação Colectiva, Bouça, Porto, 1973-2007

Como resultado da revolução de 25 de Abril de 1974, criaram-se umas

“brigadas técnicas” como parte integrante do programa SAAL, cuja missão

era realizar um programa de vivendas em resposta às inadequadas

condições existentes: arrendamentos abusivos, construções ilegais,

massificação e carência de instalações sanitárias adequadas. Em vez de se

limitarem a demolir por completo os bairros pobres e sobrelotados, as

brigadas técnicas, com a participação dos habitantes, abordaram planos

urbanisticos de acordo com as tipologias dos bairros residenciais. Porém, o

projecto do bairro Bouça, consistia em abrigar uma comunidade existente

num novo terreno adjacente.

O projecto da Bouça, explicita o diálogo entre a concepção do

arquitecto e a vontade social dos utentes. Do projecto realizado, apenas a

parte habitacional se construiu. Inserido numa estratégia das comissões de

moradores, o projecto articulava espaços culturais e recreativos que

formalizavam a conquista do “direito à cidade” pelos habitantes das casas

degradadas.

Fig.1 - Finais dos anos 70 quando a construção foi suspensa;

Fig.2 - Perspectiva aérea noroeste evidenciando a relação com o

envolvente próximo;

Fig.3 - Perspectiva aérea de enquadramento á Rua da Boavista.
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Álvaro Siza, Habitação Colectiva, Bouça, Porto, 1973-2007

Siza, projectou um muro paralelo à linha do metro para proteger o

conjunto habitacional. Perpendicular a esse muro formam-se 4 blocos

habitacionais, em duplex, que configuram grandes pátios. Nos extremos dos

blocos situam-se os equipamentos: lavandaria, biblioteca, lojas, etc. Estes

extremos com diferentes funções materializam se de diferentes formas

procurando também estabelecer a melhor relação com o envolvente. A

circulação exterior do bairro e feita por 5 eixos paralelos ao edificado e por

um grande eixo perpendicular aos outros garantindo assim um bom acesso a

todas as habitações independentemente do local de entrada no bairro. A cor

dos edificios habitacionais é em tons claros remetendo para uma

arquitectura regionalista, ao mesmo tempo que é usado um tom mais

quente em homenagem a Bruno Taut que é uma grande inspiração para

Álvaro Siza.
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Fig.4 - Perspectiva de Rua da Boavista;

Fig.5 - Fachada de acesso secundário;

Fig.6 - Fachada de acesso principal;

Fig.7 - Circulação interior e topo do bloco habitacional;

Fig.8 - Planta de Implantação (1ª Fase).



Álvaro Siza, Habitação Colectiva, Bouça, Porto, 1973-2007

Uma vez concluída a obra, a reacção do mercado mostrou que o tipo

de casa não só correspondia por inteiro às tendências actuais sobre a

previsão de vivenda económica – para bem e para mal – assim como, por

outro lado, a tipologia resultava também atractiva para outros sectores da

população – estudantes, profissionais jovens, famílias recém formadas -

protagonistas da cidade contemporânea.

Fig.9   - Esquiço;

Fig.10   - Corte tipo;

Fig.11   - Planta (Diferentes topos dos blocos habitacionais);

Fig.12   - Tipologia 1 (Piso Térreo e 1º Piso) – 79,75 m²

a) Quarto - 10,05 m² b) Instalação Sanitária – 5,05 m² c) Quarto - 15,15 m²

d) Quarto – 14,3 m² e) Sala - 15,75 m² f) Lavandaria - 4,8 m ²

g) Cozinha – 5,95 m²

Fig.13   - Tipologia 2 (2º Piso e 3º Piso) – 71,8 m²

a)Lavandaria – 5,25 m²     b) Cozinha – 7,75 m²    c) Sala – 16,5 m²  

d) Quarto – 9,2 m²   e) Quarto – 9,7 m²    f) Instalação Sanitária – 4,85 m²

g) Quarto – 11,40 m²

1312
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Bibliografia:

“ Alvaro Siza, obras y proyectos 1954-1992”, José Paulo santos, Editorial 
Gustavo Gili, S.A.

“Alvaro Siza / Obra e método”, Jacinto Rodrigues, Civilização Editora.

“ El Croquis, nº140, Alvaro Siza 2001/2008 O sentido das Casas.f
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