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I N T R O D U Ç Ã O 

Um estudo desta importância necessitaria, - além de uma 
grande experiência que infelizmente não possuimos, - longas inves
tigações para abranger um programa tão vasto, assim como um pes
soal competente que igualmente nos falta. As condicionantes, eco
nómicas são, evidentemente, também um obstáculo a considerar. 

Querendo adoptar um método de trabalho simples e objectivo, 
julgamos preferível limitar o inquérito a 5 quarteirões, e estudá-
los a fundo. A escolha destes quarteirões, foi feita no sentido de 
fazermos uma sondagem das condições de vida do sector. 

Os projectos de arranjo resultarão dos dados obtidos no in
quérito sobre os cinco quarteirões-testemunho. 

Obrigados a obter no local todos os dados servindo de base a 
este trabalho (e tendo tido certa dificuldade para os reunir), con
sagramos bastante tempo a este trabalho preparatório antes de en
trar directamente no problema em questão. 

Esta tese foi portanto elaborada com certas dificuldades, 
e a nossa única ambição ê que possa servir de ponto de partida 
a um estudo mais completo. 

*** 
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1) O bairro na cidade. 

Situação. 

A cidade do P o r t o , segunda c idade do p a i s , c a p i t a l da p ro
v í n c i a do Douro L i t o r a l , e s t á s i tuada pe r to da embocadura do Dou
r o . Es t ende - se ao longo da margem d i r e i t a , numa extensão de 9 km. 
aproximadamente, tendo os segu in tes l i m i t e s : ao su l o r i o Douro, 
a Oeste o A t l â n t i c o , ao Fo r t e e a Leste os concelhos de Matoz i 
nhos, Maia e Gondomar. 

As coordenadas g e o g r á f i c a s da Torre dos C l é r i g o s , t o r r e 
s i t uada no c e n t r o dia c i d a d e , afifo as s e g u i n t e s : 

Latitud^B J ) p j 7 3 ^ / ^ V 39,7" N. 
Longitude 0o V 3 Í 1 V_ 4 8 , 1 " O. de Greenvrch 

/C FACULDADE DE ARQUITECTURA 
A sua situação conferiu sempre á Cidade do Porto uma grande 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

importância sob o ponto de vista industrial e comercial e uma gran
de influencia sobre todo o Norte ao país. 

Aãministrativamente o pais divide-se em 11 províncias, as 
províncias em 18 distritos. 0 distrito do Porto em 16 concelhos, 
o concelho do porto em 15 freguesias. 

Geologia. 

A regifio do Porto 6 constituída por rochas eruptivas, sedi
mentares e metamórficas. 

O sitio propriamente dito da cidade ê formado de rochas eru
ptivas, do tipo granítico, alcalino, rico em mica. São visíveis do 
rio Douro e ao longo da Av. D. Afonso Henriques, ainda em constru
ção, avenida esta que ligará o tabuleiro superior da ponte de D. 
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Luiz com a Praca de Almeida G a r r e t t . 

Rio Douro. 

Es te r i o nasce na Serra do Urbion era Espanha, tomando c e r 

ta impor tância a p a r t i r de Pino , aproximadamente. Depois metese 
em g a r g a n t a s profundas e selvagens que separam a Espanha de Portu

g a l , to rnandose em seguida p o r t u g u ê s . Banha o c e n t r o do Por to e 
va i desaguar ao Oceano A t l â n t i c o no l uga r chamado Foz do Douro. 

A barra sempre e s t r a n g u l a d a , f i c a algumas vezes fechada á 
navegação e i s t o por per íodos mais ou menos longos , o que reduz 
enormemente o t r á f ego do por to do Douro. 

Cheias . 
m^ 1 V ! ■ I 

Como consequência do seu regime t o r r e n c i a l , que ô também o 
dos seus a f l u e n t e s , e s t e r i o tem che ias p e r i ó d i c a s , as maioreG 

UNIVERSIDADE DO POiRTO 
representam um cauda l 4 ,%?Qc*Oĵ NfflçÃ ̂ ov segundo. 

As observânc ias f e i t a s na C a n t a r e i r a , ou seja p e r t o da em

bocadura do Douro, dâ*o, para va lo res médios do\s pre iamares , 3,50m 
em águas vivas e 2,70 em águas m o r t a s . Quando i n f l u e n c i a d a s pe las 
che ias chegaram a a t i n g i r 4 , 0 4 . • As baixamares médias são 1,30 e 
0,40 r e spec t ivamen te . 

Todavia , nos úl t imos anos nSo se têm v e r i f i c a d o grandes c h e i a s 
e pensase que a const rução de bar ragens h i d r o  e l ô c t r i c a s em Espa

nha tem c o n t r i b u i do para a r e g u l a r i z a ç ã o do Douro. 

Clima. 
0 clima de P o r t u g a l ô a t l â n t l c o  m e d i t e r r ã n i o temperado pelos 

ventos do Oeste . A cos ta es t á submetida a uma i n f l u ê n c i a a t l â n t i c a . 

A cidade do Por to e s t á s u j e i t a a v a r i a ç õ e s bruscas de tempe



ratura, sem extremas muito acentuadas: não ultrapassa - 5 nem 
40°. Estas variações ocasionam certas doenças mormente as do apa
relho respira tório. 

0 quadro seguinte mostra as oscilações de temperatura para 
o período de 1890 a 1936. 

OscilaçSes mensais de temperaturas extremas para o período de 1890-
.-1936. 

Meses Médias Máximo observado para as extremas 
Max. Min. extrem.max. Anos e x t . m i n . Anos 

J a n e i r o 11 
A 

17,1+0,5 21,7 1930 - 4 , 7 1895 
F e v e r e i r o 
Março 

11 
A 

18,5+0,5 25,4 1928 
DADEDE/u5pUITECTURA^? 

^ i , ^ + x , y OPOSTO -"-^^ 

- 3 , 7 
- 1 , 9 

1935 
1924 

Abr i l 23,5+4,2 28,0 I929 +0,6 1924 
Maio 27 ,2+7,1 33,3 1922 +4,2 1916 
Junho 30,4+9,8 36,6 1929 +6,8 1936 
J u l h o 32,5+11,7 40 ,0 1934 +8,8 1892 
Agosto 32,3+9,5 38,6 1933 +9,0 1891 
Setembro 30,7+9,5 37,2 1926 +5,6 1932 
Outubro 25,8+5,7 32,5 1926 +1,5 1917 
Novembro 20,1+1,9 24 ,9 1927 - 2 , 9 1890 
Dezembro 17 ,0+0,1 19 ,9 1913 - 3 , 7 1933 

Do quadro precedente podemos deduzi r o s e g u i n t e : 

Temperatura média —— 15 0 
T em pe ra t u ra mé d i a má xi ma — 24,6 
Temperatura média mínima— 5,3° 
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Assim, nSo há extremos pronunciados em ampl i tude . A tempe
r a t u r a desce raramente abaixo de 5° e sobe raramente a 40° . Toda
via as v a r i a ç õ e s de te-npet-atufa sSo b r u s c a s . 

Redime dos v e n t o s . 

Os ventos mais f r equen te s são os de ESE, NHO, 0N0, S e SSO. 
Os mais f o r t e s sSo os NO e o do SO, como o quadro s e g u i n t e : 

REGIMEN DOS VENTOS NO POETO 

Frequência e i n t ens idade dos ventos em percentagem. 

(médias de 10 anos) 

Direcção dos ventos Frequência I n t e n s i d a d e 

N FACULDADE DE A^QMITECTURA 22,9 
j \ j j jg UNIVERSIDADE DO PORTO 
NE 
ENE 
E 7,5 17,7 
ESE 17,9 13,6 
SE 5,3 15,2 
SSE 2,5 21,9 
S 5,5 23,3 
SSO 5,7 26,1 
SO 2,4 26,3 
SSO 3,8 25,7 
0 4, 0 13,5 
UNO 10,4 21,3 
NO 7,1 28,3 
NNO 8,6 24,5 
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FREQUÊNCIA e INTENSIDADE doa VENTOS 
(média d* 10 ano») 

• 

í\ 

S 
m Frequência Esc» 1/250 
[I I] Intensidade Esc. 1/500 
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Regime das chuvas . 

O Por to é urna l o c a l i d a d e muito chuvosa, t a l vez das mais chu
vosas da Europa. A chuva ca i durante um grande número de d i a s por 
ano, por vezes b a t i d a pelo vento , o u t r a s vezes não, mas caindo i n 
te rminave lmente . 

Indicamos abaixo os t o t a i s mensais médios segundo obse rva 
ções f e i t a s d u r a n t e um per íodo de 51 a n o s . 

J a n e i r o .Feve re i ro Março A b r i l Maio Junho Ju lho Agosto 
139,4 128,7 142,9 100,4 82 ,9 57 21,7 22,8 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
. 5 8 , 7 128,3 111,5 177 ,3 

PO o t a l do ano 1.227,6 u. 

Tudo i s t o torna a c i d a d e h û n i â a , sobretudo na viz inhança do 
r i o Douro. 

I n s o l a ç 5 o . 

Uma grande p a r t e da cidade é exposta ao S u l , sobretudo a p a r 
t e mais escarpada e vol tada ao Douro. Graças a e s t a s i tuaçSo p r e v i -
l e g i a d a , o so l banha-a duran te todo o d i a . Todavia, no s e c t o r de que 
nos ocuparemos, a s ruas e s t r e i t a s e as casas que as bordam impedem 
o so l de nunca p e n e t r a r , sa lvo no vergo e ainda em pouca quan t idade . 

0 sol ê duma importância c a p i t a l na vida humana; é p r e c i s o por
t an to dar uma a tenção e s p e c i a l ao es tudo da inso lação das ruas e 
das h a b i t a ç õ e s nos aglomerados. 

Os g r á f i c o s segu in te s dSo-nos sobre e s t e a s sun to a lguns e s c l a 
rec imentos . 
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INSOLAÇÃO (máxima e mínima) 

Cidade do Portot 
Latitude 41 8' 13" N. 
Longitude 8° 27» 0" 0„ GREE< 

N 

12 

S0LSTÏCI0 DO INVERNO 

S0LSTÍCI0 DO VERÃO 
9h 12m 

15h 15m 
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DIRECÇÕES E INCLINAÇÕES DOS RAIOS SOLABES 

(SOLSTÍCIO IO INVERNO) 

PORT( 
AZIMUTES 
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0 sectop. 

0 nosso estudo recai sobre uma parte dura ba i r ro do Porto; 
é um sector repar t ido entre duas freguesias continuas, chamadas 
da Sé e de S. Nicolau; nâo corresponde portanto a uma divisão ad
minis t ra t iva defenida. 

Limites . 

0 sector considerado é limitado a Este por uma das vias de 
acesso a cidade, via que assegura as comunicações com o Sul do 
pais pela ponte de D. Luiz sobre o Douro. 

Ao sul é limitado pelo Gais da Ribeira e pelo Douro que 
vai desaguar ao Oceano Atlântico; ao Forte pela Praça de Almeida 
Garrett e a Oeste pelas ruas de S. João e Mouzinho da Silveira. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Estes limites náo correspondem aos de uma unidade adminis

trativa, cultural ou social, mas aos de uma entidade natural, 
(ver fotografia n° 20) englobando a Catedral, a Câmara e a Igre
ja dos Grilos que coroam a Acrópole. 

0 Bairro que estudamos está situado a sul da cidade, perto 
da zona central, e ô constituído por um denso aglomerado quer 
quanto ao número de habitantes, quer no que diz respeito a cons-
trucções. Ignoramos a data destas ccnstrucções, mas supomos que 
se trata cias mais antigas da cidade. 

Socialmente, constata-se a existência de dois grupos dife
rentes de população (a e b), o que corresponde a dois tipos de 
habitações distribuídos como segue: 

Grupo a - construções marginais ás ruas de S. João, Mouzi
nho da Silveira e Saraiva de Carvalho. Sâo edifícios em geral so-
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lidarnente construídos, mas não contendo alojamentos éòrá"òrtaWxB'"; 
Estas casas t$m dois a seis andaos s, sendo aproximadamente a média 
de 3. Nenhuma delas tem ascensores, datam de 1774 e 1875. 

Grupo h - A este grupo pertencem os mais edifícios, construí
dos em épocas muito diversas. Nele dominam edifícios de dois anda
res, sendo, porém grande o número de 3» e pequeno número de quatro, 
a seis. Salvo raras excepções, estas construções são superpovoadas, 
e, bem entendido, as consequências deste facto são desastrosas. 

A sua localizaçSo faz-se na margem direita do Douro perto da 
ponte de D. Luiz e ocupa o centro do sector estudado. As casas 
deste grupo foram objecto de modificações tendentes ao aumento dos 
andares; os proprietários pretenderam ao mesmo tempo satisfazer as 
necessidades crescentes da populaçâ*o e aumentar os rendimentos dos 
seus capitais. 

Vêm-se casas que, em lugar de serem construídas na vertical, 
se inclinam para a rua, fazendo saliências de andar para andar, vêm-
-se outras onde a cornija do beiral é ultrapassado por outros anda
res. E verdadeiramente Is'Benquista do espaço. As ruas são tão es-

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
treitas que em muitos casos os beirais tocam-se, e,salvo as casas 
$ue bordara o Douro, quasi que não chegam a receber o sol; a sua ven
tilação é insuficiente. 

Como já dissemos, nSo conhecemos a data destas construções, 
mas parece que a maior parte existia já em 1813, e chegamos a es
ta conclusão por as vermos indicadas na chamada "Carta Redonda", que 
é dessa data. 

Esta concentração foi devida certamente, por um lado, ao espí
rito de defeza da população contra as invasões, e por outro ás con
dições favoráveis ao comércio, que se desenvolveu nas margens do 
Douro. 

Esta zona foi outrora certamente habitada por famílias abas
tadas. Mas com a evolução que se produziu no decorrer dos anos,es-
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m 
tas abandonaram as suas moradas, que tinham sido satisfatórias 
para a época, e deslocaram-se para a periferia, alugando os seus 
antigos alojamentos. Visando apenas o lucro, não as beneficiam. 
Estes alojamentos foram, por conseguinte, procurados por famílias 
menos abastadas e mesmo por vagabundos e prostitutas. 

Estas antigas casas começaram por abrigar várias famílias 
em lugar de uma, depois o número aumentou sem cessar, até fazer 
destas casas verdadeiros tugúrios. Algumas vezes, os seus pro
prietários recebem alugueis elevados, porém, noutros casos e de
vido á miséria dos seus locatários, dificilmente conseguem cobrar 
quaisquer rendas e daí o seu maior desinteresse pela conservação 
dos prédios. 

A insuficiência dos alugueis e a possibilidade de uma ex
propriação municipal dão suficiente justificação aos proprietá
rios para se desleixarem na conservação dos prédios tanto mais 
que o terreno onde estão construídas vale mais do que as próprias 
f»QOQo \ UNIVERSIDADE DO PORTO 

1 J CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Tudo isto conduz às piores condições do habitat, com todas 
as funestas consequências, de ordem material e moral. 

As ruas e as suas construções. 

0 sector é caracterizado pelo seu género de habitat e se
gundo o seu habitat dividilo-emos em dois grupos principais, a 
saber: 

a) - Aquele que é constituído pelas ruas de S. João, Mou
zinho da Silveira e Saraiva de Carvalho que envolvem o sector. 

Na periferia deste sector encontra-se a rua da Ribeira, po
rém em virtude do seu género de construção não a incluímos neste 
primeiro grupo, o que faremos mais tarde. 



b) - Deste grupo fazem parte as seguintes ruas: Rua de Baixo, 
Largo do Terreirinho, Trav. do Barredo, Escadas de S. Francisco de 
Borja, Rua da Lada, Rua da Banharia, Rua Escura, Rua dos Pelâmes, 
Rua da Pena Ventosa, Travessa de Santana, Travessa de S. Sebastião 
e Rua do Corpo da Guarda. 

As ruas de Cimo do Muro, D. Hugo, Largo do Colégio e Ribeira 
com características diferentes das que constituem os grupos (a) e 
(D), não as compreenderemos neste grupo e serão estudadas aparte. 

Grupo (a) - Rua de S. João. Foi aberta em 1774-, para ligar 
o Largo de S. Domingos ao cais da Ribeira. Afim de facilitar a li
gação demoliram-se algumas casas, como se pode ver pela planta da 
época que juntamos. 

PORTO 
Com a abertura da Rua de S. João e a construção de casas que 

a limitara, sobretudo do lado esquerdo no sentido descendente, deram 
origem a um novo quarteirão, limitando por estas construções novas 
do lado da rua de S. João e pelas construções antigas da rua dos 
Mercadores, constituindo assim uma massa compacta. 

Sob o ponto de vista arquitectónico, a diferença entre as 
casas da rua de S. João e as ruas dos Mercadores é nítida. As ca
sas da rua de S. João são bem construídas, a sua altura média é 
aproximadamente de 3,6 andares. 

As ruas exteriores ao sector tem uma altura média de três 
andares, as do sector quatro andares aproximadamente. 

0 número de casas situadas do lado exterior ao sector é o 
seguinte: 



Abev-ttirâ da vua de Ç. Joao (1774) 



Abevtura j a r u a <4e c JQAO (1774) 
» Abertura da rua de fiouïinho dk S i lve i r a (1875) 

(áupressão dos j a r â ina ) 
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if casas de 2 andares 
8 casas de 3 andares 
5 casas de 4 andares 
I casa de 5 andares 

Para o interior do sector ternos: 

II casas de 3 andares 
4 casas de 4 andares 
11 casas de 5 andares 
2 casas de 6 andares 

A extensão desta rua é de 200 m. Estas casas não têm outro 
acesso que não seja o da rua de S. João. 0 seu R/C é sobretudo co
mercial e alguns andares superiores têm alojamentos. 

A maior parte dos frequentadores destas ruas são carregado
res que esperam o momento próprio para oferecer os seus serviços 
para carregar ou descarregar camiões. Evidentemente tudo isso dá 
á rua um aspecto menos cuidado e talvez mais pobre. 

Rua de Mouzinho da Silveira. 

Foi inaugurada em I875 para ligar a antiga Praça da Feira 
(actualmente Praça de Almeida Garrett) à rua dos Ingleses (actual
mente rua Infante D. Henrique). Para este efeito, uma pequena ca
pela chamada de S. Roque foi demolida e uma pequena praça foi su
primida. Segundo documentos encontrados, parece-nos que a circula
ção sobre esta pequena praça era tangencial. A esta praça iam dar 
duas escadas que conduziam á capela de S. Roque, de forma exago-
nal. De tudo isso encontram~se ainda vestígios do Lado da Travessa 
da Rua das Piores. 
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Quanto á construção da rua de S. João, seguiu-se o mesmo mé
todo adoptado para a rua de Mousinho da Silveira. No entretanto 
a fotografia do terreno deu origem a formação de pequeníssimos 
saguões interiores e sem acesso, que actualmente não são mais do 
que depósitos de imundices. 

Por outro lado esta disposição levou á formação de quartei
rões compactos. 

No interior dum mesmo quarteirão as habitações são nitida
mente diferenciadas. 

Os alçados posteriores e laterais dos prédios da rua de Mou
zinho da Silveira dão sobre a Rua dos Pelâmes, Travessa do Souto 
e rua da Banharia. Pi lUTí Ï 

Os aspectos de todas estas ruas e a de Mouzinho da Silveira 
são muito diferentes, tanto no que diz respeito ás construções oo-

. \ UNIVERSIDADE DO PORTO 
mo ao género do l»MtafoDEDOCUMENTAÇ 

A rua de Mouzinho da Silveira, na parte que confina com o 
sector tem a extensão de 350 m. 

Fora do sector, a rua continua ainda 170 m, ligando a Rua 
do Infante D. Henrique á Praça de Almeida Garrett. As casas des
tas ruas são de boa construção e a altura média é de 3»16 andares, 
repartidos na maneira seguinte: 

Do lado exterior do sector: 2,93 
Do lado do sector: 3,41 

0 número de casas e andares do lado exterior ao sector é o 
seguinte: 



k- casas de 1 andar 
11 casas de 2 andares 
18 casas de 3 andares 
10 casas de 4 andares 

Do lado do sector: 
9 casas de 2 andares 
11 casas de 3 andares 
lif casas de 4 andares 
6 casas de 5 andares 

Av» de Saraiva de Carvalho. 

Deve datar da mesma época que a rua de Mouzinho da Silveira, 
mas por falta de documentos ê difícil de precisar. Esta via faz a 
ligação entre a cidade e o sul do País através da ponte de D. Luiz 
pelo tabuleiro superior. . 
y * tCOLÔADE DE ARQUITECTURA 

\ \ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Antigamente a ligação Norte-Sul fazia-se por uma ponte sus

pensa que servia a parte baixa da cidade. Esta ponte cujos vestí
gios existem ainda hoje, partia do lugar chamado Ribeira. 

Esta Avenida tem um comprimento de 140 m. e aí não se con
tam senão 17 construções, de dois andares em média. Trata-se de 
uma artéria de grande trânsito e, segundo as horas, o seu movi
mento ê mais ou menos intenso. Este afluxo de trânsito pode ser 
observado sobretudo ás 7 horas e ás 19 horas ou seja no momento 
de entrada e saída dos operários na cidade. 

As casas desta rua não têm nada de particular sob o ponto 
de vista arquitectónico e os seus r/c são ocupados por pequenos esta-



belecimentos e o estado de conservação dêles é aceitável. 

As fachadas posteriores destas casas, do lado do sector, 
dão para a rua de D. Hugo. Nos pátios e grandes saguões, a in
solação deixa a desejar. 

Av. de D. Afonso Henriques. 
Esta avenida não está ainda acabada, longe disso, mas já 

está aberta ao trânsito. 
É uma das entradas da cidade. Esta avenida, na parte mais 

elevada, faz concordância com a Avenida Saraiva de Carvalho e no 
ponto mais baixo desemboca na praça de Almeida Garrett. 

Este local é já um ponto nevrálgico da circulação sobretudo 
entre as doze e as catorze horas não somente pela sua situação 
extremamente central, mas ainda por causa da sua vizinhança com a 

^̂ ^̂ 5t I 1 ^̂ .̂  1 %_ 1 v_-̂  gare ferroviária de S. Bento. 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Grupo - b; Ruas do interior do sector. (V. fotografias n°s 8, 9, 
10 e 11). 

Rua de Baixo. Tom uma largura aproximada de A-,5 m. e as 
casas têm uma média de dois andares. 0 pavimento é feito de la-
ges de pedra. 

Largo do Terreirinho - Trata-se de uma pequena superfície 
de 36 m2. 

Neste lugar desembocam duas pequenas ruas que têm respecti
vamente 3 m. e 2,5 m. de largura. As casas do Largo do Terreiri-
nho tem 2,7 andares, em média. 

Ao centro deste pequeno Largo encontra-se um fontenário 
que serve a população local. 
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Escadas de S. Francisco de Borja. 
Nada a assinalar, salvo serem as escadas muito perigosas 

para a população. 

Rua da Lada. 

Foi nesta Rua que a Companhia de Jesus se instalou em 1560 
sob a invocação de S. Lourenço e sob a direcção de S. Francisco 
de Borja. 

Esta rua tem uma largura variável que vai de 2 a 10 m. e 
o seu comprimento é de 80 m. 

As casas têm uma altura média de 3 A andares. 

Rua dos Mercadores» 

Como se poderá ver mais tarde, é nesta rua e na rua da 
Banharia que se encontram o maior numero de casos de delinquên
cia. Esta rua tem uma largura variável de 3> 4 e 5 su e uma ex
tensão de 210 m. 

As casas são de uma altura variável e as mais altas são 
do lado da Praça da Ribeira, com uma altura média de 3» 3 anda
res. 

Rua Escura. 
Começa na Av. de Saraiva Carvalho. A sua pendente é de 

13%) o comprimento de 120 m. e a largura varia de 3 a 5 si. As 
casas têm três e quatro andares. Encontram-se algumas mercearias 
e tabernas. Durante algumas horas do dia o movimento comercial é 
intenso. 

Os veículos evitam esta rua, por causa da sua pendente. 
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Rua dos Pelâmes. 

Esta rua tem de comprimento 145 nu e liga a Rua do Corpo 
da Guarda à rua Escura. Da parte mais elevada da rua vêse a 
rua Mouzinho da Silveira que passa num plano inferior com uma 
diferença de cotas de 12 m. A rua tem a largura de 2 a 5 nu e 
as casas tem a altura média de dois andares. 

Muitas das casas desta rua são habitadas por prostitutas 
cujo nível de vida ê muito baixo. 

Rua de Santana. 
0 seu comprimento ê de 60 m. a pendente de 16%; termina 

perto da Igreja dos Grilos. As casas tem a altura média de 5 
andares. 

\ 7 1 
V i e l a do A n . i o .

U L D A D E D E ARQUITECTURA 
'' ■ VERSIDADE 

Ista designação ê irónica, não somente porque a salubri
dade da rua deixa muito a desejar, mas ainda porque muitas pros
titutas aí habitam. 

Num ponto da rua há um urinol sem alguma protecção. 
A largura da rua é de 1,5 a 5 m. e a sua extensão ê de 

ÍOCC'Como veremos mais tarde o número de casos de delinquência 
são, nesta rua, de assinalar. 

Rua da Banharia. 

Tem o comprimento de 170 m. e a sua largura varia entre 
3 a 6 m. 0 número de andares ê, em média, de 2,8. 

Como no caso precedente, e no que diz respeito á delinquên
cia, esse assunto será tratado mais tarde, mas desde já salienta
mos que esta rua ê a de índice de delinquência mais elevada, sen
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do os seus principais factores a prostituição e a embria
guês. 

Vamos agora ocupar-nos das vias que não incluímos nos gru
pos (a) e (b) e que, como dissemos anteriormente, excluímos des
tes grupos dadas as suas características especiais. 

Cima do Muro. 

Ê um caminho situado sobre os Arcos da Ribeira (antiga mu
ralha Fernandina) e que serve de acesso ás diferentes casas cons
truídas em face do Douro. 

Este caminho tem o comprimento de 190 m. e as casas têm 1 
a 4 andares, sendo a média de 3>6 andares. 

TIlPfYRTO 
Rua de D. Hugo. (V. fotografia n° 6) 
Esta rua contrasta com todas as outras, quer quanto ao seu 

arranjo e tranquilidade quer quanto ao seu habitat. 
w As casas/de uma arquitectura interessante, sobretudo a do 

Museu de Guerra Junqueiro. Defronte ao Museu há uma casa de inte
resse arquitectónico, onde está instalada uma escola primária que 
conta 200 alunos aproximadamente, de ambos os sexos. 

As casas têm uma altura de 1,5 andares e a rua tem a ex
tensão de 160 m. 

Nó estudo que a Municipalidade fez realizar com o título 
de "arranjo da zona do Barredo e Escadas dos Guindais", era pre
vista a demolição de uma parte desta rua. 

A nosso ver isto seria muito lamentável assim como qual
quer outra solução que leve ao desaparecimento desta rua ou ain-
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da mesmo a qualquer operação que altere o seu carácter. 

Largo do Colégio. 

Trata-se de um adro onde vão dar a rua de Santana, a Tra
vessa da Pena Ventosa e as Escadas do Colégio. 

Este adro é limitado dum lado pela fachada da Igreja dos 
Grilos, em frente por construções malsãs e de estabilidade duvi
dosa. Á esquerda por um terreno vazio e uma ou duas casas marcam 
o começo da rua de Santana e á direita, pelas Escadas do Colégio, 
cavadas no granito. 0 pavimento é de lages de pedra. 

Praça da Ribeira. 

Esta praça tinha no passado um movimento comercial muito 
intenso. Ê actualmente o lugar de encontro de carregadores que 
procuram trabalho e de estacionamento de camionetas. 

UNI VERS rpADELX 'KTO 

ENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A altura das casas ê muito variável. Do lado exterior aos 
limites do sector estudado, as construções atingem 6 andares.Uma 
fonte de grandes dimensões, chamada Ponte Taurina está situada 
no ângulo das ruas dos Mercadores e S. João; estas ruas vão dar 
a esta praça. 

As casas têm uma altura média de 1+ andares. 

Equipamento comercial. (V. desenhos nSs 5» 6, ], 8 e 9) 

Pelo exame exterior do sector pode-se julgar com uma certa 
aproximação do modo de vida dos seus habitantes. 

Assim se examinarmos atentamente a vida do sector consta
támos que os estabelecimentos donde depende a vida quotidiana se 
encontram sobretudo no centro do sector. Ao contrário, os estate-



lecimentos situados nas ruas lemítrofes correspondem na iLuior 
parte a uma vida exterior a este mesmo sector. 

Os estabelecimentos situados no centro subsistem embora 
o baixo nível de vida« dos habitantes, devido não ao lucro uni
tário mas sim graças ao grande número de vendas resultante da 
grande densidade populacional. 

Estabelecimentos da periferia do sector: 

Rua de S. João: 

19 armazéns, repartidos da forma seguinte: 

13 do lado do sector 
6 em face, (lado exterior ao sector) 

Esta rua está geralmente cheia de camiões que servem 
tes armazéns; todavia o comércio correspondendo ás necessidades 
diária.tem menos movimento do que o da rua de Mouzinho da Sil-
veira. 

Misturados com estes armazéns encontram-se sete esta
belecimentos servindo as necessidades quotidianas, repartidos da 
forma seguinte: 

5 do lado do sector 
2 em face, (lado exterior ao sector) 
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Rua Mouzinho da Silveira; 

Estabelecimentos,86,repartidos da forma seguinte: 

Do lado do sector 40 
Era face (lado exterior ao sector) 46 

Trata-se de estabelecimentos comerciais de todo o género, 
onde predominam os armazéns e os ferrageiros, e, misturados a 
estes alguns estabelecimentos respondendo ás necessidades quo
tidianas. 

Quasi todos os rés-do-chão são ocupados por est belecimen-
tos comerciais. Se se comparar os estabelecimentos "bordando a 
rua de Mouzinho da Silveira aos que se encontram na sua parte 
posterior, constata-se uma diferença flagrante entre os tipos 
de construção e de seu habitat.' 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

Cais da Ribeira. 

Sob os arcos, encontram-se alguns estabelecimentos á face 
da rua e outros nas passagens interiores: 

Pace à rua 18 
Nas passagens interiores . 3 

Por cima destes arcos passa uma rua, Cima do Muro e nesta 
rua apenas se encontram 3 estabelecimentos nos rés-do-chão. 

Em face deste agrupamento encontra-se uma rua e atrás desta 
um cais sobre o Douro. 

Sobre este cais há sempre vendedeiras &tie toda a espécie 
de artigos, que utilizam frequentemente a faixa de rodagem para 
as suas conversações tornando difícil a circulação, 



A Municipalidade do Porto, a fim de reduzir estes in
convenientes ao mínimo fez elaborar um projecto, intitulado 
"Estudo de arranjo e Saneamento da Zona do Barredo e Escadas 
dos Guindais", que poria fim a este mercado na rua, porém o 
mesmo não foi até hoje posto em execução. 

Neste estudo a Municipalidade previa a demolição de um 
certo número de casas e a construção de um mercado onde todos 
estes pequenos comerciantes seriam instalados. 

Ora, este mercado deve a sua origem ás circunstâncias se
guintes, que explicam a sua existência: 

a) - Tráfego fluvial 
b) - "movimento pendular" de uma população que atravessa 

diariamente a ponte. 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Trata-se verdadeiramente de um lugar de passagem entre o 

Porto e Gaia onde frequentemente pequenos barcos á vela, trans
portando produtos agricolas vindos do interior do país, descar
regam a sua carga. 

Esta situação deve desaparecer dentro de um período mais 
ou menos curto. Alguns fenómenos mencionados já parcialmente de
saparecem no entretanto, como por exemplo o movimento das via
turas e dos peões, isto por motivo da abertura recente do túnel, 
que liga directamente a ponte de D. Luiz á rua de S. João. 

Do mesmo modo, em pouco tempo, a nova artéria em constru
ção que parte da ponte de D. Luiz e segue o rio até Gondomar, 
deve reduzir muito o tráfego do Douro, trazendo produtos agríco
las por transporte terrestres e não fluviais. 
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Parece-nos então que o problema posto pela Munie ipalidade 
deverá ser revisto, pois as circunstâncias actuais não são as 
mesmas que as que serviram de base ao projecto em questão. 

Interior do sector» 

Os estabelecimentos comerciais do interior são, contraria
mente aos da periferia, na generalidade, pobres. 

Ê possível conhecerem-se as exigências da população estu
dando os tipos de estabelecimentos comerciais dominando no inte
rior do sector. Em primeiro lugar os estabelecimentos de consumo 
de bebidas (V. desenho n2 9) seguidos das mercearias. 

Há também mercearias que vendem vinho mas estes locais não 
são lugares de reunião de clientes, ao contrário do que acontece 
com as tabernasJ estas são frequentemente causas de desordens e 
constituem lugares onde os pobres clientes gastam os últimos cen-
tavos em vinho. 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

Há no sector 72 tabernas, 58 mercearias, k-3 armazéns e 
22 casas de ferragens, distribuidos entre as ruas da forma seguin
te: 

72 tabernas: 

R. da Banharia 13 
R. do Souto 9 
R. dos Mercadores 7 
R. Escura 7 
Trav. de S. Sebastião 7 
R. dos Canastreiros 5 
R. dos Pelâmes 5 
Av. de Saraiva Carvalho 3 
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Largo do Dr. Pedro Vitorino .... 2 
R. da Pena Ventosa 2 
Trav. de Santana 2 
R. das Aidas 2 
Cais da Ribeira 2 
Escadas do Barredo 1 
R. da Lada 1 

58 mercearias: 

R. da Banharia 6 
R. do Souto 2 
R. dos Mercadores 1 
R. Escura 9 
T. de S. Sebastião 1 
R. dos Canastreiros 1 
R . WEêsJDâ"8lfi0.p.°.R^ i+ 
Av. de Saraiva Carvalho 2 
Praça da Ribeira k 
Cais da Ribeira 7 
R. de Mouzinho da Silveira 11 
R. dos Pelâmes 2 
R. das Aidas 2 
Largo da Pena Ventosa 2 
T. de Santana 1 
R. de Pena Ventosa 1 
Largo Dr. Pedro Vitorino 1 
R. do Corpo da Guarda 1 

k3 armazéns: 
R. de S. João 19 
Av. de Saraiva Carvalho 3 
Viela do Buraco 1 
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Praça da Ribeira 1 
Cais da Ribeira 1 
R. de Mouzinho da Silveira ... 17 
R. da Banharia 1 

22 casas de ferragens: 

R. de S. João 3 
R. de Mouzinho da Silveira.... 17 
R. Escura 1 
R. dos Pelâmes 1 

/\ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Indicamos apenas estas quatro categorias de estabelecimen

tos predominantes, visto nos parecer fastidioso enumerar todos 
os outros de menor importância. 

// 
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2 - Inquérito so"bre o habitat defeituoso 

A zona em estudo é, salvo raras excepções, residen
cial. As casas vão até seis andares, e as ruas até uma largura 
de 6 m. 

Hâ também ruas que não têm senão 1 m. limitadas por 
casas de cinco andares e nestas ruas os beirais quási se tocam, 
e como consequência a ventilação e a insolação são insuficientes. 
Tanto interior, como exteriormente, as casas são mal conservadas. 
Muitas destas casas, embora tenham saneamento não estão ligadas 
à rede de distribuição de água. 

Tudo isso, ligado ao facto do sector se encontrar 
perto do rio, torna estas casas muito húmidas. Neste bairro os 
casos de tuberculose são muito numerosos. Na rua de S. Francis
co de Borja o número de tuberculose é considerável sobretudo nu
ma casa onde há vários doentes. Nos rés-do-chão a insolação é 
quási nula. Nas mansardas, no verão, o calor é sufocante e no 
inverno o frio é glacial. 

As escadas são absolutamente deficientes e perigo
sas, porquanto não só não têm luz como os degraus são demasiado 
altos. As casas que têm electricidade não têm luz, senão duran
te algumas horas, pois os proprietários cortam a corrente dema
siado cedo por economia. 

A parte sul do sector, que se chama Barredo, ê a 
zona de densidade populacional mais elevada de toda a cidade. 
Encontram-se famílias que habitam superfícies extremamente re
duzidas. 

0 equipamento sanitário é absolutamente insuficiente 
e sobre este assunto pode ler-se no inquérito feito pela Munici-
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palidade do Porto sob o título "estudo de arranjo da zona do 
Barredo", de 1951» o que se segue: 

"Na zona ribeirinha, onde circulam algumas centenas de 
comerciantes, peixeiras, carregadores, etc. não há uma retrete 
pública, pela que se servem de alguns cantos retirados da rua, 
donde resulta o inconveniente de toda a espécie de odores". 

No verão, a má vedação dos tubos de queda das retretes pro
voca mau cheiro. 

0 lixo é colocado sobre a via pública em caixas de madei
ra que esperam o momento de ser recolhido pelos serviços de lim
peza da Municipalidade. Sobre este mesmo assunto podemos 1er 
ainda no inquérito atrás citado as linhas seguintes: 

1 m W~\ 1 1 
"Na zona interior e baixa do Barredo, há 27 casas sem sa

neamento; duas destas casas, embora com saneamento, hão são abas
tecidas de águaj entre as paredes das habitações com os números 
de polícia 221 e 232 há um espaço de 0,50 m. e por este corre
dor descem as águas das instalações sanitárias, provocando um 
cheiro terrível, sobretudo no verão." 

Mas não ê tudo. Duas destas retretes, que estão ligadas a 
estes canos, são utilizadas por diferentes famílias. A do pri
meiro andar serve três famílias e a do segundo cinco. A primei
ra está situada no corredor, cuja largura ê de 0,80 m. seja no 
ponto de passagem para todos aqueles que habitam o segundo e 
o terceiro andares. Esta retrete não tem porta nem água. 

Pode-se imaginar a vida das donas de casa, das crianças 
e dos trabalhadores que habitam estes tugúrios, com todos os 
inconvenientes de ordem moral e material. 
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Orçamento familiar. 

Nesta população heterogénea, encontram-se muitas pessoas 
que não trabalham: vagabundos, doentes, velhos e crianças. Há 
um grande desiquilibrio entre as receitas e as despesas de alu
guer e alimentação. Ê frequente encontrar pessoas que são obri
gadas a reduzir a alimentação em favor do aluguer. Todavia, pa
ra melhor se julgar das condições económicas de vida destes ha
bitantes, consideremos os quarteirões sobre os quais foi levado 
a efeito o inquérito. 

No quarteirão n° 1 e segundo as fichas de inquérito, que 
poderão ser consultadas, verificamos que as casas que correspon
de a um rendimento lucrativo mensal de Esc. 2.310$00, são ocu
padas por indivíduos que ganham neste mesmo período de tempo 
Esc. 11.135100. i V / X V 1 \J 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Isto significa que 20$ dos salários são destinados ao alu

guer. Ora, sendo este quarteirão habitado por 103 indivíduos, o 
salário mensal (média) por habitante ê de Esc. 108$50. 

Relativamente ao quarteirão n° 2, a percentagem é de 23$ 
visto que o rendimento |ucativo mensal ê de escudos 7«236$70 
correspondente a um ganho de escudos 31.4-64-100 em igual período 
de tempo. Assim para este quarteirão cujo número de habitantes 
é de 207, o salário médio mensal por cabeça, ê de escudos 
152|00. 

Dada a exiguidade dos quarteirões 3 e 4-, examinámo-los 
em conjunto e chegamos á percentagem de 16$ para aluguer visto 
que nestes dois quarteirões o valor lucativo mensal ê de escu
dos 2.352$96 correspondente a um ganho de escudos 14-.706|00, 
em igual período de tempo. Sendo 114- o número de habitantes nes
tes dois quarteirões, o salário médio por cabeça é de 129$00. 
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No quarteirSo n° 31 verificase que os proprietários 
recebem uma renda mensal de 24.601$50 enquanto que os salá
rios dos habitantes no mesmo período de tempo são de escudos 
110.280$63 o que corresponde a uma percentagem aproximadamente 
22,3% para os alugueis. Sendo de 409 o número de habitantes 
deste quarteirão, o salário médio por cabeça ê de escudos 
269|63. 

Ruídos e Odores. 

Em virtude do superpovoamento e da disposição das habi
tações, não há tranquilidade e a intimidade do lar é completa
mente destruída. 

"~■—"^ w—■—^ 

Além dos ruídos, o mau cheiro vem agravar a situação. 
Há cozinhas que servem várias famílias, cozinhas que se en
contram ao lado das retretes das quais são apenas separadas por 
ligeiros tabiques. Esta disposição defeituosa trás consigo 
imensos inconvenientes de ordem moral e sanitária. 

Além dos cheiros das cozinhas e das retretes, é preciso 
atender á falta de higiene dos habitantes, que não tomam ba
nho (ou raramente) e não têm os cuidados corporais necessários. 

Superpovoamento. 

Como $k dissemos, o sector está superpovoado e chegase 
assim a situações anormais, como aqueles que indicamos a seguir: 

Largo do Terreirinho, casas n9 7. Nesta casa habita 
Isac Marques dos Reis, casado, com quatro filhos, ocupando uma 
só dependência. 
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No léito dormem o pai, a mâe e três filhos, um de seis 
anos, duas filhas de sete anos e dezoito meses. Uma outra fi
lha de cinco meses dorme num "berço aos pés dos pais. 

A cozinha está também neste alojamento que não atinge 
os 9 m2. 

Escadas do Barredo, casa n° 1. Habitada por Delfim Au
gusto Nogueira, casado, com sete filhos. 0 mais velho tem de
zasseis anos e o mais novo dois meses. Habitam uma só depen
dência de dimensões reduzidas e de 2,10 m. de pé direito. Nes
ta dependência fazem também a cozinha e esta não tem água. 

Travessa do Barredo, casa N9 3. Habitada por João Ro
drigues, casado, com seis filhos. Esta família já perdeu 
quatro filhos. 

/^ \ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Além da dependência que ocupam, tem uma pequena depen

dência onde fazem a cozinha. Ao lado encontra-se o W.C. De 
pê toca-se o teto com a mão. 0 período de insolação é infe
rior a uma hora por dia. 

Encontram-se por todo o sector casos semelhantes, e por 
vezes com aspectos ainda mais graves. 

Número de habitantes por dependência. 

Para a determinação do número de habitantes por dependên
cia, admitiu-se como espaço habitável o volume compreendido 
entre o teto, pavimento e paredes podendo receber uma pessoa 
estendida pelo menos num sentido. 

Incluímos nesta classificação as hozinhas, visto a maio
ria dos habitantes não fazerem qualquer diferença entre estas 
dependências e as outras. 
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A média de habitantes por dependência nos cinco quarteirões 
examinados é de 2,299 aproximadamente e repartemse da forma se
guinte: 

Quarteirão n°. 1 2,01 
» nS. 2 1,93 
" n°. 3 2,275 
■ n2. k 3,28 
" n°.31 2,0 

Por outro lado a superfície média de dependência por habi
tante, nos cinco quarteirões examinados, ê de 0,MfMf m2. 

A cada quarteirão correspondem os números seguintes: 

Quarteirão nQ 1 0,^8 de dependência por habitante 
» no ? 0.R1 de " " ■ 
" n2i!M^/i?i^t©Al0,if38 d e ■ ■ " 
« n o ± aotDOfQ^Oij. d e " " ■ 

" n2 3 1 O,if9 d e ■ " ■ 

Número de habitantes por metro quadrado de pavimento. 

Na determinação do número de habitantes por m2 de pavimento, 
englobamos toda a superfície construída, desprezando as espessu
ras das paredesmestras e das divisões interiores. 

Assim, temos: 

Quarteirão n2 1 8,16 m2 de pavimento por habitante 
" n° 2 8,54 " dd " " " 
» no 3 8,21 ■ de » ■ " 
» no 4 12,53 ■ de " " " 
" n° 31 12,53 " de " " " 
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Promiscuidade » 

Em certos tugúrios, a promiscuidade é verdadeiramente 
um perigo social. As dependências são separadas por divisórias 
que não vão ao teto, e delimitam pequenas dependências, que 
são ocupadas por famílias diferentes. 

Na rua do Barredo e numa destas dependências, habita um 
casal com dois filhos, um de 21 anos e outro de 8 anos. 0 
quarto mede aproximadamente 1+ m2 e 2 de pê direito. Num leito 
dorme o casal e no outro os filhos. Estes leitos são separados 
por uma mesinha, de cabeceira. A ventilação faz-se por um pos
tigo no teto. 

Na Rua dos Canastreiros, a casa n9 8 tem uma escada 
imunda e mal iluminada, dando acesso a três andares. No pri
meiro, uma sala que nunca recebe sol está dividida por meio de' 
tábuas de madeira, que não chegam ao teto. Uma destas dependên
cias serve de passagem para as outras duas, e ainda nesta depen
dência encontra-se a retrete, utilizada por três famílias. 

Podiam-se mencionar numerosos casos semelhantes. 

Especulação. 

Permitimo-nos assinalar um caso de abuso verdadeiramente 
flagrante constatado no quarteirão n° 31: um locatário que paga 
800|00 de aluguer mensal por uma casa compreendendo um rés-do-
-chão e três andares chega, explorando uma taberna e alugando 
quartos insalubres nos 22 e 3- andares, a receber mensalmente 
um benefício bruto de Esc. 20.000$00. 

Os pobres ocupantes do edifício deixam nas suas mãos tu
do o que eles ganham, em pagamento dos quartos e das medíocres 
refeições. 
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Aprovisionamento de água. 

Ainda que certas casas estejam ligadas à rede, isso ríão 
quer dizer que todos os andares tenham água, nem todos os alo
jamentos a têm. Há casos em que se encontra água apenas no rés-
-do-chao. 0 quadro que apresentamos adiante diz respeito aos 
quarteirões agrupados (l, 2, 3 e l+) e do n° 31» sohre os quais 
incidiu o nosso inquérito e nele indicamos quais são os aloja
mentos que têm água, e segundo as ruas: 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

/ / 



ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ALOJAMENTOS EXAMINADOS 
NOS QUARTEIRÕES N9 1. 2. 5 e k-

Rua N2 do N° de Com água Com água Com água 
edifí famí no aloja no andar no edifí
cio, lias. mento. cio. 

Largo 
do Ter
reirinho 

2 
2 
k 
7 
9 
13 
15 
II 

Total 
Travessa 3 
do 7 

Barredo 9 
11 

Total 
R. dos 
Canas
treiros 

8 
10 
12 
16 
22 

Total 

1 
1 
10 
2 
1 
1 
JL 
23 
3 
k 
k 
1 
12 

12 

2 8,69̂  9 39,1% 

—"w w—■ '"*■ 

3 25% V, 0 
9 FACULDADE DE ARQUITECTURA 
8 
if 
1 
1 

CENTRO DÍCTCfttJMENTAÇÃO 

Total 23 
Escadas 2 k 
do 12 3 

Barredo 14 1 
16 2 
18 3 
20 1 
21 1 

Total 
21 

15 
9 1 

R. do 11 1 
Barredo 13 1 

15 1 
17 k 
21 k 

k 17,3% o 

7 46,i 

2 16,6% 

2 8,6% 

Sem água 

12 52,1% 

9 75% 

17 73,9% 

8 53,3% 

10 83,3% 



ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ALOJAMENTOS EXAMINADOS NOS 

[|■ S$CI ' 

ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ALOJAMENTOS EXAMINADOS NOS 

IpORTUGAI 
i ■*  • ?  >c 

ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ALOJAMENTOS EXAMINADOS NOS 
| t l i l i s Í B 

ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ALOJAMENTOS EXAMINADOS NOS 

Rua N° do 
e d i f í 
c i o . 

QUARTEIRÕES NQ. 1 . 2 . 3 e it . 

N2 de Corn água Cora água 
f a m í  no a l o j a  no a n d a r , 
l i a s , m e n t o . 

Com água 
no e d i f í 
c i o . 

Sem água 

R. de 
S. F r a n 
c i s c o , 
de B o r j a 

9 
23 
21+ 
36 
38 

15 
an

gens 

1 
5 
2 
9 
2 

20 

3 
3 

2 

• R. de 
S. F r a n 
c i s c o , 
de B o r j a 

9 
23 
21+ 
36 
38 

15 
an

gens 

1 
5 
2 
9 
2 

20 

3 
3 

2 

T o t a l 

E s c a d a s 

9 
23 
21+ 
36 
38 

15 
an

gens 

1 
5 
2 
9 
2 

20 

3 
3 

2 

0 0 

PORTO 
16,3% 8,1% 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 

0 

2 
1,8% 

20 100% 

de S. Fr; 
c i s c o 

R. de 

9 
23 
21+ 
36 
38 

15 
an

gens 

1 
5 
2 
9 
2 

20 

3 
3 

2 

0 0 

PORTO 
16,3% 8,1% 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 

0 

2 
1,8% 

3 ioo% 

Baixo 
T o t a i s 
Percen t a^ 

9 
23 
21+ 
36 
38 

15 
an

gens 

1 
5 
2 
9 
2 

20 

3 
3 

2 

0 0 

PORTO 
16,3% 8,1% 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 

0 

2 
1,8% 

2 100% 
81 
73,6% 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ALOJAMENTOS DO QUARTEIRÃO NQ 31 

Rua NQ do No de Com agua 
edifí Famí no aloja 
cio. lias. mento. 

79 9 • 
Rua 75A 6 • 
Escura 73 4 •. 

67 4 
63 5 . 

Com água Com água Sem água 
no andar, no edifí

cio. 

28 5 17, i 6 21,k% 13 46,4% 4 14-,2% 

Ilha Ilha 

Travessa 
de S. Se
bastião 

2A 
6 

12 
16 
20 
24 
28 
30 
36 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
60 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
82 
84 

WWTO-
9 100% 

3 EOEJ :TDF 
^UNIVERSIDADE DO PORTO 
'CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO * 

4 
2 
2 
9 
5 
2 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 5 1 2 

"6T 35 50,7% 14 20,2% 6 8,6% 14 20,2% 
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ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ALOJAMENTOS DO QUARTEIRÃO N9 51 

Rua N2 do m de Com água Com água Com água Sem água 
edifí Famí no alo j au no andar. no edifí
cio . lias. mento . cio. 
76 1 

Rua do 78 1 # 
Corpo da 80 2 . . 
Guarda 82 

86 
1 
1 • 

88 5 .. ... 
90 5 .... • 90 

16 5 31,2% 7 43,7% 4 25% 0 0% 

122 2,5 36,8% 27 22,1% 23 18,8% 27 22,1% 

l-ALULDAUb Ub AkgUI I bL IUKA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Em resumo temos: 
Com água no alojamento 17,8% 

Rua Escura " " " a ^ : 21 A j 
" " " edifício 4-6,4% 

Sem água 14-, 2% 
_-. , „ Com água no alojamento 0% 
Ilha deS. „ „ „ a n d a r 0% 
Sebastião » » « edifício 0% 

Sem água 100% 

Traveja de S C o m á g u a n 0 alojamento 50,7% 
iravessa cie b. „ „ „ a n d a r 2.^,2.% 
Sebastião. „ „ „ e d i f í c i 0 8j6$ 

Sem água 20,2% 

Rua do CorPo « P O l ^ ^ »° anda?^0 S'8 
edSciò*::: : : : : : ll,o% 

S e m â g u a 00>0% 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Os alojamentos do quarteirão N2 31 são abastecidos de água 

como se segue: 
Com água no alojamento 36,8% 
" " " andar 22,1% 
" " " edifício 18,8% 

Sem água 22,1% 

Resumindo os quadros atrás, chega-se ás conclusões seguintes: 

Alo g amentos com água 16,3% 
Medias do miar- Alojamentos com água no andar 8,1% 
i»,eaias ao quar Alojamentos com água no edifício T.. 1,8% 
teirao ±,z,j e 4 Alojamentos sem água 73,6% 
Médias do ouar- Alo jamentœ com água 36»8? 
Medias do quar- „ „ „ n 0 a n d a r 22,\% 
teirao ;>!. „ „ „ n o e d i f i c i 0 1 8 > 8^ 

" sem água 22,1% 
Insolação. 

Uma das coisas que nos impressionou mais foram as péssimas 
condições de insolação. 

Se examinarmos uma planta do sector elas são evidentes, se 
tivermos em linha de conta a íLargura e a altura das casas. 
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Tempo de insolação nos quarteirões 1,2,3 e 4. 

Rua Tempo de insolação 
4h 2h +lh lh Oh 

Total de alojamen
tos por rua 

Esc. do 
Barredo 14 

R. de S. 
Francisco 
de Borja 

[■PORTO 
1 1 1 

R. de Baixo 

FACULDADE DEARQUITECIUfiA

UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUKÍENTAÇÃO 

Q u a r t e i r ã o 
Ql Q2 Q.3 Q4 

L. do Terrei
rinho 1 2 1 6 14 24 2 22 

T. do Bar
redo 1 2 3 6 12 12 

R. dos Ca
nastreiros 1 2 7 6 7 23 12 

10 4 

15 

2 

Donde resultam as percentagens seguintes: 
Alojamentos com mais de 4 h de insolação 

»» H M II 2 h " " 
« » » " 1 h " * 
» » H " l h " " 
" que nunca recebem sol 

4,54$ 
10,00% 
15,45% 
29,90% 
40,90% 
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Tempo de insolação do quarteirão nQ 31 

NQ^do 
prédio 

Número 
de 

famílias 
+ de 
4h 

+ de 
2h 

-de 
lh Oh N° de 

ocupan
tes. 

Ruas 

79 9 
75A 6 
73 4 
67 4 
63 5 

33 18 
13 
15 

Rua Escura 

28 3 10,795 0 3,9% 6 21,1+% 19 21,4% 93 

24 3 
6 1 
12 3 
16 1 
20 4 
24 2 
28 2 
30 9 
34 4 
36 5 
42 2 
44 3 
48 1 
52 6 
54 3 
56 
60 1 
64 
66 1 
68 4 
72 2 
74 2 
76 5 
82 1 
84 2 

[fflPORTO 
•FACULDADE DE ARQUITECTU-RA 
•13KIIVERSIDADI P©R" • • • 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

8 
6 
9 
2 
16 
8 
7 
34 
30 
11 
6 
20 
4 
22 
4 
6 
6 
5 
3 
10 
4 
7 
15 
l 
5 

Travessa 
de 

S. Sebastião 

69 15 21,7% 13 18,8% 24 34,7% 
16 23,1% 

245 
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Tempo de insolação no quarteirão n9 31 

SLI*. 

NQ^do 
prédio 

Número 
de 

famílias 
+de 
4h 

+de 
2h 

-de 
Ih Oh Número 

de 
ocupantes 

Ruas 

76 1 
78 1 
80 2 
82 1 
86 1 
88 5 
90 5 

2 
3 
3 
13 
7 

Corpo da 
Guarda 

16 8 35 

Totais 122 
Percenta
gem soore 
o total dos 
alojamentos 

25 15 25 

20,2$ 12,2% 20,4-92 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

56 

45,9% 
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GRAU DE SOCIABILIDADE E DE SALUBRIDADE DOS DIFERENTES QUARTEIRÕES 

Para o nosso estudo, dividimos o sector (estudo actual) em 
três zonas, a saber. (V. desenho n° 13). 

Al - Acropole (zona ocupada pela Catedral, Igreja dos Gri
los e Seminário) - superfície aproximativa, 30.505 m2. 

A2 - Zona Sul do sector, face ao Douro, colorindo 55.456 m2. 
A3 - Corresponde à parte NNO,ME - superfície aproximativa 

51.536 m2. 

Do exame das fichas de lar chegamos as médias seguintes, re
lativamente ao grau de sociahilidade e de salubridade. 

^JPORTO Sociaoilida' 
Zona A2 
(lado S. do Sector) Quarteirão Ql 10,9 

I / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO „ 
Q2 ———— 12 

Zona A3 
( l a d o N. do S e c t o r ) 

II 

II 
Q3 11 
04 12 

Quarteirão Q31 16,2 

Salubridade. 
Zona A2 
(lado S. do Sector) Quarteirão Ql 18 

11 Q2 18 
it Q3 21 
11 Q4 20 

Zona A3 
(lado N. do Sector) Quarteirão 031 23 



PJKS4L 

Traba lho . 

Do antigo artezenato do sector, outrora muito numeroso, a jul 
gar pelas gravuras antigas do Cais da Ribeira, da Praça da Ribei-
ra/da rua do Infante D. Henrique (antiga rua dos Ingleses), não 
existe praticamente nada. 

A população dos quarteirões 1, 2, 3 e 4 sobre as quais in
cidiu o inquérito, excluindo as crianças de menos de dezasseis 
anos e os improdutivos, emprega agora a sua actividade em dife
rentes pontos da cidade, repartidos da forma seguinte: 

a) - Parte central da cidade 50,44$ 
b) - Vila Nova de Gaia 4,5% 
c) - Matozinhos 7\.T^rin/r^ 15,32% 
d) - Periferia 5,4% 
e) - Lugares indeterminados , 24,32% 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

a) - No primeiro grupo incluímos aqueles que empregam a 
sua actividade no centro da cidade e nos lugares mais próximos 
desta zona. 

0 sector do nosso estudo está nesta z ona. 
A população que aí trabalha é constituída por operários, 

mulheres de limpeza, vendedeiras, carregadores, barqueiros e 
ardinas. A maior parte dos carregadores trabalham no mercado de 
Ferreira Borges, gare de S. Bento e no porto do Douro. A sua 
actividade no porto do Douro ê irregular. 

Os barqueiros, que antigamente se dedicavam ao transporte 
fluvial de passageiros de uma margem para a outua e que formavam 
então uma classe muito activa, quási cessaram a sa a actividade 
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em virtude das novas linhas de autocarros que atravessam o 
tabuleiro inferior da ponte de D. Luiz, ligando as duas mar
gens. Este meio de transporte ê hoje largamente utilizado pe
la população. 

Tivemos ocasião de falar com um barqueiro de sessenta 
anos de idade que,durante toda a sua vida, não tinha tido outra 
actividade e que a chorar nos disse que o autocarro havia morto 
o barqueiro. 

b)  Estas pessoas trabalham nos armazéns de vinhos, pe
quenas fábricas que produzem "carapuças" de palha para a pro
tecção das garrafas, tanuarias e em todas estas pequenas in
dústrias ligadas á produção do vinho do Porto. Como a indústria 
do vinho do Porto está em crise, esta classe não trabalha se
não alguns dias da semana. 

/T FACULDADE DE ARQUITECTURA 
c)  Como resultado do que precede, notase um movimento 

migratório da população ribeirinha para Matozinhos, onde vai 
procurar trabalho graças ao porto de Leixões e ás suas indús
trias. No entanto esta população continua a habitar na zona ri
beirinha, deslocandose apenas segundo as possibilidades de 
trabalho. 

d)  Esta classe é constituída por uma minoria sem acti
vidade bem defenida, dispersandose por diferentes pontos da 
cidade, sem ultrapassar a periferia. 

e)  Este último compreende os outros trabalhadores, sem 
local de trabalho bem defenido. 

A população do quarteirão 31 é distribuída da forma seguin
te no que respeita aos lugares de actividade: 
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a) sector  
b) centro da cidade ............... 
c) Lugares mais próximos do sector. 
d) Leixões 
f) Lugares indeterminados 

15,1% 
19 9K% 
12,9% 
3,5% 
45,3% 

a) - Engloba os indivíduos que trabalham nos lugares 
onde habitam, e são na maior parte taberneiros, vendedeiras, etc. 

b) - Os engraxadores, alfaiates, barbeiros, mulheres 
de limpeza, criados de café, etc.. 

c) - Os já anteriormente indicados, mas exercendo a 
sua profissão um pouco mais afastado do centro. 

L̂ ̂P̂ Hg V J JL % V. J 
d) - Aqueles cuja profissão está ligada à vida marí-

t ima. 
ENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ' . 

e) - As ocupações neste grupo são mais heterogéneas 
e aqui encontram-se sapateiros, mercadores de ferro velho, mu
lheres de limpeza, etc.. 

f) - Não têm profissão definida exercem o s eu trabalho 
em toda a cidade, ocupandD-se hoje dum ofício, amanhã de outro. 

Nota; - As fichas de lar (donde os elementos foram 
obtidos a partir das folhas de inquérito e que servem de base 
a esta exposição) serão apresentadas aparte. 

Os portos. 
A cidade do Porto é servida por dois portos, um fluvial, 

o do Douro, e um outro marítimo, o de Leixões. Este último não 
é o do Porto, visto encontrar-se fora dos seus limites adminis
trativos, mas serve a cidade. Leixões está afastado do centro 



PORTUGAL kl 
Ml f*-

da cidade cerca de 10 Km. 0 porto fluvial do Douro, em vir
tude da sua embocadura, pode ser utilizado somente por barcos 
de pequena tonelagem. 0 porto de Leixões ê reservado aos "bar
cos de grande tonelagem. 

Evidentemente ê o porto fluvial do Douro que nos inte
ressa mais e se falamos de Leixões, é para mostrar como o trá
fego se deslocou do Douro para Leixões nesta última década. 

Antes de tudo, devemos indicar a razão deste desloca
mento. Antigamente ainda que em más condições, a maior parte 
dos barcos empregados para o transporte de mercadoria entravam 
no porto do Douro. 

Depois de ser posta ao serviço em 1940 a nova doca de 
Leixões bem apetrechada, a marinha mercante começou a preferir 
este ponto, visto ai encontrar maior segurança. Por outro lado, 
no Douro os navios não podem acostar ao cais porque a profundi
dade do rio não o permite e assim as mercadorias são transborda
das para as barcaças, o que não acontece em Leixões. 

Todas estas razões fazem que o tráfego do porto do Dou
ro diminua cada dia em proveito de Leixões. 

Para completar estas indicações, juntamos um quadro 
mostrando o tráfego do Douro e de Leixões durante os anos de 
1936 a ±9kk. 

Ê de admitir que o tráfego do porto do Douro continuará 
a diminuir logo que a segunda doca de Leixões seja construída. 
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PORTO DO DOURO 

Tonelagem máxima dos navios entradas durante os anos 
de 1936-1944 

H 
PORTWAI 

Propulsão Categoria dos navios 
Anos A vapor A vela 

(a motor) 
Cargueiros C o u r s e Guerra Outros navios Totais 

N° Tonelg. N9 Tonelag, N2 Tonelag. N° Tonelag. NQ Tonel, N° Tonelag. N2 Tonelagem 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

857 
288 
8831 
693 
414 
204 
158 
181 
150 

990.505 
900.167 
10+2.037 
815.087 
391.312 
I65 .728 
61.556 
100.841 

64.136 

91 2I.O56 
109 23.802 
168 36.990 
131 28.439 
117 28.850 

51 11.926 
51 9.973 

112 22.344 
116 23.O67 

830 976.021 
805 894.950 
9571048.240 
758 818.895 
476 398.535 
208 157.314 
153 54.957 
240 103.121 
225 68.805 

108 35.174 
79 25.737 
82 28.208 
63 23.IOO 
54 20.771 
43 19.275 
42 13.961 
48 18.822 
40 17.460 

11 2.333 
1 423 
1 585 

11 
2 

11 
2 

P|1.200 

DEDEARQUIIECTygA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTA^ 

2.166 
950 

4.157 
I.O46 

867 
I.O65 
1.411 
1.242 

949 
892 

1051 
824 
531 
255 
209 
293 
266 

1.011.361 
923.970 

1.079.028 
843.626 
420.171 
177.651 

71.529 
123.185 

87.203 
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PORTO PS LEIXÕES 

Tonelagem máxima dos navios entrados durante os anos de 1936 - 19 . . 

Propulsão Categoria dos navios 
Anos A vapor 

N° Tonelagem 
Á vela 
(a motor) 

N° Tonelag. 
Cargueiros 
N2 Tonelag. 

Pesca 
longo curso 
N° Tonelag. 

1936 513 1.186.619 
1937 484 I.096.725 
1938 414 I.I44.I65 
1939 401 950.622 
1940 313 441.182 
1941 312 601.394 
1942 258 484.240 
1943 315 572.536 
1944 254 572.745 

43 6.894 
63 II.365 
59 12.200 
48 8.413 
42 11.840 
29 8.332 
67 16.884 
69 17.789 
88 21.785 

I.158.172 
1.071.643 
I.I36.4OI 
945.460 
430.984 
599.421 
483.216 
575.296 

18 
19 
14 
10 
21 
12 
27 
20 

5.855 
7.946 
6.131 
3.700 
10. 
9-
15.416 

Guerra 
NQ Tonelagem 

12 
16 
9 
4 

:SfO 

16.120 
11.938 

8.448 
2.331 
9.937 

2.145 
1 3 . 7 4 8 ^ Q U | T E C T U R A 

5 7 9 . 9 6 % R ^ A ^ 3 . 0 5 4 
NTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Outros 
Navios 

nS Tonelagem 
Totais 

N2 Tonelagem 

96 
66 
25 
36 
10 
3 
14 
22 
8 

13.362 
16.938 
5.288 
7.535 
2.055 

898 
2.492 
3.226 
I.515 

535 I.193.513 
547 1.108.090 
473 I.I56.361 
449 949.035 
355 453.031 
341 609.726 
325 501.124 
384 590.415 
342 594.530 



» 

A*. 

TONELAGEM 

1 OCO OOO 

J5o. 

9oo. 

85a 

800. 

75a 

7oo. 

55o. 
\ 
3oo, 

45o. 

4oo, 

550. 

300. 

25o. 

2 0 0 

ISO, 

loo. 

60, 

TONELAGEM MÍXIMA DOS NAVIOS ENTRADOS 

Durante oe anos de 1936 a 1944 

ORTO 
£ULDADEDEARQUr 

/ERSIDADE DO PORTO 
RO DE DOCUMENTAÇÃO 

LEIXÕES 

DOURO 

\0 
MN 

00 
0^ 

0 —. <N f N " * ■ 

M f̂ ^ ^ x j 
CS <>• O CK CN 

ANOS 



50 

Exportação do vinho do Porto. 

Um outro factor muito importante, que contribui para o 
decaimento do tráfego dò Douro, é a baixa que, desde alguns anos, 
se acentua, na exportação do vinho do Porto. Isto reduz o tráfe
go marítimo, e ocasiona, para certas indústrias, que estão liga
das a esta indústria, uma enorme crise. Este declínio pode-se 
1er no gráfico junto respeitante ao número de litros exportados. 

Afim que este estado de. coisas possa ser melhor compreen
dido, achamos necessário explicar que desde 1926, segundo o de
creto 12.007, os armazéns do vinho do Porto somente podem exis
tir na margem esquerda do Douro ou seja em Vila Nova de Gaia, 
Estes armazéns, ainda que na margem esquerda, estão quasi em 
frente ao nosso sector. Mais tarde, em 1934, o decreto-lei n2 
24.276 autoriza apenas a exportação do "vinho do Porto" pelos 
portos do Douro e de Leixões. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Esta lei visa a legitimidade do nome de "Vinho do Porto". 

\ F / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

< • 
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3. FICHEIRO SANITÁRIO 

1. DEMOGRAFIA DO DISTRITO DO PORTO 

A partir do estudo do desenvolvimento físico da popula
ção pode-se chegar a precisar quais são as suas condições sani
tárias. Considerar-se-ão as taxas de nascimento e de mortali
dade, e CDrnparar-se-ão as taxas de 1952 ás dos anos anteriores 
a fim de determinar os progressos ou os retrocessos. 

Podemos ainda estabelecer um paralelo entre estas taxas 
e as das outras regiões do país, comparando-as ao mesmo tem
po com as dos concelhos do Distrito. 

IUPORTO 
NASCIMENTOS POR 1.000 HABITANTES DOS CONCELHOS DO DISTRITO 

EM 1 9 5 1 . 
! \ ; UNIVERSIDADE 'O 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Concelhos População Nascimentos Percentagem por 
1.000 habitantes 

Amarante 44.101 1.650 37,4 
Baião 29.320 197 27,1 
Felgueiras 33.390 1.278 38,2 
Gondomar 71.138 2.229 31,3 
Lousada 24.917 940 37,3 
Maia 44.230 1.250 28,2 
M. de Canaveses 38.036 1.282 33,7 
Matosinhos 73,967 2.086 28,7 
P, de Ferreira 21.570 851 39,4 
Paredes 36.166 1.316 36,3 
Penafiel 45.741 1.616 35,3 
Porto 279,738 7.137 25,5 
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Concelhos População Nascimentos Percentagem 
por 

1.000 habi
tantes 

P. do Varzim 38.154 1.380 36,1 
S. Tirso 63.609 2.334 36,6 
Valongo 28.061 939 33,4 
V. do Conde kk.2h.8 I.4OO 31,6 
V.N. de Gaia 135.530 3.520 25,9 
DISTRICTO I.O5I.924 32.005 30,4 

Como se pode verificar por este quadro a percentagem 
de nascimentos no Districto do Porto é de 30,4 por 1.000 
habitantes. FACULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Por outro lado e pelo quadro que se segue verifica-se 
que os nascimentos aumentaram a partir da última década no 
século XIX, em cujo período o máximo foi atingido. Nas déca
das seguintes os nascimentos baixaram até 1950; em seguida, a 
tendência ê de novo para aumentar. 

TAXAS DE NATALIDADE NOS ÚLTIMOS DECÉNIOS 
Décadas 1891 I9OI 1911 1921 1931 1941 

a a a a a a 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 

Portugal 
Districto 
de Lisboa 

30,6 
28,1 

31,3 
29,9 

32,4 
30,1 

32,0 
27,5 

27,7 
21,1 

25,8 
17,5 

Districto 
do Porto 33,1 34,9 33,9 33,8 30 ,3 29,9 
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Estudando o conjunto do país e o distrito de Lisboa pode
mos chegar ás conclusses seguintes: nota-se uma tendência para 
o aumento dos nascimentos durante os vinte primeiros anos deste 
século. A partir desta data verifica-se uma deminuição. 

Entre Lisboa e Porto há um certo paralelismo, se bem que as 
médias do Porto sejam superiores. 

Ê bom considerar também a diferença das taxas de nascimento 
entre os diferentes "concelhos" do distrito do Porto. 

A taxa mais reduzida é a do concelho do Porto, ou seja 25,5 
o que se pode atribuir á dissolução dos costumes, a pobreza das 
classes populares e à prática do maltusianismo. 

Em seguida vêm os concelhos limítrofes de Gaia, Matosinhos, 
Gonçomar e Valongo, que sofrem dos mesmos inconvenientes em vir
tude da sua vizinhança com o Porto. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Encontramos também uma fraca taxa de natalidade em Baião 

com 27»1 se bem que a razão seja diferente: o clima é mau e o 
solo pobre provoca a imigração dos jovens trabalhadores, o que 
reduz a procreação. 

Passemos da zona de fraca natalidade ás zonas intermediá
rias, de natalidade mais elevada. 

Em Vila do Conde, Gondomar, Marco de Canaveses, a taxa é 
de 31>3 a 33»7 e esta taxa eleva-se na parte septentrional do 
distrito a um máximo de 39 A em Paços de Ferreira. 

Tudo isto pode ser observado na planta junta do distrito 
do Porto representando as taxas de nascimento relativas a 1951. 

Mortalidade. 
Durante o mesmo ano de 1951» os óbitos no districto foram 

de 15.965 o que corresponde a uma taxa de 15,1 por mil habitantes. 
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MAPA DISTRICTAL DAS TAXAS DE NATALIDADE 

Relat ivas a 1931 

Povoa 
Vila do CondeV» 

••Peiguè'i.ras 

S.to Tirso \ 
P . de /Fe r r e i Ira ' 

A 

Amarante 

Paredes 
Mato zinhos v.» \ • 

.Porto : fcïrrlU v ^ - ^ / Gofedomar 
VvTirWGaia 

Penafiel 
M. de Canavezes 

Baião 

"DOCU'MENTAÇAO 

TAXAS» 

E 5 3 «M 25 a 26 

D U d e 2è a 30 

L ' de 30 a 35 

I de 35 a 40 
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Ê lima taxa excessiva e mais uma vez se pode verificar 
pelo gráfico obitoário junto que há sempre um certo paralelis
mo entre as taxas de nascimento e as dos óbitos. Constatamos 
anteriormente que os nascimentos são comparativament e mais 
elevados no districto do Porto que no conjunto de Portugal; 
do mesmo modo a taxa de mortalidade é também maior, como se ve
rifica pelo quadro que segue: 

TAXAS DE MORTALIDADE NAS ÚLTIMAS PECADAS 

Décadas 1891 1901 

1900 1910 

1911 
a 
1920 

1921 
a 
1930 

1931 
a 
1940 

1941 
a 
I95O 

Portugal 
Districto 
de Lisboa 
Districto 
do Porto 

21,9 19,7 
JNIVERSIDADE DO PORTO 
2̂ ,7 22,7 

26,5 23,4 

23,7 
24,4 

26,2 

19,4 
20,7 

20,9 

16,3 
17,1 

18,6 

14,4 
14,0 

16,9 

Verifica-se por estes números ou pelo gráfico de mortali
dade junto, que a mortalidade baixa sensivelmente, o que aliás 
acontece nos outros países. 

Examinando este último gráfico, chegamos ás conclusões 
seguintes: 

l) - A mortalidade diminui consideravelmente e pode ser 
verificado a partir do fim do século último não somente em Por
tugal, mas também nos outros países. 

2 ) - 0 número de óbitos aumentou nos anos de 1911-1920, 
consequência da Grande Guerra, e da epedemia de gripe. 
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3) - As taxas de mortalidade no continente, em Lisboa e no 
Porto, seguem paralelamente, mas: 

4) - A taxa do Porto é sempre mais elevada que a de Lisboa, 
salvo na última década, e é também superior a do congunto do país. 

5) - De momento, não conhecemos ainda o número de óbitos em 
1951» mas em todo o caso pensamos que ele continua a baixar, vis
to que durante OB primeiros semestres de 1951 a taxa foi de 15,1. 
Pode dizer-se que a proporção de óbitos no districto do Porto é 
talvez mais elevada do que nas outras regiões do país. 

Como confirmação do que precede pode dizer-se que, embora 
a população do districto de Lisboa seja muito superior a do distri
cto do Porto, ó número de óbitos neste districto foi mais elevado 
do que no de Lisboa, salvo nos anos de 1944 e 1945, isto conforme 
pode ser verificado pelo quadro que se segue: 

\ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO  

Anos óbitos no Districto óbitos no Districto 
do Porto do Lisboa 

1941 19.938 17.142 
1942 17.583 15.757 
1943 17.062 15.607 
1944 16.363 16.974 
1945 14.762 16.969 
1946 16.817 .16.572 
1947 16.125 15.961 
1948 16.125 15.817 
1949 17.537 16.678 
1950 16.199 14.275 

Vejamos agora os óbitos dos concelhos do districto do Porto: 
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MORTALIDADE NO DISTRICTO DO PORTO NO ANO DE 
1251 

• 

Concelhos População N° de ó b i t o s ïms^m^iîie 
Amarante 44.101 619 14,0 
Baião 29.320 319 10,8 
F e l g u e i r a s 33.398 441 13,2 
Gondomar 71.138 1.016 16 ,3 
Lousada 24.917 300 12,0 
Maiaô 44.230 629 14,2 
M de Car Lavez es 38.036 401 10,0 
Matosinh os 73.967 iT0£ 16,8 
P. de Fe r r e i r a 21.570 iT0£ 12,7 
Paredes 36.166 EDEARQUITEè?ÕRA 1 3 , 1 
P e n a f i e l 
Por to 

45.741 
278.738 

613 
CUMENTAÇÃO 1 /r. Q 

13,4 
16,5 

P.do Varzim 38.154 645 16,9 
S. T i r so 63,061 870 13,6 
Valongo 28,061 403 14 ,3 
V.N. de Gaia 135-53 0 2.233 16,4 
V. do Conde 44,258 695 15,7 

To t a l do 
D i s t r i c t o ] . .051.924 15.695 15 ,1 

Considerando exclusivamente a cidade do Porto, chegamos 
também á conclusão que a taxa de 30,6 indicada pelo Prof. Ricar
do Jorge para os anos de 1890 - 1897 encontra-se hoje reduzida 
a 16,5. 

0 concelho onde o número de óhitos ê mais elevado é o da 
Póvoa do Varzim com 16,9. Depois da Póvoa do Varzim vem Matozi-



nhos, Porto, Gaia e Vila do Conde. 
Notaase assim que a mortalidade é mais elevada nos conce

lhos do litoral, seguindo-se-lhe por ordem decrescente Valongo, 
Maia, Santo Tirso e Paredes. 

Finalmente, com uma mortalidade de 10,5 e 10,8 encontramos 
Paços de Ferreira e Baião respectivamente. 

A nossa exposição confirma-se pelo mapa representativo 
das taxas de mortalidade do districto, por concelhos, durante o 
ano de 1951« 

Tuberculose pulmonar. 

Devemos considerar esta doença duma maneira mais aprofun
dada visto a taxa de mortalidade ser largamente influenciada 
pela tuberculose no que respeita a ^ i t o . 

Transportemo-nos, primeiramente, ao conjunto do país. 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

Nos primeiros seis anos, 1902 - 1907 houve um total de 
32.662 óbitos, o que dá uma média anual de 5.4.43,6 óbitos. 

Se pelo método da interpolação darmos a Portugal uma 
população de 5.225. 4-15 habitantes e referindo-nos sempre aos 
anos de 1902, podemos concluir que nos primeiros anos deste 
século, à taxa de mortalidade pela tuberculose pulmonar é de 
103,5 para 100.000 habitantes. 

As estatísticas respeitantes aos anos de 1908 até 1928 
são imprecisas e insuficientes o que não nos permite de deter
minar taxas, mas sabemos que, durante os anos de 1929 - 1930 
os óbitos em Portugal foram da ordem de 20,54-3 o que dá uma 
média anual de 10.271 óbitos. 

A taxa subiu portanto de 103,5 para 162,4-. Todavia, du
rante a década 1931 - 1940 os óbitos foram em número de 9.272,4 
o que, em relação a uma população de 6.772.145 dá uma taxa 
de 136,9. 

Finalmente durante os anos de 1941 i 1950 e para uma po
pulação de 7.538.714 os óbitos foram de 9.974,8, correspondendo 
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a uma taxa ligeiramente inferior à década precedente, ou seja 
131,7. 

Vamos em seguida retomar o mesmo raciocínio mas refe
rindonos exclusivamente ao districto do Porto. 

Período de1902 a 1907. 
Óbitos: I.O55 o que corresponde a uma taxa de 166,2 

Período de 1929 a 1930. 

Óbitos: 838,5 o que corresponde a uma taxa de 288,4. 

Período de 1931 a 1940. 
Óbitos: I.655 o que corresponde uma taxa de 189,3» 

JufíU 
i' ■ ■ 1 1 1 si» 1 1 f 

Finalmente temos o período de 1941 a 1950. 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Óbitos: 2.113 o que corresponde a uma taxa de 189,3. 
Se agora, em lugar de considerar o districto do Porto, 

considerarmos a capital do districto, seja a cidade do Porto, 
podemos ainda apresentar os números seguintes: 
Período de 1931 a 1940. 

Óbitos: 648,6 o que corresponde a uma taxa de 276,6, para 
uma população de 247*290. 

Período de 1941 a 1950. 

Óbitos: 875,3 o que corresponde a uma taxa de 322,9 
para uma população de 271.029» 

■ 

Para melhor comparar a taxa de mortalidade do Porto não 
somente em relação ao conjunto do país mas também ao districto do 
Porto, apresentamos o quadro seguinte referido a épocas diferentes: 
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QUADRO COMPARATIVO DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE 
PULMONAR 

Portugal Districto do Porto 

Anos População óbitos Anuais Taxas _ , Óbitos População a n u a i s Taxas 
I902-I907 
I929-I93O 
1931-1940 
I94I-I95O 

5.225.415 
6.323.429 
6.772.745 
7.538.714 

5.443,6 
10.271,5 
9.272,4 
9.947,8 

103,6 
162,4 
136,9 
131,7 

62O.I9O 
804,849 
874.268 
995.103 

1.055 166,2 
1.838,5 228,4 
1.655 189,3 
2.113 212,3 

CIDADE DO PORTO 
Anos População óbitos anuais Taxas 

I902-I907 
I929-I93O 
I93I-I94O 
I94I-I95O 

'ffliJ^M ? 

247.29O 
27I.O29 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
sllVERSID/684,6 

) DE D®a|MEWTAÇÃO 

? 
? 

276,8 
322,9 

Este quadro mostra-nos que, ainda que uma baixa sensível se te
nha produzido por todo o país, infelizmente no Porto a taxa de mortali
dade continua a aumentar. 

Vamos ver agora como se comportam as quinze freguesias da cidade. 
Durante a década 1941-1950 os óbitos no Porto por tuberculose pulmonar 
foram de 875, porém como 101,6 doentes faleceram em hospitais da cida
de e que podiam não ser do concelho do Porto, o número anteriormente 
indicado baixa para 773,4. 
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"Freguesias" óbitos anuais Taxa de mortalidade 

Sé 67,6 
S. Nicolau 2 9 , 1 
Miragaia^ 31 ,3 
Campanhã 97 ,1 
Bonfim 133,8 
Aldoar 6,5 
Massare los 31,8 
Lordelo 26 ,1 
V i c t o r i a . 23,2 
Paranhos 92 ,1 
Ramalde 43,4 
St2 I lde fonso 
Foz I I |PORT( ti 
Cedofe i ta 101,4 
Nevogilde FACULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE DO PORTO ' 

411,6 
327,0 
345,0 
326,6 
313,0 
290,5 
285,3 

. 269,3 
266,1 
254,4 
247,4 
247,2 
233,4 
237,7 ■ 
137,8 

l y CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Estes últimos números mostram, como era de esperar, que as 
freguesias da Sê, S. Nicolau e Miragaia são as mais desvastadas 
não só pela sua maior humidade , ... devido á proximidade do Douro, 
mas ainda e principalmente em consequênciaddas°más condições de 
salubridade, falta de sol e de ar (ruas muito estreitas), casas 
malsãs e mal conservadas. 

As freguesias menos expostas são as da periferia, a Norte e 
a Oeste. Se, durante a década 19411950 a população de certas fre
guesias aumentou, como por exemplo a de Nevogilde, o mesmo não se 
produziu nas freguesias da Sé e S. Nicolau. 

Esquematicamente podemos representar como indicamos abaixo 
a diferença entre a taxa dos óbitos do país e ó\s das freguesias 
do Porto, Sé e S. Nicolau, passando pelo districto e pela cidade. 



61 

Freguesia da Sé 411,6 Sector? 
Freguesia de S. Nicolau . . . . . 372,0 

Cidade 322,9 
Districto 212,3 
Portugal continental 131»7 

A taxa de mortalidade do Porto é "bastante alta, sobretudo 
se fizermos as nossas observações ano a ano o que aparece muito 
mais nitidamente no quadro seguinte: 

ÓBITOS POR MORTALIDADE PULMONAR NA CIDADE DO PORTO 
DURANTE 0 PERÍODO 1931-1950" 

Anos Óbitos 

1931 685 
1932 674 
1933 692 
1934 677 
1935 672 
1936 272 
1937 654 
1938 711 
1939 664 
1940 745 1941 790 
1942 868 
1943 878 
1944 791 
1945 860 
1946 942 
1947 973 
1948 947 
1949 794 
1950 910 

População Taxa por 100.000 
habitantes Taxa decenal 

235.282 
238.284 
241.286 
244.288 
247.290 
250.292 
253.291 
256.296 
259.298 
262.309 
264.051 
265.793 
267,545 
269.287 
271.029 
272.771 
273.513 
275.255 
276.997 
279.738 

EARQUITECTU 
'O PORTO 
ENTACÃO 

299,1 
282,8 
286,7 
277,1 
271,7 
268,4 
258,4 
277,4 
256,0 
256,0 
299,1 
326,5 
328,1 
293,7 
317,3 
245,3 
355,7 
344,0 
286,6 
325,3 

276,8 

322,9 
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Ê verdade que o número de hospitais e preventórios aumen
ta todos os anos e que novos bairros operários se criam. Além 
disso, o Instituto Nacional Anti-Tuberculose organiza uma cam
panha obrigatória de vacinação B.C.G.. 

Assistência. 
A "Direcção Geral da Assistência" tem a sua sede em Lisboa 

e uma filial no Porto chamada I.A.F. Instituto de Assistência 
à Família. Ê um organismo coordenador para evitar a dispersão 
da assistência, trabalhando em íntima colaboração com as juntas 
de Freguesias, o Governo Civil e as "Conferências de S. Vicente 
de Paulo". Tem um posto instalado junto das Juntas de Freguesias 
de S. Nicolau e Sé. 

Este posto estende a sua actividade a três freguesias, de 
que duas dizem respeito ao nosso sector. 

FACU LDADE DE ARQUITECTU RA 
Freguesia da Sé. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

2 centro médicos 

Assistência da 
Junta em 1952 Subsídios 

Clínica geral if23 consultas 
" dentária 320 " 

invalidade 25.778f00 (a) 
indigência 
velhice 7.124$00 (b) 

(a) - Subsídios anuais pagos pelo Estado: Escudos 13.092|00 
(b) - " " " pelas Juntas de freguesia 

Actividade do Instituto de Assistência á Família. 
I. A. F. 

Famílias inscritas em 1952: 2.361. 
. 0 Governo Civil concedeu a este organismo uma ajuda mensal 

de 3.298I5O para a freguesia da Sé. 
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No que respeita a freguesia da Sé e somente em refe
rência a uma parte do sector, os subsídios foram distrihuí-
dos por ruas como segue: 

Viela do Anjo 910|00 
Rua dos Pelâmes 6.62+0$00 
Rua do Souto 1.900$00 
Travessa da Banharia 124-fOO 
Rua das Aidas 2.192$00 
Rua de Penaventosa 2.880|00 
Travessa de Santana 1.7̂ -0$00 
Travessa de S. Sebastião 2.3#5f00 

Estes subsídios foram pagos uma pequena parte em di
nheiro e o resto sob a forma de alugueis. 

„RTO 
"Freguesia de S. Nicolau" 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Clínica Geral: 2288 consultas 
Tratamentos. .Ĉ E.N.T5.Â°38 " 

Assistência do\ . . -,« 
Junta (centro ^e<^enã cirurgia... 19 
médico) em 1952 Vacinas 18 

Injecções 1.363 
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Instituto de Assistência á Família e 
Governo Civil do Porto 

Estas duas entidades concederam ao sector desta freguesia 
a soma mensal de 3.690|00. 

Esta soma é repartida da forma seguinte: 

Rua da Lada 50$00 
Travessa do Barredo 100$00 
Rua do Barredo 180$00 
Escadas do Barredo 90f00 
Rua de Baixo 280$00 
Rua dos Mercadores 1.660í$00 
Rua de S. Francisco de Borja 310$00 
Escadas de S. Francisco de Borja 12*0$00 
Praça da RibeiraiDAD&DE AKQUITECTUE 220$00 

DO PORTO 

"Conferência de S. Vicente de Paulo" 

Esta instituição é de carácter privado e deve a sua existên
cia á generosidade dos particulares. 

No que respeita a esta instituição podemos somente indicar 
os números referentes a 1951î 

Subsídios em espécies 
" em dinheiro e alugueis 

Roupa , 
Medicamentos : 
F u n e r a i s , 
D i v e r s o s 

8.092*160 
1.960IS00 

112SÍ00 
22*;>50 

22*9ii2*0 
11 .538$80 

T o t a l 21 .980$00 
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Por outro lado, a "Associação do Pão de St° António" 
distribui 30 Kg de pão por mês. 

Assistência do Episcopado. 

No Convento de Perro funciona uma creche cuja população 
diária é de 150 crianças. 

Todavia esta assistência local ê muito precária, mas 
devemos dizer que os indigentes podem recorrer aos hospitais 
da cidade quando necessitarem. Para serem admitidos nestes 
hospitais é preciso um atestado de pobreza, passado pela 
Junta de Freguesia, 

Delinquência. 
I ■ * I V 

Poinos possível obter dados precisos s/estes assunto; 
no entanto, muito embora a sua importância, apenas os apre

UNIV RSIDADE DO PORTO 
sentaremos em síntese. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A delinquência é indicada por freguesias e relativamen
te aos anos de 1952 a 1953« 

Freguesias População reclusos em 1952 Per 
em 
centagem 
1952 

Aldoar 2.835 3 0,1 
Bonfim 42.501 132 0,3 
Cedofeita 42.769 92 0,2 
Foz do Douro 9.980 11 0,1 
Lordelo do Ouro 10.260 20 0,1 
Massarelos 11.222 23 0,2 
Miragaia 8.620 181 2,0 
Nevogilde 4.229 3 0,07 
Campanhã 35.475 49 0,1 
Paranhos 37.507 80 0,2 
Ramalde 19.150 25 0,1 
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Freguesias População reclusos em 1952 Percentagem 
em 1952 

S. Ildefonso 25.426 
Sé 15.827 
S. Nicolau 7.685 
Victoria 7.716 

70 
59 

KG 

0,2 
0,3 
0,5 
0,5 

Ainda que a freguesia de Miragaia não interesse o nosso 
estudo porque ela está fora do sector, é-nos preciso explicar 
que a sua taxa mais elevada é devido ao facto do principal hos
pital da cidade estar situado nesta freguesia e assim todos os 
indigíduos nascidos aí serem indicados como pertencentes a esta 
freguesia-ŒpQJ^pQ 

Dado o facto de podermos sS apresentar para o ano de 1953 
os números relativos ao primeiro semestre, não indicaremos as 
percentagens, mas pode-se facilmente admitir que elas não serão 
mais favoráveis que as precedentes, no que respeita as fregue
sias da Sé e de S. Nicolau de que nos ocupamos. 

Freguesias Reclusos em 1953 
(12 semestre) 

Aldoar 1 
Bonfim 78 
Cedofeita 51 
Foz do Douro 12 
Lordelo do Ouro , 23 
Massarelos 5 
Miragaia 30 
Nevogilde 
Campanhã 32 
Paranhos 34 
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Ramalde , 10 
St2 Ildefonso 33 
Sé 39 
S. Nicolau 28 
Victoria 18 

Para melhor compreendermos a influência do "baixo nível 
de vida sobre a criminalidade, indicaremos o número de casos 
de delinquência por rua do nosso sector, sem todavia tomar em 
conta o número de habitantes por rua. 

Ruas Reclusos de 1952 Reclusos em 1953 
(12 semestre) 

Rua de S. João 
Av. Saraiva de Carvalho 
Rua de Bai 

v!7JA ro 
Largo do Terreirinho Tlg|RA 

, „ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Travessa do Barredo -

NTRO DE DOCUMENTAÇÃO Rua dos Canastreiros 6 
Viela do Barredo 2 
Escadas do Barredo 6 
Praça da Ribeira 5 
Esc. de S. Francisco de Borja -
Rua da Lada 7 
Rua dos Mercadores 30 
Rua de Mouzinho da Silveira -
Rua da Ponte Nova -
Viela do Anjo 6 
Rua da Banharia 73 
Rua Escura 18 
Rua dos Pelâmes 19 
Rua do Souto 19 
Travessa do Souto 13 

1 
6 

2 
13 

2 
28 
7 
9 
10 
1 
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Calçada de Vandoma . 
Travessa da Banharia 
Rua de D. Hugo 
Rua de D. Hugo 
Rua das Aidas 
Travessa da Penaventosa 
Largo do Colégio 
Largo da Pena Ventosa 
Travessa de Santana 

k 
3 

Se nos reportarmos á parte do nosso trabalho respeitante 
."o sector ûa cidade" (ruas), podemos facilmente notar a estrei
ta relação entre a delinquência e as condições de vida da popula
ção do sec tor . ORTO 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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b) - Construções. 

1 ) - 0 "bairro - histórico 
2) - Os monumentos antigos 
3) - Estado das construções, 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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1. O bairro na cidade 

A cidade do Porto é muito antiga e a sua história per-
de-se no passado. Em todo o caso os pré-historiadores afirmam 
que no seu assunto se estabeleceram populações da idade dos 
metais, ou mesmo neolíticos. 

Por diferentes vestígios encontrados no local e por abun-
dandes indicações sobre os monumentos negatílicos chega-se 
a pensar na existência de habitantes já nessa época. Fontes 
históricas romanas induzem a crer que a aglomeração denomina
da de cale era situada do lado do Porto e não do lado de Gaia, 
como se supunha'anteriormente. 

0 berço inicial do Porto não foi o morro da Sê como se 
supôs por muito tempo, mas parte do local denominado Cale, lo
calizado sobre o planalto subjacente ao Norte, onde hoje passa 
a rua do Corpo da Guarda. Este sítio foi, parcialmente demoli
do recentemente para a abertura da Av. de D.Afonso Henriques. 

0 morro da Sê servia para os indigenas que habitavam a 
Cale como refúgio em caso de perigo, visto que as condições 
naturais de defesa eram excelentes, sobretudo em relação ao 
Douro, e este lugar teve reputação notável na época dos Roma
nos e dos bárbaros. 

No século V esta região estava compreendida no reino 
dos Suevos. Foi então que se construirai» as primeiras mura
lhas da cidade. Alguns anos mais tarde o reino dos suevos foi 
destruído pelos vizigodos e depois estes em 711 subjugados 
pelos mussulmanos, que destruiram todas as suas defesas. 

A reconquista cristã começa somente no oitavo século nas 
Astúrias (ao Norte da península Ibérica) com Pelaio e intensi-
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fica-se com Afonso III que alargou os seus domínios para além 
do Douro. 

Todavia todas estas terras sofreram várias vezes fluxos e 
refluxos em virtude da invasão arabe: assim, em 997, os cristãos 
recuaram até Santiago de Compostela. 

No século IX os cristãos, sob as ordens de Moninho Viegas 
retomam os seus antigos domínios para além do Douro. 

Em IO67, FernandD de Leão começou a construção das mura
lhas; mas é somente no fim do século XI que a cidade começou a 
beneficiar duma certa segurança, logo após o fim das invasões 
mouras. Em 1080 dois BorguinhSes, os condes D. Henrique e D. 
Raimundo vieram a Espanha para ajudar o rei e, sob a sua autori
dade, o conde D. Henrique foi investido no governo do Condado 
Portucalense, ou seja a região que começava ao Sul do Douro e que 
se prolongava para Norte até ao Alto-Minho e a Este compreendia 
ainda uma parte de Traz-os-Montes. Este Condado Portucalensis es
teve primeiramente sob a jurisdição do conde D. Raimundo e mais 
tarde unicaments sob a do rei de Leão. 

Mais tarde, o conde D. Henrique casou-se com D. Tereza, filhí 
do rei Afonso VI, e estabeleceu residência na cidade. 

Em 1097» o conde D. Henrique governava já a cidade sem 
nenhuma intervenção de D. Raimundo, ficando apenas sob a depen
dência do seu sogro, o rei Afonso VI. Em 1106, o conde D. Henri
que começa a pensar na independência do seu condado. 

Esta situação continuou até á morte do conde D. Henrique 
que do seu casamento teve um filho, chamado D. Afonso Henriques. 
Esta criança veio a ser o primeiro rei de Portugal, depois da bata
lha de Ourique onde foi proclamado rei. 
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Eis em curto resumo as origens de Portugal e da actual 
cidade do Porto. Pode-se quási dizer que o berço de Portugal 
foi o Porto, tanto mais que no Porto se encontra a origem do nome 
de Portugal, formado por Portus e Cale. 

0 SÍTIO 

Os monumentos antigos de que falaremos nas páginas seguin
tes estão situados sobre um terreno limitado a Este pela via de 
acesso ao centro da cidade, Av. de Saraiva de Carvalho. 

Esta via que ê continuada pelo tabuleiro superior da Ponte 
de D. Luiz'liga o Norte ao sul do país. Num plano inferior e a 
Sul do sector o Douro cruza-se com a via anteriormente menciona
da WL\ \ / \^F 

n «... , AÇULDADE DE ARC ITECTURA _ 
0 sitio e constituído por uma forte elevação granítica, que 

foi cortada recentemente para a abertura duma nova artéria. Ê 
coroado pelos Paços do Concelho e pela Catedral, (V. fotografias 
n°s 12, 18 e 19) que dominam o conjunto. Vendo-a de avião, eeta 
igreja dominante surge-nos harmoniosa e solene, de acesso fácil 
por Este, o que não sucede, com as igrejas dos Grilos e do Perro, 
cujo acesso é muito difícil. Ela contrasta com a acumulação con
fusa de casas e de ruelas, onde o sol quási nunca penetra, (V. 
fotografiaa nQs 8, 9, 10 e 11) e que se estende até ao Douro, num 
comprimento de 120 m. e isto com uma pendente média de 30°. Olhan-
do-se da ponte de D. Luiz ficamos com a impressão de que as easas 
quase que se sobrepõem. A ponte D. Luiz ê uma das mais importan
tes entradas da cidade, situada à uma cota de 60 m. acima do ní
vel do mar. 

Relativamente ás ruas de S. João e Mouzinho da Silveira, as 
lentes são de 27 e 18 respectivami 

cia o Terreiro de D. Afonso Henriques, 
pendentes são de 27 e 18 respectivamente, tomando como referên-
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No sopé deste morro alonga-se uma estrada marginal, "bordeja
da de casas, e, atrás destas, o morro começa a suoir rapidamen
te para atingir a Acrópole. 

2. Os monumentos antigos. 

2) - As muralhas do Porto. 

Atribui-se aos reis Suevos a construção da primeira parte 
das muralhas que somente circundavam os terrenos da Pena Vento
sa, quer dizer os terrenos que mais foram denominados de "Monte 
da Sé"j ê o monte onde se encontra a Catedral. 

Estas primeiras muralhas tinham a forma de um triângulo 
e foram destruídas,aproximadamente, no século IX pelo mouro 
Almansor. D. Moninho Viegas reconstrui-as 175 anos mais tarde, 
alargando-as um pouco. Estas muralhas subsistiram até ao rei
nado de Afonso IX, e este, estando em luta com Afonso X de 
Castela achou bem reforçá-las. Os trabalhos começaram em 1336 
mas não poderam ser terminadas nessa ocasião e somente 22 anos 
mais tarde é que o rei D. Fernando as pode continuar: as mura
lhas foram finalmente acabadas em 1376. 

As muralhas foram também alargadas por motivo do aumento 
crescente da população pois o burgo alargava-se todos os dias. 

Mediam 2.500 m. de comprimento e 10 m. de altura e eram 
constituídas por grossos muros guarnecidos de numerosas tor
res quadradas com a altura de 14 a 21 metros e tinham o seu iní
cio no lugar denominado de Codeçal (escadas do Codeçal) prolong 
gando-se até ao local onde mais tarde foi construída a Igreja de 
Santa Clara. Neste sitio foi aberta uma porta, denominada Porta 
do Sol. A muralha na parte correspondente à Igreja de Santa Cia-
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ra não era muito elevada ao contrário do que sucedia do outro la
do da dita Igreja, onde havia uma torre de altura considerável. 
Esta continuava em seguida no sentido indicado no plano incluso. 

Catedral. (V. fotografias nS 1, 2, 3 e 7). 

Sobre a fundação desta Igreja existem versões, mais ou me
nos ligadas aos principios da cidade, mas estas versões não têm 
senão um valor legendário. 

0 monumento actual elevase no local onde segundo a tradi
ção se erigia a fortaleza dos Suevos; tem a sua origem em meados 
do XIII século e a sua construção foi iniciada pela rainha D. Te
reza e terminada pela rainha D. Mafalda esposa de D. Afonso Hen
riques. Não há dúvida que é uma pura lenda o dizerse que neste 
sítio existia um Castelo, Suevo, porquanto há a certeza que an
tes do ano 1.120 se erigia neste local uma simples ermida. 

/T FACULDADE DE ARQUITECTURA 
A igreja era de puro estilo românico mas em virtude das cir

cunstâncias de tempo.e lugar, a mesma foi construída muito soli
damente e parcialmente fortificada. 0 estilo primitivo foi muito 
alterado e as restaurações e mutilações que sofreu no decorrer 
de oito séculos fizeramlhes infelizmente perder o seu porte aus
tero e a combinação harmoniosa das suas linhas. 

Apresenta se no seu aspecto exterior por duas fachadas uma 
lateral e outra principal. Esta compõese de duas torres reforça
das por gigantes tendo ao centro uma rosácea e em baixo a sua por
ta principal. A portada ê de estilo rocôco tendo sobreposta a ima
gem de Bf. Senhora da Assunção. 

A fachada lateral com os seus dois corpos salientes ê mais 
vistosa. A extremidade do transepto fortalecida por enormes pila
tras coroadas de ameias dãonos a impressão de um castelo medie
val. Entre a extremidade do transepto e a torre denominada dos si
nos destacase um galaria em estilo barroco a qual serve de vesti
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bulo á porta lateral. Esta galaria de grande beleza é atribuí
da ao arquitecte italiano Nicolau Nazoni e data de 1736. 

No interior do templo encontram-se as mesmas diferenças ar
quitectónicas do exterior, no entretanto o espírito cristão 
não foi alterado. A planta da catedral tem a forma de cruz la
tina, constando de três naves, sendo a mais alta e ampla a na
ve central. 

Os arcos de volta inteira, seis por cada lado assentam sobre 
cinco grossos pilares. A nave central cortada a dois terços do 
seu comprimento por um transepto perpendicular termina pela ca-
pela-mor de forma rectangular em estilo Renascença. Esta capela 
-mor foi construída pelo bispo D. Gonçalo de Morais em 1606-1610. 
0 pavimento da capeaLa-mor ê de mármore de cores e as paredes, 
sobre que assenta a abóbada de berço, de granito, são revesti
das interiormente a calcáreo. 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 retábulo com as suas colunas salomónicas é magestoso. 
As grades da capela-mor são de bronze cinzelado com suportes 

de mármore preto. 
Na capela-mor há dois coros com órgãos. 
0 coro ao fundo da nave central assenta sobre um arco abatido. 

Os tectos das naves são formadas por abóbadas de berço e bem 
assim o do transepto com a sua cúpula poligonal. 
A iluminação da Catedral é principalmente feita pela róscea 

da fcontaria, pelas janelas de arco de volta, cinco cada lado, 
outros tantos óculos e ainda pela lanterna do transepto e quarto 
janelas na capela-mor. 

Junto á nave lateral, Sul da Catedral, ergue-se o claustro gó
tico, obra do bispo D. João III, começado a edificar-se em 1385. 
Ê formado por dezasseis arcos de tímpanos rendilhados, os quais 
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reposam sobre colunas geminadas. 

As paredes estão em toda a sua altura revestidas de "be
los azulejos do século XVIII, representando cenas1; cânticos 
de Salomão e psalmos de David. Nos cantos deste claustro encon-
tram-se capelas mandadas construir por vários Bispos com o fim 
de servirem à sepultura dos seus restos mortais eaos dos seus 
sucessores. Numa destas capelas, denominada de S. Vicente encon-
tra-se exposta uma estátua representando a Virgem de Vandoma, pa
droeira da cidade, Este claustro tem dois pavimentos, sendo as 
paredes do piso superior revestidas também de azulejos represen
tando as metamorfoses de Ovido. 

Do velho claustro romano existem ainda alguns belos arcos 
ogivais que repousam sobre pilastras de impostas ornamentadas. 

Câmara Municipal. (V. fotografia n° 5). 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

0 actual edifício da Câmara Municipal ê o antigo Paço Epis
copal. Antes da existência deste palácio encontrava-se perto da 
Catedral velhas construções destinadas á habitação dos bispos e 
cónegos em regime de comunidade. 

Todos os bispos que se seguiram até 1700 introduziram nes
te edifício modificações arquitectónicas. 

De 1772 a 1793 o bispo D. João Rafael, espírito muito cul
to e artista, tomou a resolução de reconstruir completamente o 
Palácio Episcopal. Morreu em 1793 deixando a sua obra por acabar. 

Mais tarde o arcebispo D. Jerónimo de Rebelo (I8I+3-I851+ ) 
continuou este trabalho e é justamente a êle que se deve a cons
trução da escada nobre do palácio. A parte 8.0 foi acabada em 
1868-2,871. 

0 palácio ê de boa arquitectura, tendo a grandiosidade do 
estilo nacional do século XVIII, muito embora mal defenido e he
terogéneo. 
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Assim vemos junto ao Rôcocô o estilo da época Pombalina 
(estilo Pombalino) 

No que diz respeito ao valor artístico deste palácio 
apenas são de destacar: o alçado principal e os do Sul e Oeste. 

No alçado principal abre-se um arco, que se apoia sobre 
pilastras rematadas por um frontão bem decorado. No primeiro an
dar as janelas têm grandes frontões de esta lo Rôcocô e varandas 
salientes com grades de ferro. 

A janela central ê sumptuosa, com uma balaustrada coríntia. 
0 frontão desta janela é rematado pelo brazão do Bispo 

Mendonça, cercado por elementos decorativos. 

As fachadas laterais têm duas linhas de janelas admiravel
mente proporcionadas que são rematadas por belos frontões. 

v J I % V. J 
Igreja dos Grilos. (V. fotografias n°s 13, 14, 15) 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

A igreja dos Grilos da Companhia de Jesus foi terminada 
em 1682, muito embora o Colégio anexo já existisse em 1577» 

Data de 1560 a criação do Colégio, sob a invocação de S. 
Lourenço, e o Santo Duque de Gandia, Francisco de Borja, na qua
lidade de comissário geral e fundador instalou-o ra rua da Lada 
jnuito perto do rio Douro, ou seja numa ruela com menos de 3 m. 
de largo. Parte destas casas pertencia a um habitante da cidade 
chamado Henrique de Gouveia que as cedeu por espírito cristão. 

A Congregação Provincial da Ordem, reunida em Almeirim 
decidiu-se pela instalação na Rua da Lada, e assim foram para 
isso escolhidos os terrenos a uma cota superior á Porta de San
tana, na rua das Aidas, perto da Catedral. 

Os trabalhos foram começados em 1573 e quatro anos mais 
tarde a igreja estava pronta a receber o culto. Os alunos do Co
légio contínuo à Igreja eram chamados Grilos por motivo das 
suas vestes pretas. Este nome tornou-se mais tarde extensivo á 
própria igreja. 
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A inauguração teye efectivamente lugar no primeiro de 
Agosto de 1577 SOD a invocação de S. Lourenço como dissemos 
anteriormente. 

Os princípios do Colégio foram difíceis pDr oposição de 
pessoas influentes mas em compensação teve também muitos benfei
tores. Entre esses benfeitores poderemos citar Frei Luiz Alves 
de Távora que tomou sobre si a sua sustentação reservando-lhe 
larga dotação. 

Os Jesuítas, para mostrar o seu reconhecimento deram-lhe 
o título de fundador e sobre a fachada da nova igreja fizeram 
esculpir a cruz de Malta e o brazão dos Távoras, que ainda os
tenta. 

A construção da igreja começou cerca de 1614 e a sua inau
guração com festas grandiosas, teve lugar em 1622 festejando as 
glórias da Companhia, isto na mesma ocasião ern que se celebravam 
as festas da canonização de St2 Inácio de Loiola e de 8t2 Fran
cisco Xavier. 

Convento e Igreja do Ferro. 

0 Convento do Ferro foi construído em terrenos oferecidos 
em 1729 pela D. Josefa Maria. 

Pretendeu-se construir um refúgio capaz de receber as 
servas de Deus e todas aquelas que arrependidas duma má vida 
e costumes dissolutos quizessem refugiar-se nesta casa. 

0 Bispo do Porto D. Frei José Maria da Fonseca e Évora 
aceitou este donativo em 1746. Os trabalhos começaram em 1752 
e em 1757 o convento recebeu os primeiros habitantes. 

0 conjunto é constituído por uma igreja de estilo barroco 
e a sua fachada é bela. A porta principal é rematada por um fron
tão e flaqueada por duas colunas compósitas. As janelas bem en-
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quadradas são fechadas por grades de ferro. 
Uma parte da igreja foi destruída recentemente por mo

tivo de trabalhos feitos no subsolo e isto para a abertura 
de um túnel ligando a rua do Infante D. Henrique com o tabu
leiro inferior da Ponte D. Luiz. 

A reconstrução está prevista para o próximo ano. 
Adossada à igreja e em comunicação com esta encontra-se 

o convento propriamente dito. 
Uma parte do convento é da mesma data da igreja e uma 

outra parte e contemporânea. 
Trata-se de uma caia bastante grande, com três andares, 

mas sem interesse arquitectónico. 

Hoje está transformada em creche sob a administração 
do bispo do Porto. 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CIDADE 

l) - da cidade. 
O orçamento da cidade esta cuidadosamente equilibrado: 

o quadro n9 1 junto, mostra que as despesas de Esc.ll9.900.000$00 
são cobertas pelas receitas correspondentes. Nenhuma despesa é 
autorizada, sem a respectiva contrapartida, mas resta a possibili
dade de apresentar á aprovação dois orçamentos suplementares, ao 
ordinário vigente. 

Ê de notar que ás receitas do orçamento de 1953, elevando-
-se a Esc. 119.900.000|00 correspondem em primeiro^.lugar a 
Escudos 93.260.OOOfOO de despesas obrigatórias. 0 resto é desti
nado à continuação de diversos trabalhos de interesse maior e ime-
dxato. H l p ^ T ^ m ^ 

Entre as obras principais da cidade, figuram actualmente 
a construção dos Paços do Concelho, o arranjo da Av. D. Afonso 
Henriques e de outras vias de comunicação. 

Não é senão quando este programa estiver terminado que 
se poderá pedir às finanças municipais créditos para novos traba
lhos, entre os quais os destinados àqueles de que nos vimos oeu-
pando. 

Segundo informações colhidas, junto de quem de direito, 
a verba necessária para a conclusão dos trabalhos em curso a 
cargo da Câmara é da ordem de Esc. 50.000.000$00. Se estes tra
balhos continuarem no ritmo actual as mesmas deverão estar ter
minados em 1955' 

Nestas previsões,não contamos com as comparticipações 
habituais do Estado, muito embora a Municipalidade conte com elas 
dada à sua importância, que muitas vezes chegam a atingir 50% da 
verba orçamentada. Evidentemente que não nos ocupamos de outros 
trabalhos importantes em curso, porque ëles não dependem da Mu
nicipalidade do Porto, mas exclusivamente do Estado. 
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Mapa demonstrativo da distribuição das Recaitas e Despesas 
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Assim somente a partir de 1956 (reportando-nos sempre 
ao orçamento para 1953) é que se terão disponibilidades, para 
novos empreendimentos. 

No entretanto, outros factores devem ser tomados em con
sideração para corrigir as nossas previsões, a fim que possamos 
chegar a números tão próximos quanto possível da verdade. 

Vamos agora falar dos empréstimos contraídos pela Municipa
lidade em diferentes ocasiões junto da Caixa Geral de Depósitos. 
Examinando o quadro n° 2 coistata-se que a Municipalidade contraiu 
vários empréstimos, depois de 1946, todos consignados a diferen
tes trabalhos municipais. Todavia para os nossos cálculos somos 
do parecer que devemos considerar os seguintes; 

a) - Empréstimos para casas económicas: Esc. 10.000.000$00 
b) - Parte do empréstimo para a construção do Palácio dos 

Desportos Esc. 6.000.000$00. 
( \ ) UNIVERSIDADE DO PORTO 

Pensamos assim porque os empréstimos restantes foram fei
tos em benefício de certos Serviços Municipalizados e assim quer 
as suas amortizações quer os respectivos encargos saem dos seus 
próprios rendimentos. 

Devemos ainda explicar que sobre o empréstimo designado 
(b) de Esc. 130.156.if88$52, Esc. 62.000.000|00 somente foram uti
lizados pela Municipalidade. 0 resto foi atribuído aos serviços 
Municipalizados de Gaz e Electricidade de Águas e Saneamento. 
Esta circunstância deve ser suficientemente sublinhada, visto 
que, o que nos interessa, ê a situação financeira real da Mu
nicipalidade e não a dos seus Serviços Municipalizados. 

Assim podemos dizer que o valor dos empréstimos contraídos 
pela Municipalidade, que inicialmente eram de Esc. 78.000.000|00 
se encontra actualmente reduzido a Esc. 72.860.638|00. 

0 quadro n° 2 mostra a evolução dos encargos destes emprés
timos. A partir de 1957 o número dos empréstimos começa a diminuir, 
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o primeiro empréstimo de 6.000.000f00 termina nesta data e os 
outros devem ser amortizados entre 1971 a 1976. 

Como as obrigações de todos estes empréstimos devem ser ins
critos nos orçamentos, é de supor, salvo no caso de receitas não 
previstas, que a Municipalidade do Porto não contrairá novos em
préstimos senão a partir do momento em que os anteriores comecem 
efectivamente a ser amortizados. De outro modo,o orçamento não po
deria suportar os encargos que daí podeseem advir. 

Em resumo. Ainda que as despesas da Municipalidade do Porto 
estejam equilibradas com as receitas, parece-nos que não se pode
rão encontrar disponibilidades para novas despesas extraordinárias 
senão a partir de 1956, isto é, depois que os trabalhos em curso, 
já citados estejam terminados, os quais acarretarão despesas apro
ximadas de Esc. 50.000.000|>00. 

Ora, para que possamos julgar a ordem de grandeza das despe
sas que acarretaria o projecto de que nos ocupamos, basta dizer que 
unicamente a superfície expropriada para a avenida de D. Afonso 
Henriques, ou seja 10.CM- m2/ custou á Municipalidade Escudos: 
19.5Mf.6l9$25. 

Nota - Temo-nos reportado sempre ao orçamento para 1953 que 
nos ministra maior número de elementos e dados. 0 orçamento para 
1954 confirma no entanto estas nossas previsões. 

2 - Compras amigáveis e expropriações 

1 - 0 regime das expropriações por utilidade públ ica 
foi considerado com precaução na Constituição de 1822 e na Carta 
Constitucional de 1826. 

A partir de I838 sucederam-se diversos decretos: podemos as£ 
sinalar como mais importante a lei de 23 de Julho de 1850, a lei 
de 26 de Julho de 1912, a regulamentação do decreto de 15 de Peve-
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reiro de 1913 e do decreto N° 28.797 de 1 de Julho de 1938. 

Actualmente o regime jurídico das expropriações é regulado 
pela lei 2030 de 22 de Julho de 19^8 e no decreto n2 37.758 de 22 
de Fevereiro de 1950. 

2  Através da longa evolução legislativa de 1822 até aos 
nossos dias o regime jurídico sofreu modificações substanciais, 
particularmente no que respeita à declaração de utilidade pública 
e à fixação da indemnização respectiva. 

Começouse primeiramente pela declaração de utilidade pública, 
especial para cada caso: admitiuse que, para as expropriações, de
viase aceitar que elas representavam um benefício paia o Estado, 
considerando as indemnizações não como uma .justa retribuição, mas 
como uma fórmula simbólica de indemnização do expropriado. 

P A R Í 
De tudo isso resultava um atrazo na organização do processo 

que implicava a declaração de utilidade pública para casos concre
tos e ainda verificações de prejuizos importantes para as entida
des expropriadas o que se traduzia por uma injustiça social. 

3  A partir do princípio deste século afirmase o principio 
da declaração segundo a categoria de cada caso. 

Mais recentemente, o princípio de que "as expropriações não 
podiam ser uma exploração" contretizase legitimamente"chegamos as
sim ao princípio da justa indemnização. 

A lei 2.030 legitimou este princípio. 

k  Assim, o regimen actual funciona nas suas linhas gerais 
da maneira seguinte: o decreto 37.058 de 20 de Fevereiro de 1950 
faz entrar em vigor a parte da Lei 2.030 respeitante ás expropria
ções por utilidade pública. 

A declaração de utilidade pública é feita pelo Governo, depois 
de pedida pelo expropriante, que pode chegar a acordo com o expro
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priado sobre o montante da indemnização a pagar e assim tudo se 
passa segundo o artigo 7 da lei, conforme o principio da expro
priação amigável. De contrário, pode recorrer-se á arbitragem. 
0 juiz tentará uma reconciliação no prazo de 48 horas, e se não 
chegarem a acordo indicará os peritos que serão designados segun
do as estipulações da lei n° 28.797 de l/Julho/1938. 

Os peritos nomeados terão dez dias para dar a sua decisão 
a esta será tomada nos termos do decreto-lei de l/Juïx</l938 haven
do possibilidade de recurso para o Juiz contra a decisão dos árbi
tros nos oito dias seguintes. 

As diferentes fases do processo devem suceder-se de forma 
a que o julgamento tenha lugar num prazo de 3 meses e uma nova 
peritagem deve ser feita por cinco peritos. 

0 juiz decidirá neste caso segundo a sua convicção, mas li
mitará a sua decisão a fixar um valor compreendido entre o máximo 
e o mínimo indicados pelas duas partes em causa. Contra esta de
cisão não há recurso possível. 

Quer nas expropriações amigáveis, quer nas expropriações 
litigiosas, o expropriante é obrigado a depositar o valor da inde
mnização depois da determinação desta. Se a duração do processo 
ultrapassa os três meses indicados, o expropriante pode entrar 
imediatamente na posse dos terrenos a expropriar depositando a 

soma indicada pelos peritos como valor máximo, ou fixada pelo juiz 
sem esperar a decisão final. 
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a) - PREVISÕES DE ARRANJO 

Critica dos dados fornecidos pelos capítulos precedentes. 

Situação : (v. desenho n2 l) 

0 sector "beneficia das vantagens da sua situação não apenas 
em relação á cidade mas também em relação ao país. 

Douro. Pensa-se que em virtude das "barragens já construídas 
em Espanha o perigo das cheias periódicas tenha desaparecido. 

As barragens portuguesas que serão construídas devem ajudar 
a assegurar este resultado. Todavia os serviços competentes (Di
recção da Hidráulica do Norte) somente esperam chegar á conclu
sões defenitivas a partir de 1963. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Ruas, (v. desenho n° 3) A ahertura das ruas de S. João em 

1774, Mousinho da Silveira em 1875 e a Av. de D. Afonso Henriques 
em 1952, sem algum plano de conjunto mas simplesmente levados por 
um interesse imediato levou a administração local a fazer demoli
ções nas construções que envolve a Acrópole. 

Creou-se assim uma espécie de "barreira psicológica provocada 
pelas correntes de circulação e tarribem pelos volumes construídos, 
de carácter residencial, que "bordam as artérias em causa. Estas 
construções voltaram as costas á velha aglomeração, oque provoca 
rupturas sociais entre os moradores do antigo bairro e oe das no
vas construções. A população do interior do sector é "ignorada" 
daquela das ruas e avenidas limítrofes (V. desenho n° 12). 

Equipamento Qomercial. (v. desenhos nQ 5> 6, 7> 8 e 9) Obser
vando e comparando a distribuição dos estabelecimentos comerciais 
notamos que as tabernas predominam na zona interior do sector em 
contraste com as ruas da periferia onde este tipo de estabeleci
mentos não existe. A grande quantidade de tabernas é índice de mi-
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seria. 

Delinquência. Se comprarmos a repartição das tabernas com os 
casos de delinquência, por ruas, notamos que: 

a) - As ruas da periferia não têm tabernas nem casos de delin
quência. 

b) - As tabernas e os casos de delinquência encontram-se no 
interior do sector. 

c) - As ruas contando mais casos de delinquência são aquelas 
que têm mais tabernas. 

Exemplo: - Rua da Banharia - 13 tabernas; casos de delinquên
cia 73 em 1953. 

As freguesias que fazem parte do sector são aquel as que apre
sentam mais casos de delinquência e isso em relação ás restantes 
da cidade FACULDADE DE ARQUITECTURA 

\ ; UNIVERSIDADE DO PORTO 

.Assistência. Verifica-se que só a zona central do sector é 
socorrida pela Assistência. Isso mostra o.contraste entre o nível 
de vida desta população e daquela da periferia. 

Habitat defeituoso. Orçamento familiar. Os números menciona
dos dispensam qualquer comentário. Todavia devemos dizer que eles 
são talvez exagerados, visto os habitantes que foram objecto do in
quérito terem geralmente tendência a agravar a sua própria situação. 

Superpovoamento. 0 superpovoamento agravado pela falta de 
água nos alojamentos (73»6% sem água) e pelas más condições de in
solação (40;,9% sem sol) tornam estes alojamentos impróprios para 
habitação. 

Ainda que os alugueres sejam relativamente baixos, ê um negó
cio lucrativo, em certos casos, em virtude do número elevado de ha
bitantes por edifício. 



Sociabilidade e Salubridade - Se compararmos o grau de socia
bilidade dos quatro quarteirões, Ql, Q2 Q3 e Q4 ao do quarteirão 
31 constatamos o seguinte: 

média dos quarteirões Ql, Q2, Q3 e Q4 11,4 
" do quarteirão Q3 16,2 

Se comparamos a média do grau de salubridade nos quatro quar
teirões, do lado Sul do Sector (zona A2), com o quarteirão N° 31), 
constatamos: 

média dos quarteirões Ql, Q2, Q3 e Q4 19,2 
* do quarteirão Q31 23,9 

No que respeita ao grau de Sociabilidade notamos que, apesar 
de tudo, a população ribeirinha está em melhores condições de Socia
bilidade do que a do quarteirão NQ 31. 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Assim, não somente os casais têm uma situação mais regular 

sob o ponto de vista social, mas as crianças são mais numerosas 
por família. Isso é compreensível por causa da aproximidade do 
rio e do mar, que oferecem aos habitantes dos quarteirões da zona 
A2 melhores condições de vida que aos dos quarteirão n° 31, que 
estão mais afastados desta zona activa. 

Relativamente à salubridade, a situação ê a mesma, com uma 
pequena diferença em favor da zona A2. 

Portos. 0 declínio do Douro em favor de Leixões é nítido. 
Isso obriga uma parte da população a procurar trabalho longe do seu 
alojamento. 0 vinho do Porto que, antigamente, não era exportado 
senão pelo porto do Douro, é hoje também pelo de Leixões. 

Uma parte da população ârabalha em más condições devido aos 
grandes deslocamentos que é obrigada a fazer de suas casas para os 
lugares de trabalho. 
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Ficheiro Sanitário Como tivemos ocasião de ver, a morta
lidade ê largamente influenciada pela tuberculose. 

Infelizmente por falta de informação não nos foi possível 
conhecer a taxa de mortalidade por tuberculose no sector que es
tudamos, mas somos levados a crer que ê justamente neste sector 
que a taxa ê a mais elevada de todas em relação aos ras tantes 
aglomerados da cidade. 

Monumentos Antigos - A Catedral e a Câmara formam um con
junto e diante destes encontra-se o Terreiro de D. Afonso Henriques, 
de forma irregular. A disposição judiciosa destas construções pro
duzem uma impressão de grandeza. A dificuldade dos acessos e a pro
ximidade dos tugúrios que os circundam prejudicam sobretudo as 
Igrejas dos Grilos e do Perro. Esta última está mal conservada, 
mas a seu restauro está previsto para o próximo ano. VI/XT X \J 

Estes monumentos são o produto de centenas de anos de evo
lução e o testemunho do espírito criador do homem da sua época. 

L / ' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Situação económica e Financeira - Neste capítulo fizemos 
salientar que muito embora o orçamento esteja equilibrado, só ha
verá verdadeiramente disponibilidade de dinheiro, a partir de 1955» 

Todavia, como a Municipalidade pode fazer novos empréstimos 
a receber ao mesmo tempo do Estado subvenções correspondentes aos 
trabalhos a fazer, ê de crer que a Municipalidade, em virtude da 
acuidade do problema, se ocupe da questão, interessando-se não so
mente do embelezamento da cidade, mas sobretudo dos problemas so
ciais e de higiene. 

b) - CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO DE BECONSTRUÇÃO A LONGO PRAZO 
Ordem de urgência das demolições. 
As constatações expostas nos capítulos precedentes permitiram-

nos de chegar á conclusão de que as demolições devem começar de pre
ferência pelo quarteirão n° 31, (zona A3) a Norte do sector, visto 
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que as suas condições de sociabilidade e de salubridade são menos 
favoráveis, que as da zona A2 (lado Sul do sector). 

Se formos agora a analisar as diferentes ruas que envolvem 
o quarteirão 31, podemos classificá-las segundo o seu grau de sa-
llubridade como podemos ver pelos quadros seguintes: 

Alojamentos malsãos. 

Rua N° da casa N° de Alojamentos Percentagem re
lativa ao número 
de alojamentos 
por ruas.  

Rua Escura FÕRTO 
73 3 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORT' 
:ENTW2 DE DOCUMENTAÇÃO i t  57,1% 

I l h a da T. de S. Sebas t i ão 
33,: 

Travessa de S. 
Sebastião 

2A 
6 
12 
20 
24 
30 
34 
36 
42 
44 
48 
52 
54 
68 
76 
82 

2 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
6 
3 2 
3 
1 

60,8$ 
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Corpo da Guarda 78 
81 
86 
88 
90 

1 
1 
1 
3 
J L 

10 62,5% 

Alojamentos i n s a l u b r e s 

Escura 79 
75 

5 
i 
8 28,5% 

I l h a de S. 
Sebas t i ão fflPORTO 
Travessa de 
S. Sebastião 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVCROIBADC DO PORTO 
CENTRO BbDOCUMENTAÇÃO 

16 
20 
2k 
56 
68 

1 
1 
2 
1 
1 
2_ 
8 

66,6% 

11,1 

Em resumo : 
- Alojamento malsãos: 
Percentagem relativas ao nQ de alojamentos por rua. 
Rua Escura 57»1% 
Ilha de S. Sebastião 33,3% 
Trav. de S. Sebastião 60,8% 
Rua do Corpo da Guarda . . . . . . . 62,5% 
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Alo.lamentos insalubres. 

Percentagem relativa ao n° de alojamentos por rua. 
Rua Escura 28,5% 
Ilha de S. Sebastião 66,6% 
Trav. de S. Sebastião 11,5% 

No con.junto do quarteirão. 

Alojamentos susceptíveis de serem melhorados: 29..23,7% 
" malsães 71..58,1% 

insalubres 22..17,9% 

PORTO 
Assim os trabalhos de realojamentos e de demolição deveriam 
começar pela Ilha de S. Sebastião, seguindo-se a Rua Escura e 
finalmente a Travessa de S. Sebastião. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Solução adoptada para o realojamento temporário dos habi
tantes evacuados das casas demolidas. 

0 nosso inquérito permitiu-nos conhecer as condições de 
salubridade e de sociabilidade dos habitantes do sector. Assim 
e em resumo, constatamos que este baixo nível de vida é devido 
sobretudo á falta de recursos. Esta situação miserável agravou-
-se, quando a Municipalidade começou as demolições deixando sem 
casa pessoas que não receberam nenhuma indemnização, e esta po
pulação desalojada foi sobrecarregar os quarteirões que ainda 
não começaram a ser demolidos. 

Portanto, para que este facto não se repita, é preciso 
realojar antecipadamente a população dos quarteirões que vão 
ser demolidos. 
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Para este efeito, concebemos um grupo de realojamentos 
temporário destinado a receber sucessivamente todos os habitan
tes dos tugúrios. 

Este realojamento deveria ser temporário, concebido de 
molde a prestar a. atenção á reeducação social dos indivíduos 
a realojar e deveria ser encorado sob diferentes aspectos: 

a) - elevamento progressivo do nível de vida; 
b) - proporcionalidade entre o preço do aluguer e os salá

rios; 
c) - serviços comuns, permitindo uma ajuda efectiva ás fa

mílias. 
Os agrupamentos de realojamento temporários devem ser cons

truídos tanto quanto possível perto do sector. A maior parte dos 
habitantes das zonas expropriadas têm as suas ocupações na cidade 
e assim o realojamato nas zonas livres de Gaia ê preconizado. 

NTRQ DE DOCUMENTAÇÃO 

0 princípio da proporcionalidade entre os salários e os 
alugueres (e oa elementos de conforto que lhes correspondem) de
ve não somente ser tomado em consideração, mas servir de base ao 
realojamento. 

Organização e ordem dos trabalhos no sector; (v. desenhos 
n2 28) 

0 sector foi dividido em diferentes grupos tendo em conta 
diversos trabalhos destinados á sua renovação. Consideramos cin
co grupos A,B,C,D e E que cespondem ás condições seguintes: 

.) - modificações que possam advir da regularização do Dou
ro; 

.) - continuação dos trabalhos começados pela Municipalida
de na zona A3. 

Os cinco grupos, que indicamos anteriormente, são: 
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Grupo A: (v. desenho 29A) continuação dos trabalhos ini
ciados pela Municipalidade do Porto e valorização da vertente 
Norte da Acrópole; subdivididos este grupo em seis sob grupos, 
a saber: 

1 - Utilização do terreno tornado livre pela abertura da 
Av. de D. Afonso Henriques, e construção de edifícios destina
dos a futuros estabelecimentos comerciais. (V. desenho nQ 29A l). 

2 - Demolição do quarteirão NQ 31 e substituição por um 
edifício orientado sensivelmente segundo o eixo Norte-Sul. (V. de
senho n2 29A 2). 

3 - Demolição do quarteirão NQ 30: a nova construção 
de substituição ê prevista á face da Calçada de Vandoma. (V. de
senho nQ 29A 3). 

4 - Um auditório será construído continuando a constru
ção prevista atrás, ligando-as um portico. (V. desenho nQ 29A 4-). 

5 - Continuação á& demolição do quarteirão NQ 33 e constru
ção do edifício redondo (V. desenho nQ 29A 5). 

6 - Finalmente, abertura da nova via que começará na Av. 
de D. Afonso Henriques e que irá terminar junto da Igreja dos 
Grilos. Esta via na fase A não ultrapassará o auditorium (V. 
desenho nQ 30). 

Grupo B (v. desenho nQ 29-B): Demolição dos edifícios em 
face da Igreja dos Grilos. Os quarteirões indicados na planta 
29B sob a designação B' e B" farão sucessivamente objecto dos 
trabalhos em B, tendo por fim a valorização da Igreja do Ferro, 
desde a abertura da nova rua que fará a ligação entre esta igre
ja e a rua de Mouzinho da Silveira. Esta rua fará evidenciar 
os trabalhos previstos no grupo D, de que falaremos mais tarde. 
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'Grupo C (V. desenho n° 29C); Findos os trabalhos res
peitantes aos grupos A e B, ahrirseà uma via de ligação através 
da superfície compreendida entre estes dois grupos; a nosso ver, 
este facto levará a Municipalidade e sobretudo os municípes a 
interessaremse pelas demolições e pelas reconstruções interme
diárias, seja as do grupo C. 

Grupo D (V. desenho n2 29D): As demolições começarão pe
la extremidade.. Este, quer dizer do lado da ponte de D. Luiz. Is
to permitirá: 

a)  que os primeiros edifícios projectados sejam servi
dos por duas vias, seja o túnel e a via de acesso à Igreja do 
Perro. (V. desenho n° 29D 1); 

b)  uma maior autonomia para os novos locatários relati
vamente ao velho bairro, o que facilitará assim a sua expansão; 

/Ç FACULDADE DE ARQUITECTURA 
c)  a existência da Igreja do Ferro como elemento de 

interesse local. 

Grupo B  (V. desenho nQ 29E); este grupo ê a continuação 
do grupo D. 

A demolição dos quarteirões 1, 2, 3 e 4 está em relação 
com o grau de salubridade, assim como as possibilidades de or
ganização das novas construções. 

Julgamos agora ser útil voltar ao primeiro grupo, ou seja 
ao grupo A a fim de podermos insistir sobre os diferentes aspe
ctos da remodelação. 

Grupo A  Primeira Grande Fase: (V. desenhos n2 29A,30 e 
3D. 

Para a realização dos trabalhos no grupo A devemos tomar 
em consideração a ordem seguinte: 
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a) - construção do alinhamento comercial na Av. de D. 
Afonso Henriques; 

"b) - demolição dos quarteirões segundo a ordem indicada 
nas plantas; (V. desenho n° 29-A) 

c) - remodelação dos edifícios do ângulo das ruas de 
Mouzinho da Silveira e Corpo da Guarda, que será á medida das 
circunstâncias; assim serão ligados o alinhamento comercial 
da rua de Mouzinho da Silveira e o da Av. de D. Afonso Henri
ques. 

A remodelação do grupo A requere a demolição dos quartei
rões 30, 31 e 33 e de determinados edifícios da rua de Mou
zinho da Silveira; aos quarteirões indicados acima correspondeu 
às superfícies seguintes: 

IMPORTO 
NQ do quartei- Superfície 

rão coberta. 
Superfície 
pavimento 

de N° de ha
bitantes 

Q-30 383,5m2 
Q-31 1.617,895 
Q-33 3.032 

830 V*2 
4.948,58 
10.211 

68 
409 
844 

5.033,395 15.989,58 1 .321 

Se admitirmos que as condições de vida e a densidade de 
habitantes dos quarteirões 30 e 33 são idênticos ás do quar
teirão 31, podemos chegar á conclusão que o número de habi
tantes destes quarteirões é de cerca de 1.321. 

0 número de habitantes por hectar ê de cerca de 1.329. To
mamos como limites para este cálculo a área envolvida e limi
tada pelo eixo das ruas circundantes. 

A área aproximada dos quarteirões demolidos para a abertu
ra da Av. de D. Afonso Henriques é, como já dissemos, de 
10.044 m2 (£). A estas expropriações correspondem proximada-
mente a três andares, em média, por casa. 
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A superfície de pavimento expropriado ê portanto de 
28.180 m2. 

Como consequência, o preço de m2 de pavimento expropria
do foi de Esc. 19.544f25 a dividir por 28.180 ou seja de Esc. 
764153. 

Aplicando estes números aos quarteirões Q30, Q31 e 
Q33 do grupo A chegamos aos valores seguintes: 

N2 do quartei
rão 

Superfície 
coberta 

Superfície de Valor aproxi-
pavimento mado do quar

teirão 
Q-30 
Q-31 
Q-33 

383,5m2 
1.617,895 
3.032 

830 634.559190 
4.948,58 3.782.337$76 
10.211 7.806.615$83 

5.033,395 15.989,58m2 12.223.513$49 
:ULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO DOS TRABALHOS SEGUNDO AS CIRCUNS
TANCIAS 

a) - A Municipalidade deve determinar o montante possível 
das suas despesas anuais consignadas a expropriações isto a 
partir de 1956. Evidentemente, que imprevistos serão de consi
derar podendo levar a Municipalidade a abordar este problema mais 
cedo do que o previsto; 

b) - Do mesmo modo que o montante atrás referido a superfície 
a expropriar anualmente deve ser também determinada. Em seguida 
pode-se fixar o tempo necessário á expropriação total da superfí
cie a reconstruir. 

c) - Determinação do montante necessário para o realojamento 
da população da superfície expropriada; 

d) - Realojamento dos ocupantes, dos grupos dehabitações eva
cuadas á medida que se efectuam as expropriações; 

e) - Determinação das superfícies a expropriar, para preparar 
os trabalhos de demolição que, a nosso ver devem começar pela Av. 
de D. Afonso Henriques. 

f) - 0 estudo das possibilidades de venda dos terrenos, permi
tindo por este meio a aceleração dos trabalhos. 

CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 
As novas zonas 

As superfícies defenidas sobre a planta do estado actual 
(v. desenho n° 13) e que designamos por Al, A2 e A3 deram lugar, 
no estudo do novo arranjo, a três zonas, que denominamos por 
BI, B2 e B3. 
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Zonas Bl - Diz respeito á Acrópole (zona ocupada pela 
Catedral, Paços do Concelho, Igreja dos Grilos, Seminário e 
Igreja do Perro), com uma superfície aproximada de 42.530 m2. No 
estado actual não consideramos a Igreja do Perro como fazendo 
parte da Acrópole, por causa da dificuldade de acesso, e por es
se motivo a superfície encontrava-se reduzida a 30.504 m2. 

Zona B2: Réfere-se á parte Sul do sector, voltada para o 
Douro, medindo cerca de 35»250 m2. 

Zona B3 Corresponde á parte N.NO e N.NE do sector, medindo 
aproximadamente 39.770 m2. 

0 PROJECTO (V. desenho n° 20) 

No nosso estudo esforçamo-nos por encarar as quatro fun
ções do homem, a saoer: 

HABITAR, TRABALHAR, CULTIVAR (corpo e espírito) e CIRCULAR. 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

Assim, tanto quanto possível em síntese, vamos examinar ca
da uma destas funções. 

HABITAR ; 

Meio» 0 sector está situado no centro da cidade e é essencialmente 
residencial. 

Do lado Sul é limitado pelo Douro, sohre o qual os pontos 
de vista são excelentes. 

Não muito longe, encontra-se Vila Nova de Gaia e Matozinhos 

Ocupação do Solo (V. desenho nQ 23) 
As duas zonas B2 e B3 são essencialmente residenciais. 
Superfície construída da zona B2 6.003 m2 

" " " » B3 6.985 m2 
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A zona B2 decompSe-se da forma seguinte; 
Superfície construída á face da rua de S. João ... 2.600 m2 
Superfície construída á face do Douro 2.293 m2 
Superfície construída perto da Igreja dos Grilos.» 1.110 m2 

Tota l da s u p e r f í c i e constru'jda6.003 ni2 

Superfície de pavimento destinado a habitação: 
" de " dos edifícios á fase da Rua de 

S. João 7.800 m2 
" de " dos edifícios á faee 

do Douro I 5 . 9 5 I ni2 
" de " dos edifícios à fase 

peráto da I g r e j a dos G r i l o s 3.990 m2 

To ta l da s u p e r f í c i e de pavimento 27.741 m2 

Um h a b i t a n t e ocupa aproximadamente uma s u p e r f í c i e de 31>7m2 
de t e r r e n o que se^ffcpg^ïuMïAçAo 

A.. .superfície construída 5>41 m2 
B...espaço livre 26,29 m2 

•As vias de peões entram nesta última divisão com 10 m2 e 
as vias para veículos com 5>5 ni2. 

.Cada habitante ocupa 25 ni2 de pavimento. 0 número de pavi
mentos, compreendido na maior parte dos casos o rés-do-chão, é 
de 3» 4, 7 e 11. 

.A densidade de habitantes por hectare é de 314. 
T0 número de ocupantes da zona B2 é de 1.109. 



A zona B3 decompõe-se de forma seguinte: 
Superfície construída dos edifícios da periferia: 2.530 m2 
(Av. de D. Afonso Henriques e rua de Mouzinho da Silveira) 

auditório, parte coberta 385 m2 
" " não coberta 939 m2 

centro comercial quotidiano 399 m2 
escola primária 315 m2 
habitações 2.4-17 m2 

Total 6.985 m2 

Superfície de pavimento destinado á habitação: 

da periferia do sector 5.280 m2 
do interior do sector 17.14-9 m2 

I B H \ / 1 I \ w 

FAcWt^ÉDE'ARQOITECTlTCA' • • • 22.4-29 m2 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

.Um habitante ocupa aproximadamente uma superfície de 
4-4-»33 ni2 de terreno que se decompõe em: 

A - superfície construída 7,78 m2 
B - espaço livre 36,55 m2 

As vias de peões entram nesta última divisão com 7,6l m2 
e as vias para veículos com 7,84- »2. 

.Cada habitante ocupa 25 m2 de pavimento. 0 número de pavi
mentos, compreendido na maior parte dos casos o rés-do-chão, é de 
2, 4-, 7 e 13. 

A densidade de habitantes por hectar ê de 225 
0 número de ocupantes da zona B2 ê de 897 
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Nota; Para B, espaço livre, contou-se com metade dos arrua
mentos envolventes existentes do sector, ou sejam: Ribeira, rua 
de S. João, Rua Mouzinho da Silveira e Av. de Saraiva de Carvalho. 

Estética - As construções da zona B2 e B3 têm diversas alturas com 
o fim de valorizar a Acrópole. Os volumes das árvores jogam com os 
das construções, creando conjuntos íntimos e variados. 

TRABALHO 

Meio. 0 sector está situado a 600 m. da parte mais central da ci
dade, ou seja do centro cívico e de comércio. 

Por outro lado o sector comunica com Vila Nova de Gaia 
através da Ponte de D. Luiz e com Matozinhos pela estrada marginal. 

I ̂ % í n / v 
1 r~̂  

Ocupação do solo. (V. desenho nS 20 
FACULDADE DE ARQUITECTURA . " 

Os alinhamentos comerciais das ruas de Mouzinho da Silvei
ra, S. João e Av. de Saraiva de Carvalho, foram respeitados. 

Na Rua de Mouzinho da Silveira, todas as casas têm esta
belecimentos comerciais no rês-do-chão. 

Previu-se um novo alinhamento comercial para a Av. de D. 
Afonso Henriques, cuja extensão será de 130 m. 

Um pequeno centro comercial correspondendo ás necessidades 
da vida quotidiana, com uma superfície de 399 m2, é previsto perto 
da Igreja dos Grilos. 

Volume Construído. 

Os estabelecimentos e escritórios ocupam os rés-do-chão e o 
primeiros andares das ruas de S. João e Mouzinho da Silveira e par
cialmente da Av. da Saraiva de Carvalho. 

0 centro comercial (V. desenho n2 26) do sector serve dois 
níveis diferentes. Dum lado, á cota 50 temos a Igreja dos Grilos 
e do outro lado, á cota 1+0, a via que conduz à Igreja do Perro. 
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Eëtas construções terão, do lado do adro da Igreja dos 
Grilos, um andar. 
Estética. 

0 alinhamento comercial projectado da Av. de D. Afonso 
Henriques termina perto da rua de Mouzinho da Silveira. Previu-
-se um café no ângulo destas ruas (v. desenho n2 30). 

0 centro comercial quotidiano previsto é limitado pela 
Igreja dos Grilos, por uma escarpa granítica e um certo número 
de estabelecimentos comerciais. 

Cultivar (corpo e espírito). 

Meio. - Num raio de 600 m. do centro do sector, encontramos os 
teatros, as salas de concerto, os cinemas, etc. e um pouco mais 
afastados, aproximadamente 1.000 m. a Escola de Belas Artes a 
Universidade, etc. ̂ CULDADE DE ARQUITECTURA 

; \ ] UNIVERSIDADE DO PORTO 

Os clubes desportivos têm também as suas sedes na zona 
central. 

Na margem esquerda do Douro, em face do sector, encontram-
-se clubes fluviais e as praias marítimas são apenas afastadas 
7 Km. 
Ocupação do Solo. A Catedral e os Paços do Concelho ocupam as super
fícies de 3»320 m2 e 2.4-30 m2 respectivamente; numa cota inferior 
encontram-se a Igreja dos Grilos e o Seminário. 

Este conjunto (v. desenho n° li) constitui a Acrópole 
religiosa. 0 Arquivo Histórico, situado perto da Acrópole ocupa 
uma superfície de 100 m2. 

Ao Norte da Catedral e a uma cota de 16 m. mais baixa, é 
previsto um auditório, cuja superfície é cerca de 1.324 m2. 

Na parte Sul, á cota 32, encontra-se a Igreja do Perro 
com 270 m2. 

Uma escola primária (v. desenho n° 20) ê previsto» no 
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centro de gravidade do sector, com uma superfície de 432 m2. 
As superfícies livres do sector serão utilizadas como lu

gares de recreio. 
Volume construído. - A Catedral é o elemento primordial do conjunto 
(V. fotografias n2 19); a sua altura é aproximadamente de 30 m. 
Esta construção e a Câmara dominam todos os outros edifícios cons
truídos em cotas inferiores. 

Do lado do Douro, a Câmara tem um aspecto imponente (v. 
desenho nQ 33 e 36). 

A Catedral e a Câmara não são em nada prejudicadas pela 
Igreja dos Grilos e pelo Seminário, ainda que o volume destes últi
mos seja bastante grandes (V. fotografias 18). 

A Igreja dos Grilos será o ponto de referência para uma 
das novas vias. 

WH x \y Na parte mais elevada do auditório há uma construção com 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

um andar construído sobre pilares. 
Esta construção, prolongamento do auditório, será ligada 

por um portico a uma construção prevista á face da Calçada de Vando-
ma. ^v. desenho nQ 30). 
Estética. 0 auditório formará um conjunto com a Catedral e o Arquivo 
Histórico; pela disposição do auditório procurou-se a valorização 
da Acrópole. A escola primária pertencerá a este grupo, envolvendo 
parte do Arquivo Histórico. 

As Igrejas dos Grilos e do Perro serão valorizadas pelos 
arranjos previstos. 

CIRCULAR; 
Meio - A cidade do Porto está ligada a todo o país por estradas e 
o sector em particular beneficia da proximidade da ponte de D. Luiz 
pela qual se faz a ligação com o Sul. 

As ligações com as localidades da Foz e Matozinhos fazem-se 
agora por uma estrada marginal que, no futuro, deve ser melhorada. 
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A Este do sector, urna nova estrada está em construção 
ligando esta cidade a diferentes lugares rurais. 

A gare do caminho de ferro de S. Bento e a parte mais 
central da cidade estão distantes do sector apenas cerca de 
600 m. Como já dissemos SOD a rubrica, "cultivar", a maioria 
dos grandes edifícios de interesse público estão afastados do 
sector cerca de 1.000 m. 

Ocupação do Solo. 0 sector é envolvido pelas ruas de que já 
valamos. Estas ruas têm um carácter essencialmente comercial. 

Das ruas que servem o interior do sector, uma começa na 
nova Av. da D. Afonso Henriques e vai terminar á Igreja dos 
Grilos tendo esta rua a superfície de 2.550 m2 e uma emtensão 
de 360 m; a outra começa na rua de Mouzinho da Silveira e vai 
dar á Igreja do Ferro, tendo uma área de 2.710 m2 e a extensão 

& « o v y L %_ v. y 
de 38O m. 

0 perfil transversal destas vias tem uma largura aproxima-
' 'VERSIDADE DO PORTO 

da de 10 m., donde 7 m são destinados á faixa de rodagem e o 
resto aos peSes e aos ciclistas. 

0 túnel que faz a ligação com o tabuleiro inferior da 
ponte de D. Luiz tem o comprimento aproximado de 280 m. e passa 
sensivelmente sob o Seminário. 

Paralelamente ao rio e entre este e as casas passará uma 
estrada construída sobre pilares, deixando espaços livres co
bertos e descobertos. 

Na parte mais elevada (Acrópole) encontra-se um grande 
terreiro chamado de D. Afonso Henriques e o seu principal 
acesso faz-se pela "Calçada de Vandoma". 0 aspecto desta cal
çada deve ser mantido, salvo no que respeita ás construcções 
do lado Norte. 0 adro de que acabamos de falar encontra-se em 
frente da Câmara e da Catedral e a sua superfície ê de 3*000 
m2 ap r o x ima dame nt e. 
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Todo o sector será servido por caminhos de peões que fa
zem a ligação entre as diferentes construcçSes (v. desenho n°25). 

Do lado Sul do sector, haverá largos espaços livres para 
peões (v. desenhos n°s 23 e 34-). 

Volume Construido. Dos edifícios situados á face do rio poder-
-se-á aceder á Igreja do Perro ligando a cota 3 á estrada si
tuada à cota 34; para isso poder-se-à utilizar um dos edifícios 
torre previstos. A estrada sobre pilares atrás referida passa 
à altura de 5 m. acima do nível do cais. 

Estética,- As duas artérias que servirão o interior do sector 
começarão nas ruas da periferia e terão por terminus as Igrejas 
dos Grilos e do Ferro (v. desenho nQ 24). 

0 traçado destas duas vias reserva-nos uma grande varie
dade de aspectos, (ver desenho n° 21) . 

x FACULDADE DE ARQUITECTURA 
c) - RELATOR10 JUSTIFICATIVO 

/ CENTRO l i t IWUfvlhKlTAÇAO 

Plano Director. 

0 sector é previsto para dois mil habitantes aproximada
mente, pertencerá ao segundo escalão do Plano Regulador (2.000 
a 4.000 habitantes), dentro do espírito da organização da cidade, 
Os seus habitantes beneficiarão assim da dupla vantagem da vida 
social local e da vida da cidade, visto terem ao mesmo tempo as 
vantagens inerentes ao referido escalão mais aquelas que a pro
ximidade da zona central lhes confere (centro cívico, mercado, 
ensino, hospital, etc.) (v. desenho n° l). 

HABITAR. 
Meio - Não voltaremos sobre esta questão pois já foi tratada 
atrás. 
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Ocupação do solo  0 terreno é extremamente acidentado, 
como podemos aliás verificar pelas curvas de nível indicadas so
bre as plantas. Foram tomadas na devida consideração para a im
plantação daí construçêes, como ordenaram a composição. As razões 
que precedem e o facto de que o terreno ê diferentemente banhado 
pelo sol levounos a considerar formas muito variadas para as 
construções. 

Volume eonstruido. As construções da zona B2 têm alturas va
riáveis que vão até dez andares (v. desenho n° 23). Os edifícios
tôrres previstos, assim como os anexos a estes foram localiza
dos na parte mais "baixa da vertente, de modo a permitir uma melhor 
implantação. Estas construções em altura, não somente nos permi
tem uma maior densidade de população mas ainda um acesso mais 
fácil á zona interior do sector. 

Na zona B3t as construções tem alturas que vão de um a 
doze  andares (v. desenho n° 23). 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ■/ 

A implantação dos edifícios foi condicionada pelas condi
ções de insolação e pelo terreno. As alturas, pelo volume das 
antigas construções da Acrópole (V. desenho nQ 26 e 27). 

Estética.  0 tipo de construções da zona B2 permite que se 
possa ver da Acrópole todos os aspectos curiosos do Douro; o mes
mo sucedendo inversamente. A escarpa granítica serve de fundo 
a todas estas construções (V. desenho n° 35). 

'íodas estas razões levaramnos a adoptar o tipo de cons
truções torre de dez andares, separadas por construções de três 
e seis andares..Os edifícios da zona B3, por causa da configura
ção do terreno, serão de forma variada^, permitindo uma melhor 
utilização do espaço. Especialmente a construção de forma cilín
drica, por exemplo, liberta a Acrópole, especialmente a Catedral, 
quando vista do lado Norte. 
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TRABALHO 

Meio. Em virtude da proximidade do centro da cidade a popula
ção não é obrigada a grandes deslocações (movimentes pendula
res) Os ocupantes dos primeiros edifícios a construir, se lhes 
faltarem inicialmente os complementos necessários privistos 
para o segundo escalão, utilizar-se-ão no entretanto dos inú
meros estabelecimentos comerciais situados fora do sector, is
to enquanto durarem os trabalhos. 

Ocupação do solo. - 0 alinhamento comercial previsto para a 
Av. de D. Afonso Henriques é justificado se tivermos em conta 
o movimento circulatório que hoje já se verifica nesta nova 
artéria. 

PHRTfl 
0 centro comercial da vida quotidiana previsto no adro 

da Igreja dos Grilos fica localizado sensivelmente no centro 
de gravidade das zonas residenciais B2 e B3. 

viENTAÇÃC 

Este centro, assim como a Igreja dos Grilos, tornar-
-se-à um lugar de reunião e de atracção. A sua lo© lização 
corresponde ao ponto de encontro de duas ruas que servem o 
interior do sector. 

0 adro da Igreja dos Grilos é servido por duas ruas 
e ê de crer que este lugar venha a constituir um ponfco de 
reunião local assim como um centro comercial apreciável para 
a vida quotidiana. 

Volume Construído. 0 centro comercial quotidiano serve dois 
níveis diferentes (v. desenho n2 26) por causa da configura
ção do terreno. As construções que dão para o adro da Igreja 
dos Grilos terão estabelecimentos no rés-do-chão. Sob uma des-
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sas construções atrás mencionadas encontrar-se-ão, á cota 
40 aproximadamente, estabelecimentos junto à estrada que 
conduz á Igreja do Ferro. 

Estética - 0 centro comercial previsto em frente á Igreja dos 
Grilos limitará o adro existente, e contrastará em volume com 
a Igreja dos Grilos, acentuando o relevo desta última. 

As construções previstas para a Av. de D. Afonso Hen
riques serão baixas, de molde a não encobrir a Catedral (v. de
senho nQ 31 e fotografia à escala do homem). 

CULTIVAR (corpo e espirito) 

Meio. - A proximidade dos centros de ensino, teatros, salas 
de concerto, cinemas e clubes desportivos, etc., dá aos habi
tantes do sector grandes vantagens, das quais já falamos. 

AÇULDADE DE ARQUITECTURA 
Ocupação do Solo. No nosso estudo tivemos de consi

derar os edifícios constituintes da Acrópole como elementos 
dominantes do conjunto (v. desenho n°ll). A superfície da Acró
pole, BI, com cerca de 4-2.580 m2, é entre as três zonas que 
constituem o sector, a maior. 

A escola primária foi prevista em frente da Acrópole, 
num ponto central do sector. As vias de acesso, mesmo com as 
grandes diferenças de nível a vencer, são de fácil acesso. Os 
pontos mais afastados ficam a cerca de 4-50 m. 

A escola terá rés-do-chão e um andar, ocupando uma 
superfície coberta de 432 m2. 0 terreno destinado aos jogos e 
recreio têm aproximadamente 936 m2. 

Volume eonstruido,- A Acrópole é o elemento primordial da compo
sição que terá a função de símbolo e de direcção. 

A Igreja dos Grilos e a Igreja do Perro são "pontos 
terminus" para as novas ruas do interior do sector. 

0 auditório previsto está situado ao Norte da Catedral 
e numa depressão de terreno (v. desenho n° 26). 
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A grande diferença de nível entre a Catedral e o Auditório 
aumenta a sensação de grandeza daquela. A escola primária, assim 
como o edifício anexo, terão apenas um andar, fazendo contraste 
com a torre do Arquivo Histórico da Cidade. 

Estética - & elementos constituintes da Acropole impõe-se não 
apenas pela sua superfície coberta (v. desenhos n°s 11 e 26) e 
seu volume, mas também pelo seu estilo arquitectónico. 

0 auditório pertencerá ao conjunto da Acrópole e o talude 
granítico que serve de base à Catedral constituirá o fundo para 
o auditório (v. desenho n2 26). Isto fará um contraste entre a 
natureza e a obra do homem, formando todavia um todo homogéneo. 

A escola primária está voltada para a Acrópole, fazendo um 
enquadramento ao Arquivo Histórico. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

C I R C U L A R . CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Meio - 0 Sector situado num sítio central da cidade, beneficia 
de todas as vias de comunicação, ligando-ea às principais aglo
merações vizinhas. 

Ao nível do tabuleiro inferior da ponte de D. Luiz, em 
frente a vertente Sul do sector e paralelamente ao rio , sera cons
tituída uma via elevada sobre pilares, fazendo, seguimento á 
estrada marginal. 

Esta diferença de nível entre esta nova faixa de rodagem 
e a que existe permitirá o acesso ao cais dos peões, evitando 
assim a interferência com a circulação de veiculos (V. desenho 
nQ 27-B). 

A faixa de rodagem em questão ligará com a antiga, cessando 
de ser sobre pilares, para entrar em contacto com o solo a uma 
distância de cerca de 200 m. do sector, num lugar chamado Infante 
D. Henrique. Neste lugar, a estrada continuaçá na direcção da Foz 
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e Matozinhos. 

Ocupação do Solo  0 interior do sector é servido por duas vias 
cujo carácter sená de transito local, como acontece com a rua de 
D. Hugo, e como esta, será de pouco movimento (V. desenho n2 24). 

Tevese em conta para o traçado destas vias, da topografia 
do terreno (V. desenho n° 18). 

0 nosso estudo não prevê garagens, visto existirem perto 
do sector. Em todo o caso se mais tarde se julgassem necessárias, 
a pendente do terreno permitiria a sua construção subterrânea. 

Volume Construído  Os arruamentos que servem o sector são situa
dos em níveis muito diferentes, em virtude da configuração do ter

I ""■"'̂v s "Y ~i—^ r" i. "i s x 
Estética  0 traçado dos arruamentos do interior do sector p5e 
em valor os edifícios da Acropole. Assim, o seu traçado permite 
efeitos de surpresa em relação á Catedral e á Igreja dos Grilos 
(v. desenho n° 21). 
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Exame crítico e método 

a)  Lacunas e insuficiências. 

0 inquérito sobre os cinco quarteirões foi feito por um 
só inquiridor e isso, com o fim de ter um só critério na análi
se do habitat. Todavia este inquérito sofre um pouco da falta de 
inquiridores especializados. 

Para termos maior certeza nos dados obtidos, o inquérito 
deveria ser repetido, <é a fim de podermos controlar os primei
ros dados obtidos: por exemplo, as informações sobre os salá
rios foram colhidos junto dos interessados, e podem assim ser 
considerados como duvidosas até um certo ponto. 

Seria preciso portanto também conduzir o inquérito junto 
dos patrões e dos proprietários dos edifícios. A f.lta de tempo 
impedenos de efectuar este controle, como seria o nosso desejo. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A legislação portuguesa não prevê de momento o principio 
da aquisição de terrenos construídos (ao preço do terreno nu), 
para casos de insalubridade, e casos nas condições daqueles dos 
quarteirões examinados. 

0 estado das finanças municipais pode também induzir
nos em erro porquanto como o dissemos no capítulo respeitante, 
a "situação económica e financeira", as previsões são incertas, 
dependendo tudo não somente do ponto de vista do Presidente da 
Municipalidade, e de respectiva vereação mas ainda da ajuda que 
o Estado possa conceder. A par disso, seria preciso prever as 
despezas de realojamento das pessoas evacuadas dos locais a de
molir. 
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Ausência de meios» 

A nossa legislação não prevendo, como já dito, a aquisi
ção de terrenos com construções insalubres "ao preço do terreno 
nú", torna difíceis as expropriações. 

Por outro lado, os elementos que poderiam levar á declara
ção de insalubridade também não são definidos e assim todas as 
expropriações devem ser efectuadas segundo a lei 2.030 de que 
já nos ocupamos na parte intitulada: "Compras amigáveis ou ex
propriações". 

b) - Resultados positivos. 

Parece-nos que os dados juntos permitem chegar ás conclu
sões seguintes: V / l l X \^r 

a) - as condições do habitat, com excepção das casas da 
periferia, são muito más; 

^NTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

b) - Destas más condições de alojamento» resultam todos os 
inconvenientes de ordem moral e física. 

c) - Será preciso o realojamento da população tendo em 
conta as dificuldades inevitáveis; 

â) - Urna vez conhecidas as possibilidades financeiras da 
Municipalidade, deve-se estabelecer um plano de expropriações ten
do em conta as condições de salubridade dos diferentes quartei
rões; 

e) - Utilização dos terrenos dentro do Plano Regular da 
cidade, de que já falamos. 

Tendo em conta os diferentes factores que acabamos de exami
nar, julgamos indispensável prever projectos de reconstrução 
a longo prazo, conciliando para isso as possibilidades financei
ras da Municipalidade com os diferentes interesses locais. As
sim chegar-se-à sem grandes encargos para a população da cidade, 
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a realizar uma obra desejada por todos. Um plano de recons
trução a curto prazo seria condenado de antemão pela sua im-
praticabilidade, 

A realização dos trabalhos que esboçamos d_eve s e r feita, 
mesmo que outro fim não tivesselo da defesa das vidas de alguns 
milhares de habitantes da cidade do Porto. 

c) - Rudimentos de um método. 
Parece-nos indispensável procurar um método de inquérito 

fácil e objectivo, indispensável á elaboração dum ficheiro de 
habitat. 

A análise do habitat é necessária sobretudo no interesse 
dos seus ocupantes. 

ORTO 
Para o nosso trabalho seguimos o método adoptado em França 

pelo Prof. Robert Auzellefc, estabelecendo duas fichas de base, a 
í \ UNIVERSIDADE DO PORTO 

saber; 19 - Questionário de inquérito 
29 - Picha de lar 

Do inquérito efectuado em cada lar cesulta a elaboração 
duma ficha de lar onde são condensadas todas as informações neces
sárias ao conhecimento da família e que estimamos dever comportar. 

19 - As indicações gerais que permitam a sua localização 
na cidade; 

2 9 - 0 estado de salubridade do alojamento que ela ocupa; 
3 9 - 0 valor da sua sociabilidade. 

Elaborada esta ficha, conservar-se-à na respectiva reparti
ção, ou outro lugar de trabalho, para a sua utilização. Ê estabe
lecido um questionário especial que será remetido ao inquiridor 
que o preencherá no local durante o inquérito. 
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A partir dos elementos fornecidos pelo inquérito, as famíli
as serão mantidas ou não nos seus alojamentos actuais, isto em 
função das suas condições de vida. 

0 quadro seguinte dános a classificação das famílias segun
do as condições de salubridade e sociabilidade dos lares subme
tidos ao inquérito. 

Salubridade Sociabilidade  
Cota 1 a 10 Cota 11 a 20 Cota 21 a 25, 
famílias normais famílias re famílias de 

educáveis. difícil ada
ptação  

1 a 9 alojamentos Al A2 A3 
convenientes  
10 a 18 alojamentos BI B2 B3 
melhoráveis  
19 a 27 aiodamentos Cl C2 C3 
pouco sãos 

ITECTURA ~ — 
28 a k0 alojamentos Dl D2 D3 
insalubres 

 ,  — . . . i i — i ■ . ■ ■ ■ 



118 fígij#[fe 
' . • ■ ' . lu . • , " ' 

«fá3ÊÁ~ 

Conclusão : 

Em nossa opinião os pontos focados são os principais sohre 
os quais deverão incidir todos os esforços no sentido do arranjo 
dos velhos "bairros da Sé e de S. Nicolau. 

Conseguido isto terseá realizado um grande plano de con
junto e de actualização do Porto. 

Pelo nosso modesto trabalho julgamos ter mostrado aos rea
lizadores do futuro o melhor caminho que gostaríamos de ver se
guir, senão por nós, pelo menos por aqueles que nos deverão suce
der. P O R r n O 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 


