
Tipologias Arquitectónicas e Construtivas do edific ado na área 

do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina: 

 
 

1. Edifício Pombalino  – Tipologia criada para a reedificação da Baixa de 

Lisboa após o terramoto de 1755, de acordo com o Plano de Reconstrução de 

Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel.  

As suas  

Volumetria – De acordo com o Cartulário Pombalino para a Baixa, o edifício é 

composto por piso térreo, primeiro andar com janelas de sacada ou de peito, 

conforme a hierarquia das ruas, dois pisos com janelas de peito e cobertura com 

águas-furtadas. O piso térreo destina-se a comércio, artesanato ou serviços ou a 

cocheiras e os restantes pisos a habitação. 

 

Cobertura – Com o objectivo de hierarquizar o espaço público houve recurso, nas 

ruas e praças de maior relevância, ao telhado germânico e nas ruas de menor 

importância às trapeiras que se distribuem em alternância, com o ritmo de um para 

dois ou de um para três, definido segundo os arruamentos. 

As coberturas de duas ou mais águas são em telha de barro, de canudo. Também 

as trapeiras têm fachada de alvenaria, alçados laterais de frontal rebocado e são 

cobertas com telha de canudo formando três águas. 

 

Sistema estrutural – As paredes exteriores são em alvenaria de pedra, com 

espessuras mínimas de 90cm, e incorporam elementos de tijolo maciço quer nos 

arcos de ressalva quer sob o peitoril. No piso térreo, as paredes assentam em 

aterros consolidados sobre estacaria de madeira, nas zonas de terrenos 

alagadiços. Quando isto não se verifica, podem assentar em alicerces de pedra, 

bastante mais largos do que as paredes, ou mesmo em fundações de construções 

preexistentes que garantam segurança. As paredes principais são ligadas por 

outras de menor espessura, também em alvenaria de pedra (paredes meeiras) 

que, no caso da Baixa, se prolongam até à cobertura como paredes guarda-fogo. 

 A estrutura no piso térreo é composta por arcos em pedra e abóbadas em tijolo.  

Nos pisos superiores, as paredes de frontal formam a gaiola em madeira, 

constituída por um sistema de travamento tridimensional, composto por prumos, 

travessas e diagonais (com dimensões médias de 15cmx13cm e de 10cmx13cm), 

preenchido por elementos cerâmicos argamassados.  



 

 

Fachadas – Os vãos, perfeitamente alinhados na vertical, têm uma largura igual à 

dos nembos salvo no piso térreo. São guarnecidos com cantaria.  

A composição das fachadas traduz a hierarquia das ruas, apresentando nas vias 

mais importantes vãos com moldura de lintel poligonal, sacadas no 1º andar, 

entablamento, cantarias recortadas nos pisos intermédios e lintel arqueado com 

pedra de fecho no terceiro andar.  

Nas ruas transversais o lintel poligonal dos vãos do piso térreo alterna com o lintel 

arqueado e nas ruas secundárias o lintel em arco alterna com o lintel recto. 

As portas de rua são constituídas por grandes tábuas verticais, ligadas ao macho e 

fêmea, e atravessadas por taleiras ou por travessas aplicadas pelo interior e 

fixadas por rebites de ferro. As ferragens mais características são as taleiras e os 

cachimbos através dos quais as portas assentam nos gonzos, o espelho da 

fechadura em chapa de ferro recortada e a aldraba com puxador de argola. 

Os vãos de janela eram inicialmente guarnecidos por portadas de madeira onde se 

abriam postigos. As primeiras vidraças foram aplicadas em caixilhos de guilhotina.  

Os elementos metálicos que constituem as guardas das varandas são balaústres 

de ferro fundido. 

Nas ruas de maior inclinação, houve recurso à sobreloja para acerto da altura dos 

vãos dos pisos térreos. 

 

Interiores – A caixa de escada articula-se com o átrio através de dois arcos de 

cantaria lavrada. A escada de dois lanços é, tal como o pavimento do átrio, em 

cantaria até ao primeiro patamar e em madeira a partir deste, sem bomba, e com 

guarda  de alvenaria capeada a madeira, na parte superior. São iluminadas e 

arejadas através de vãos abertos numa das paredes de fachada. Tanto o átrio 

como a escada têm rodapé e lambrim de azulejo decorativo.  

As portas de patim são também de tábuas verticais. 

No interior, não há corredor de distribuição, havendo portas de ligação entre os 

compartimentos. Estes vãos interiores são abertos de modo a não fragilizarem o 

sistema de frontal de madeira.  

A planta das salas é quadrada ou próxima do quadrado. Nas paredes há por vezes 

lambrins de azulejo, de padrões e cores característicos, e desenho traduzindo 

liberdade gestual que representam padrões concheados, estrelas e flores, e 

figuração de jarrões, alabardas e marmoreados. Nos vãos de janela há por vezes 



bancos de alvenaria de tijolo, com assento revestido a cantaria, ditos bancos de 

conversadeira. 

As cozinhas, têm vãos para as traseiras, uma lareira em cantaria, assente num 

embasamento em arco de tijolo maciço, e conduta de fumos também em alvenaria 

de tijolo maciço. O seu interior é frequentemente revestido com sobras de azulejo.  

Os pavimentos, são de tábua de solho à portuguesa, com dimensões médias de 

20 cm de largura e 0.22 cm de espessura. 

Os tectos são, na Baixa, predominantemente de madeira, em saia e camisa, com 

moldura fasquiada nos fogos dos pisos nobres e simples nos pisos superiores. 

 

2. Edifício neoclássico  – Tipologia arquitectónica construída no último quartel 

do séc. XVIII e até aos anos 70 do séc. XIX, em que permanece a estrutura da 

gaiola pombalina, mas são introduzidas alterações na volumetria, na organização 

do espaço interior e nos elementos decorativos. 

 

Volumetria – Ao modelo pombalino de rés-do-chão, sobreloja, três pisos e águas 

furtadas, são acrescentados novos pisos, sendo correntes  os edifícios de seis 

pisos. 

Também a dimensão do lote aumenta em relação ao lote pombalino, verificando-se 

a existência de muitos edifícios com modulação de seis ou mais módulos verticais 

de vãos. 

 

Cobertura – Nas águas furtadas, as trapeiras ampliam-se tornando-se “trapeirões”, 

permitindo assim reduzir a área de esconso. Os trapeirões são grandes trapeiras, 

com fachada de alvenaria de pedra, ilhargas de frontal de madeira rebocado onde 

por vezes são abertos vãos de janela, e coberturas de três águas de telha canudo. 

Nos edifícios oitocentistas a parede de fachada forma uma platibanda recorrendo 

a  caleira e tubos de queda para escoamentos das águas pluviais. 

 

Fachada  – A fachada respeita a modenatura pombalina, mas introduz varandas 

corridas acima da cornija e difunde o uso das sacadas. As guardas das varandas 

são em ferro forjado, formando arabescos. 

As portas de rua são de tábuas verticais, tal como as pombalinas, mas a tábua 

central é dividida por uma travessa e, nos edifícios mais recentes, o troço superior 

é substituído por um gradeamento de ferro forjado. O espaço entre a porta e o 

lintel é fechado por uma grelha de ferro forjado. Os puxadores são ainda de 

aldraba, em ferro fundido.   



Os vãos de janela são guarnecidos por caixilhos de guilhotina, onde os pinázios da 

bandeira desenham arcos ogivais. Também as bandeiras e as duas folhas dos 

vãos de sacada ostentam os mesmos desenhos. 

 

Interior  – O átrio de entrada é amplo, com dois ou por vezes com um único arco 

de cantaria lavrada. Sobre os arcos há, nalguns casos, registos de azulejos 

representando os santos protectores. 

 A caixa de escada é iluminada por uma clarabóia e a bomba de escada tem planta 

quadrangular. Os primeiros lances dos degraus são em cantaria e a guarda é em 

ferro forjado ou em balaústres de madeira. Por vezes, os lances da escada 

desenvolvem-se segundo um plano paralelo ao da fachada.  

As portas de patim tal como as portas interiores, têm bandeira com pequenas 

vidraças separadas por uma quadrícula de pinázios de madeira. 

Os fogos são mais amplos do que os pombalinos e é introduzido um pequeno 

corredor de distribuição.  

Os tectos podem ser em saia e camisa mas também em estuque, com frisos em 

baixo-relevo.  

As paredes são frequentemente revestidas com lambrim de azulejos, padronados 

ou figurativos, de composição linear, sobre fundo branco e parte superior com 

pintura mural sobre estuque.  

Os motivos representados são grinaldas de flores, fitas e laços, figurinhas 

orientalizantes ou evocando as artes da música e da dança, ou reproduzindo o 

desenho da guarda da escada. Os esponjados e os padrões imitando sedas 

adamascadas são também característicos deste período. 

As cozinhas têm muitas vezes as paredes revestidas até ao tecto de azulejos de 

diversos padrões e cores. As chaminés, de grandes dimensões, são na sua 

concepção semelhantes às pombalinas mas o lintel de cantaria é rematado em 

quarto de círculo nas zonas de apoio nos prumos de cantaria. 

O pavimento é de solho à portuguesa, sendo nas salas revestido a parquete, 

formando desenhos geométricos decorativos. 

 

3. Edifício Gaioleiro  – Tipologia arquitectónica e construtiva do último quartel 

do séc. XIX e princípio do séc. XX, cuja concepção responde a princípios 

higienistas, com elevado pé-direito no interior e grande número de vãos para 

iluminação e arejamento nas fachadas. 

 



Volumetria – As empenas são profundas. Na Baixa alguns edifícios ocupam 

mesmo o saguão. 

A altura sobe aos seis e sete pisos. 

 

Cobertura – As coberturas, de águas planas, são revestidas a telha marselha. São 

frequentemente amansardadas, com águas dobradas revestidas a zinco. O 

beirado desaparece, sendo substituído por drenagem em algeroz interior, a tardoz 

do acrotério ou platibanda. 

 

 

Sistema estrutural  – Mantêm algumas das características construtivas 

pombalinas, explorando as potencialidades da gaiola de madeira e introduzindo a 

madeira de casquinha, mais leve, de forma a conseguir grandes elevações. As 

dimensões de elementos construtivos como nembos, paredes resistentes, 

cantarias, etc., são reduzidas para limites de grande fragilidade compensados 

através da leveza geral do edifício. 

 

Fachada  – As últimas décadas do séc. XIX em que as fachadas, ainda fortemente 

marcadas pelo neoclassicismo se apresentam despojadas de ornamentos, 

assentam a sua concepção no rigoroso alinhamento dos vãos, na métrica dos 

padrões geométricos dos azulejos e dos elementos de ferro fundido que 

constituem as guardas das sacadas dos pisos nobres e da varanda corrida do piso 

amansardado.  

As guardas das varandas são em ferro fundido, formando desenhos complexos e 

fortemente relevados, muitas vezes colocadas no interior dos vãos, complanares 

com a fachada. Quando há bacias de varanda estão assentes em consolas de 

cantaria lavrada. 

A fachada principal é frequentemente revestida com azulejos.  

 

Interior  – A caixa de escada é precedida de um átrio amplo e dele separado 

através de um único arco, em cantaria ou em madeira pintada imitando mármore, e 

os lances estão afastados, criando uma bomba de planta elíptica que tende para o  

desenvolvimento helicoidal. A iluminação é feita através de claraboia. 

Os azulejos do lambril são de estampilha. 

A porta de rua apresenta desenho característico, sendo engradada, com almofada 

formando relevo que é acentuado pelas molduras das couceiras e das travessas. 

Na parte superior é frequentemente aplicada uma grade em ferro fundido, 



protegida interiormente por uma janela de postigo, envidraçada, grade essa 

igualmente aplicada na bandeira. Os puxadores e as aldrabas, em ferro fundido 

pintado ou em latão, acentuam o carácter decorativo da porta de entrada. 

Os fogos, geralmente dois por piso, caracterizam-se pelo longo corredor de 

distribuição ao longo do qual se alinham salas, quartos e cozinha.  

Embora o acesso se faça pelo corredor, permanecem vãos de ligação directa entre 

compartimentos. 

Um dos fogos tem um quarto independente com acesso directo pela escada. 

As cozinhas mantêm a chaminé de cantaria mas de verga recta. 

 

4. Edifício Ecléctico – Tipologia das primeiras décadas do séc. XX, em que o 

gosto ecléctico se manifesta numa profusão de elementos estilísticos e 

decorativos que tanto remetem para o passado como introduzem novas formas e 

materiais no gosto Arte Nova e posteriormente Artdeco, bem como utilizam 

vigamentos de ferro em estruturas portantes  permitindo a abertura de grandes 

vãos.  

 

Volumetria :– No princípio do século XX, são habituais os prédios de rendimento 

com cinco e seis pisos e excepcionais os de 7 pisos. 

A grande profundidade dos lotes conduz por vezes à existência de sistemas de 

arejamento interior, como saguões, vãos ou frestas em empenas, e portas 

interiores com bandeiras. Na Baixa alguns edifícios ocupam mesmo o saguão. 

 

Cobertura – O telhado é revestida a telha “Marselha” de onde emerge uma ampla 

clarabóia ou um lanternim. 

O modelo da mansarda gaioleira mantém-se, em madeira revestida a zinco e 

decorada com frontões e outros motivos clássicos, formando remate sobre a 

cimalha mas o revestimento toma a forma de escamas de peixe ou concheados 

que tanto podem ser em ardósia como em zinco moldado.  

As trapeiras são altas e esguias, com estrutura de madeira revestida a zinco ou 

com coberturas de duas águas com inclinação acentuada, revestidas a telha. 

As cumeeiras e as clarabóias são encimadas por zingamochos e cata-ventos, 

elementos decorativos que acentuam a verticalidade dos telhados. 

 



Sistema estrutural – As paredes de alvenaria de pedra vão dando lugar às de 

tijolo maciço. A espessura das paredes exteriores pode assim reduzir-se ainda 

mais. 

Interiormente, continua a ser usada a estrutura de madeira em frontal e em tabique 

de tábuas verticais, em simultâneo com o tijolo maciço, mas o vigamento de ferro 

substitui os frechais e as vigas de madeira. Nalguns casos, trelissas de ferro 

substituem os frontais de madeira.  

Tal como o elevador de Santa Justa que data de 1898/1901, também os edifícios 

eclécticos recorrem ao vigamento de ferro como solução estrutural. 

No bloco de varandas das traseiras, em ferro, as lajes de pavimento são em 

abobadilhas de tijolo que assentam sobre perfis metálicos. 

 

Fachadas  – Na fachada posterior generaliza-se a existência de varandas assentes 

sobre uma estrutura de ferro por vezes envidraçada, formando marquises.  Esta 

estrutura metálica incorpora geralmente uma escada de serviço, também de ferro. 

 Na área da Baixa, considerando a adaptação à morfologia urbana preexistente, o 

recurso a este tipo de varandas foi muito limitado. 

Na primeira e segunda décadas são construídos edifícios com volumes salientes 

do plano da fachada, comportando varandas e marquises em consola. Nestes 

edifícios os elementos decorativos são exuberantes, azulejos, serralharias, e 

trabalhos em pedra ou em argamassa relevada, muitas vezes de arte-nova, mas 

também revivalistas. 

Na terceira década, predomina o gosto art-deco que se traduz na utilização de 

elementos de geometria simples, contidos no plano da fachada e particular recurso 

à verticalidade e à simetria 

A disposição dos vãos no plano da fachada, nos prédios comuns de habitação, 

difere da dos prédios gaioleiros do séc. XIX  pela introdução de vãos amplos 

dispostos em simetria mas com dimensões e rítmos irregulares, corpos de 

varandas e marquises em consola e elementos decorativos específicos.  

Nas duas primeiras décadas, o gosto pela arte-nova traduz-se na abertura de vãos 

amplos, com lintel de cantaria lavrada em arco ultrapassado ou em arco abatido. 

Nos edifícios de arquitectura corrente, mantém-se a modulação dos vãos 

determinada pelo Cartulário mas os nembos têm largura inferior, há sacadas em 

todos os pisos, agrupando dois ou mais vãos. Nos pisos superiores, os vãos de 

janela mantêm a largura dos prédios gaioleiros mas o peito é rebaixado de modo a 

aumentar a altura do vão sem elevar a verga pelo que são protegidos por um 

guarda-corpo metálico.  



Nos edifícios de habitação do primeiro quartel do séc. XX as ornamentações 

traduzem-se na utilização de elementos de pedra esculpida, muitas vezes 

seriados, ou mesmo na reprodução desses mesmos motivos em alvenaria ou 

argamassa fortemente relevada. 

Por vezes as portadas interiores são substituídas por gelosias exteriores em ferro.  

Sobre a cimalha, há uma platibanda em alvenaria, que nos edifícios correntes é 

decorada com baixos relevos, gradeada ou com balaústres cerâmicos, sobre a 

qual são colocados elementos decorativos como jarrões em cerâmica 

Os azulejos são polícromos e figurativos representando sobretudo flores, insectos 

e figuras femininas. Os azulejos padronados são por vezes relevados. Usa-se a 

técnica da estampilha manual, da estampilha mecânica e da aérografia. 

Nos edifícios art-déco, o azulejo é substituído por mosaico em frisos decorativos. 

As bacias das varandas, em pedra, apoiam em consolas de cantaria lavrada com 

caneluras, com elementos decorativos vegetalistas. 

As portas de rua têm a largura igual ou ligeiramente superior à outros vãos nos 

edifícios comuns, e são largas como portas de cocheira nos edifícios de prestígio. 

São constituídas por duas folhas de madeira exótica, de casquinha ou mogno, 

almofadadas, geralmente com postigos protegidos por ferragens decorativas, 

rectangulares ou ovais, com o mesmo tipo de gradeamento das varandas. Por 

cima do postigo há uma pestana em relevo, que os protege das escorrências.  

A bandeira da porta é envidraçada. Por vezes, a porta de rua é em barras de ferro 

formando figuras ondulantes nos edifícios arte-nova e rectilíneos, de geometria 

simples, no caso dos edifícios art-déco. Os puxadores são predominantemente de 

alça, em ferro, em latão ou em bronze, e são aplicados horizontalmente, nas 

travessas das portas. 

Os gradeamentos de portas e varandas são constituídos por varão de secção 

quadrada, em bronze, e representam também figuras de gosto arte-nova ou art-

deco. 

Interior  – O átrio é organizado em dois planos desnivelados, separados por um 

arco de madeira. Este desnivelamento é de um modo geral, mais acentuado do que 

nos primitivos gaioleiros, de modo a permitir a existência de um piso de cave alta, 

habitável.  

Em edifícios de prestígio, as paredes são revestidas a mármore ou são decoradas 

com molduras de estuque ou de madeira, representando pilastras estriadas, 



encimadas por capiteis, pintados com marmoreados, sobre fundo colorido 

evocando seda. Nos edifícios correntes têm lambrim de azulejo. 

A escada desenvolve-se em torno de uma bomba que nalguns casos é larga e pode 

receber um elevador. Tem em geral patim intermédio mas também é usual o 

desenvolvimento dos degraus em leque em torno de uma bomba helicoidal. A 

guarda da escada é em ferro ou em bronze, formando desenhos semelhantes aos 

das guardas das varandas. Por vezes, em edifícios de prestígio é de madeira 

exótica torneada ou em mármore.  

Habitualmente há dois fogos por piso. O espaço dos fogos é organizado segundo 

um eixo central perpendicular ao plano da fachada que corresponde ao corredor e 

para onde se abrem os compartimentos. A grande profundidade dos lotes obriga á 

abertura de um ou dois saguões para onde abrem os compartimentos interiores. 

Mantém-se o quarto independente com acesso directo pela escada. 

 

 

 

É nas varandas a tardóz que se constróem instalações sanitárias, inicialmente 

precárias, com paredes de madeira que vão sendo paulatinamente substituídas 

por tijolo.  Numa fase posterior, as instalações sanitárias são construídas de raíz e 

situam-se junto ao saguão para onde abrem janelas. 

A cozinha comunica também com a mesma marquise. 

As cozinhas e as instalações sanitárias têm um lambril alto de azulejo, azul e 

branco, representando uma simplificação e geometrizada dos padrões 

neoclássicos, ou simplesmente de azulejo branco, com um friso policromo com 

desenhos geométricos. 

As águas furtadas, que nos prédios gaioleiros não eram habitadas, sendo apenas 

caixas de ar ou de ventilação sem outra utilização, são agora projectadas para 

serem habitações. 

Quanto a equipamentos, têm lava-loiças em lióz e chaminés sobre consolas  

No pavimento de átrios, cozinhas e instalações sanitárias, continua a usar-se o 

mosaico de pasta de cimento colorido mas usa-se também o mármore e o mosaico 

hidráulico. 

Nos restantes compartimentos é aplicado o soalho à inglesa, em casquinha. 

Os tectos e sancas de salas e quartos são em estuque, e tanto nos átrios como no 

interior dos fogos apresentam baixos relevos, em geral com motivos geométricos 



representando folhas, flores, insectos, aves e figuras humanas nos edifícios arte-

nova, representando festões e grinaldas de flores, colunas e capitéis e outros 

elementos que remetem para o classicismo nos edifícios de arquitectura néo, e 

figuras geométricas simples, e flores geometrizadas nos edifícios art-déco. Em 

geral são brancos, mas em edifícios de prestígio podem ter o fundo colorido e o 

relevo a branco ou marmoreado. 

As portas interiores são de uma ou duas folhas, com almofadas colocadas no 

sentido vertical. Em geral têm bandeira de um ou dois vidros. 

Os estabelecimentos comerciais deste período reflectem o gosto do tempo, com a 

utilização do ferro e do vidro nas palas de protecção da montra e nas portas de 

entrada, sejam elas de arte-nova ou de art-déco. Também no interior, são visíveis 

as colunas de ferro fundido e os armários de madeira com profusão decorativa e 

vidros pintados. 

 

5. Edifício Contemporâneo  – edifício construído após 1935 ou em cuja estrutura 

predomina o betão armado.  

No contexto da Baixa identifica-se a existência de duas tendências que por vezes 

coexistem no mesmo edifício, a corrente modernista que se caracteriza pela 

submissão da forma às exigências estruturais e à depuração de elementos 

decorativos, e a corrente néo-pombalina que embora utilize a técnicas e materiais 

contemporâneos, recorre ao paradigma da imagem pombalina, imitando formas e 

materiais. 

 

5.1. – Néo-Pombalino 

Volumetria – O número de pisos aumenta para seis, sete ou oito. Com a tentativa 

de dissimulação sob a cobertura dos pisos em excesso, esta adquire uma 

volumetria excessiva, dissonante no conjunto edificado da Baixa. 

Esta tipologia está frequentemente associada ao emparcelamento de lotes, o que 

resulta em grandes edifícios, maciços e monótonos, de betão armado. 

 

Cobertura – No lado da cobertura que é visível da rua, recorre ao modelo do 

telhado germânico mas deforma-o levantando a água inferior até quase à vertical e 

eliminando o contrasanquiado, como se de uma “mansarda na vertical” se tratasse. 

As trapeiras em betão têm proporção e ritmo diverso das pombalinas, tais como os 



vãos que nelas se abrem privilegiando a dimensão horizontal em deterimento da 

vertical. Generaliza-se o uso de telha de aba e canudo. 

No lado do saguão é frequente o terraciamento, que serve de suporte a instalações 

técnicas. 

Sistema estrutural – Pilar e viga em betão armado. 

 

Fachada  – É despojada de elementos ornamentais, sendo suprimidos frisos e 

pilastras e recorrendo a capeamentos de pedra nas molduras dos vãos. Não 

respeita a hierarquia do desenho das molduras dos vãos imposto pelo Cartulário 

Pombalino, repetindo sempre o mesmo modelo, com as mesmas dimensões, 

indiferenciado.  

Nos paramentos, o revestimento é liso e desempenado. A caixilharia, quer seja de 

alumínio ou de madeira simplifica-se, em particular nos pisos térreos onde o 

guarnecimento dos vãos pode ser constituído apenas pelo aro e por grandes 

superfícies envidraçadas. 

As portas de rua são, em geral, de um só vidro sem aro ou com caixilhos 

metálicos. 

 

Interiores  – Embora alguns edifícios com esta tipologia sejam construídos de raiz, 

muitos  resultam da renovação de edifícios préexistentes, em que são mantidas as 

paredes exteriores de alvenaria e demolido todo o interior. O átrio é amplo e 

desprovido de elementos decorativos. A caixa de escada é em betão armado, 

modernista, e está muitas vezes dissociada do elevador. 

Não tendo os edifícios de tipologia neopombalina, utilização habitacional, a 

compartimentação interior é geralmente inexistente, mantendo-se o espaço aberto 

com divisórias amovíveis. 

 

5.2. – Modernista  

Volumetria – Edifícios de cinco ou mais pisos em lotes de dimensões variáveis.  

 

Cobertura – Terraciada revestida a ladrilho.  

 

Fachada – Os vãos de janela são rasgados no sentido horizontal, sem moldura, e 

não se referenciam ao modelo e ao ritmo do pombalino. 

No caso do piso térreo, quando existe uma estrutura de pilar/viga em betão que 

suporta o edifício e foi eliminada a parede portante exterior, a fachada é uma 

superfície envidraçada contínua. No caso de ser mantida a estrutura original ou em 



situações de sistemas mistos, o modernismo traduz-se no alargamento dos vãos 

para ampliação das montras através da demolição parcial dos nembos de 

alvenaria e pela colocação de vigas metálicas ou de betão armado sobre o que 

deles resta. 

As molduras de cantaria são retiradas. 

Os caixilhos de portas e janelas são maioritariamente metálicos. 

 

Interiores – O átrio ocupa em geral o espaço não compartimentado do piso térreo 

e é desprovido de elementos decorativos ou com grandes painéis de cerâmica 

relevada. A caixa de escada é em betão armado e, quando situada no espaço 

amplo, toma relevância como elemento escultórico. Nessa situação está 

dissociada do elevador. 

Nos pisos superiores, a compartimentação interior define espaços amplos, 

articulados em torno do núcleo de acesso, ou do corredor. 

Os pavimentos das zonas habitacionais são revestidos a taco de madeira e as 

zonas comuns a mármore ou madeira. 

As portas de escada são de madeira, almofadas, e as portas interiores, também de 

madeira, têm as almofadas superiores substituídas por vidros translúcidos. 

 


